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Kata Pengantar

Komunikasi oleh humas seringkali diidentifikasikan dengan
kepandaian menyusun strategi kampanye, sosialisasi sebuah
produk/program, atau malah sedangkal keluwesan dalam
berbicara di hadapan publik. Pun humas pemerintah tak pelak
selama ini berkutat pada bagaimana mendiseminasikan informasi
agar dapat diterima secara luas dan mengena pada sasaran.
Padahal tidak sebatas itu saja, humas justru dapat mengabadikan
dirinya melalui torehan tulisan di berbagai media.
Tulisan bagi seorang Pranata Humas bisa jadi merupakan cerita
keseharian saat mengambil peran dalam menyusun naskah dan
laporan. Namun dalam buku ini, tulisan para Pranata Humas
dapat menjadi medium menyuarakan ide yang belum dapat
diekspresikan dalam tugas rutinnya. Sehingga dengan bangga
dapat saya simpulkan bahwa buku ‘The Real GPR: 111 Tulisan
Pranata Humas Indonesia’ ini menerobos berbagai latar belakang
keilmuan, pengalaman, dan organisasi dan disatukan oleh
semangat yang sama: mengembangkan profesi yang diemban.
Terima kasih kepada rekan-rekan seprofesi yang telah mengukirkan
karyanya dalam buku ini. Terima kasih kepada Bidang Riset yang
telah membidani lahirnya buku ini dengan berbagai tantangan
yang dihadapi. Dengan diterbitkannya buku ini, ke depannya
Pranata Humas semakin berlomba dalam berkarya, berkontribusi
dalam berbagi inspirasi, dan bersinergi dalam menghubungkan
Indonesia.
Plt. Ketua Umum IPRAHUMAS

Meylani, M.Sc
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Pengantar Redaksi

Menjadi Humas Pemerintah atau Government Public Relations
(GPR) merupakan pekerjaan yang menyenangkan dan penuh
tantangan. Dalam buku ini, kita dapat mengetahui beragam
pemikiran dan pekerjaan yang dilakukan oleh para Pranata Humas
dari berbagai intansi, baik yang bekerja di pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah di Indonesia.
Buku ini merupakan antologi tulisan pertama yang dibuat oleh
rekan-rekan Pranata Humas Indonesia dan diberi judul “The Real
GPR”. Selama lebih dari satu tahun, kami melewati setiap prosesnya
bersama-sama, mulai dari tahap penulisan, pengumpulan karya,
editing, hingga kini buku ini bisa hadir untuk seluruh masyarakat di
Indonesia.
Menyatukan ratusan tulisan dari berbagai instansi di seluruh
Indonesia tentunya bukan hal yang mudah. Namun dengan
semangat kebersamaan, keteguhan, dan keinginan untuk
mempersembahkan yang terbaik untuk dunia komunikasi dan
kehumasan, Alhamdulillah, buku ini pada akhirnya bisa hadir di
tengah masyarakat.
Buku ini tidak mungkin hadir tanpa dukungan dari banyak pihak.
Dalam hal ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada
Ketua Iprahumas Indonesia: Ibu Endah Kartikawati, Ibu Dyah
Rachmawati Sugiyono, serta Ibu Meylani yang telah memberikan
bimbingan, dukungan, serta fasilitas untuk terbitnya buku ini. Juga
kepada para editor baik internal maupun eksternal, serta kepada
semua sahabat Pranata Humas di seluruh Indonesia yang telah
berpartisipasi memberikan tulisannya.
Dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf atas
kekurangan dan kesalahan selama proses penulisan maupun
editing akhir.

ii

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

Semoga karya bersama ini bisa memberikan manfaat bagi
masyarakat, khususnya para praktisi kehumasan di Indonesia,
serta bisa menjadi kenangan yang mengabadikan langkah kita
bersama sebagai The Real GPR.
Tetap semangat, The Real GPR!

Salam,
Bidang Riset dan Kehumasan
Ikatan Pranata Humas Indonesia
Rita Nurlita, Krishna Pandu, Edri Susilo,
Yovita Lambang Isti, Renata Lusilaora.
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Pentingnya Badan Publik Mengolah
‘Rasa’ Situs Korporat
Abdul Aziz

Pranata Humas Kementerian Keuangan

B

eberapa tahun yang lalu, seorang teman bertanya kepada
saya terkait beberapa informasi publik yang ada di situs
pemerintah. Setelah hampir satu jam mencari dan mencoba
beragam fitur yang ada dalam situs tersebut, barulah kami
menemukan informasi yang dimaksud.
Informasi menjadi memang menjadi komoditas yang mahal. Dalam
ranah suatu negara, informasi proses penyelenggaraan negara
menjadi penting untuk membentuk transparansi dan akuntabilitas
dari pemerintahan yang berjalan.
Terkait dengan hal tersebut, Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 memberikan amanat
kepada setiap Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan
dan pelayanan informasinya. Selain itu, akses atas informasi publik
juga menjadi terbuka. Informasi publik yang bersifat terbuka ini
terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala, diumumkan secara serta merta, dan tersedia setiap
saat. Selain itu, terdapat pula informasi yang dikecualikan karena
bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, asas kepatutan
dan kepentingan umum.
Berdasarkan Undang-Undang KIP tersebut, tujuan keterbukaan
informasi publik adalah memberikan jaminan kepada rakyat
dalam memperoleh informasi yang menjadi haknya. Selain itu,
keterbukaan informasi bertujuan
meningkatkan peran aktif
masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Peran aktif yang
dimaksud adalah pada tingkat pengawasan, pelaksanaan
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penyelenggaraan negara maupun pelibatan selama proses
pengambilan keputusan publik.
Undang-Undang KIP juga memberikan prinsip-prinsip dalam
pengaturan informasi publik seperti bersifat terbuka dan dapat
diakses siapapun. Pengaturan informasi public bersifat ketat dan
terbatas untuk informasi yang dikecualikan, serta harus dapat
diperoleh secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang
sederhana. Tentu saja media yang paling efektif dan efisien adalah
mengoptimalisasikan teknologi informasi. Salah satunya adalah
dengan platform situs (website).
Mari kita kembali mengingat cerita awal tulisan ini. Badan publik
merupakan penyaji informasi dan masyarakat sebagai pengguna
informasi. Banyaknya informasi dan data yang perlu disajikan
badan publik, menjadi tantangan tersendiri.
Bagi si penyaji informasi, dalam hal ini admin situs korporat,
pengaturan tata letak (layout) berbasis web harus diperhatikan
selain tugas pengolahan konten informasi. Hal ini penting karena
tidak hanya akan memudahkan admin dalam mengunggah setiap
informasi sesuai dengan jenisnya, namun juga akan meningkatkan
user interface (antarmuka pengguna) dan user experience
(pengalaman pengguna). User interface biasa disingkat UI dan
user experience biasa disingkat UX.
UI dapat didefinisikan sebagai desain antarmuka yang lebih
memfokuskan pada kemudahan dan keindahan dari sebuah
tampilan, termasuk pemilihan warna yang baik dan hal-hal lainnya
yang membuat tampilan situs korporat lebih enak dipandang
mata yang berdampak pada pengujung yang kerasan. Secara
sederhana, UI menentukan bagaimana sebuah produk terlihat
oleh mata pengguna.
Sementara itu, UX dapat diartikan sebagai pengalaman pengguna
informasi saat berinteraksi dengan situs korporat. Subyektivitas
persepsi dan pemikiran pengguna menjadi faktor kunci dalam
menentukan keberhasilan UX, termasuk apa yang mereka rasakan
saat menggunakan fitur dalam situs. Meski UI dan UX berbeda,
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namun keduanya saling terkait satu sama lain. Secara mudah
dapat dianalogikan seperti makan di restoran. Ketika konsumen
membeli makanan, apa yang ia lihat pada makanan yang disajikan
merupakan UI dari makanan tersebut. Di sisi lain, saat konsumen
memakan hidangannya, pengalaman dalam menikmati makanan
tersebut yang menjadi UX.
Dalam hal ini, UI dan UX menjadi faktor vital ketika badan publik
ingin membangun pelayanan informasi dan kehumasan berbasis
situs korporat. Gagal dalam membangun UI dan UX hanya
akan mempersulit pengguna layanan dalam mencari informasi
publik. Hal itu menjadi tidak sesuai dengan nafas prinsip- prinsip
pengaturan informasi dalam UU KIP. Dampak lainnya adalah
masyarakat sebagai pengguna informasi publik dapat mengambil
jalur komunikasi lain. Kerugian yang timbul dari cara tersebut
adalah penambahan biaya dan waktu penyelenggara badan
publik. Lebih jauh,masyarakat bisa saja menyampaikan keluhannya
tersebut melalui ruang publik terbuka seperti sosial media. Namun
hal ini kurang disarankan, karena dapat berdampak pada reputasi
dari badan publik tersebut.
Dengan kata lain, setiap penyelenggara badan publik yang ingin
menggunakan pelayanan berbasis situs korporat sebaiknya
merancang dan memasukkan konsep UI dan UX yang baik
terlebih dahulu dalam proses perencanaannya. Masyarakat
sebagai pengguna informasi diharapkan dapat semakin mudah
memperoleh informasi yang menjadi haknya. Masyarakat juga
menjadi lebih terjamin dalam mengetahui rencana, program,
proses, dan alasan pengambilan suatu keputusan publik termasuk
yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Dapat disimpulkan,
dengan UI dan UX yang baik dalam pelayanan informasi melalui
situs korporat, tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat.
Selain itu, proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan
badan publik seperti yang diamanatkan dalam UU KIP pun dapat
terlaksana dengan baik.
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Mendulang Angka Kredit
Pranata Humas
I. Aeni Muharromah
Pranata Humas Badan Tenaga Nuklir Nasional

B

agaimana Pranata Humas (Prahum) mendulang angka
kredit dalam setiap kegiatannya? Melihat dari besaran
poin angka kredit maka asumsi seluruh kegiatan unsur
Pengembangan Profesi diduga sangat berkontribusi signifikan dan
dijadikan lahan pejabat fungsional humas untuk kenaikan pangkat.
Sedangkan unsur Pendidikan formal atau ijazah hanya dihitung
sekali meskipun angkanya besar namun dalam menggali nilai
berikutnya prahum memerlukan kredit poin dari unsur kegiatan
lainnya. Unsur Pendidikan, Pelayanan Informasi dan Kehumasan,
Pengembangan Profesi dan Penunjang adalah 4 faktor yang harus
dilakukan prahum dalam menilaikan kegiatanya melalui dupak
(daftar usulan pengajuan angka kredit) yang dijadikan variabel.
Bagaimana prahum menggali dan mengoptimalkan penilaian
kegiatan kehumasannya?
Untuk mengetahui hal itu dilakukan analisis data yang diambil saat
prahum mengajukan nilai tahun 2015. Metodologi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif statistik dan analisis lanjutan
Inferesi dengan sumber data berupa data sekunder dan data
primer. Responden yang dilibatkan adalah 28 pejabat Pranata
Humas di BATAN Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Hasil
penelitian menyatakan bahwa terdapat 4 variabel yaitu unsur
Pendidikan, Pelayanan Informasi Kehumasan, Pengembangan
Profesi dan Penunjang Tugas Kehumasan Pranata Humas yang
masing-masing memiliki pengaruh terhadap variabel terikat
Kenaikan Pangkat.
Unsur Penunjang adalah unsur yang paling banyak disukai Pranata
Humas. Mengapa itu bisa terjadi? Untuk mendapatkan ouput dari
5
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unsur ini, Pranata Humas tak perlu repot-repot menulis apapun.
Cukup hadir dan dapatkan sertifikat kegiatan sebagai pesert,
angka kredit sebesar 1,000 pun sudah bisa diraih.
Unsur Pengembangan Profesi selama ini dianggap sebagai
unsur yang paling bayak memberikan kontribusi nilai angka
kredit. Benarkah demikian? Berdasarkan penelitian sederhana,
disimpulkan bahwa penyumbang terbesar angka kredit para
Pranata Humas BATAN adalah bukan dari Unsur Pengembangan
Profesi. Hasil lain dari penelitian sederhana tersebut adalah Unsur
Penunjang menjadi kontributor terbesar dalam Daftar Usulan
Penyusunan Angka Kredit (DUPAK). Meskipun dalam aturan sub
unsur Penunjang hanya memiliki porsi 20% sedangkan unsur
kegiatan utama 80%.
Pranata Humas juga disarankan mengoptimalkan kegiatan
pengembangan profesi. Mengapa? Karena semakin tinggi jenjang,
Pranata Humas diharapkan dapat semakin mengembangkan
profesinya. Output Unsur Pengembangan Profesi adalah tulisan
ilmiah, baik berupa kajian, gagasan, tinjauan yang dipublikasikan
maupun yang tidak.
Secara umum, menulis karya tulis ilmiah atau tulisan ilmiah populer
belum banyak dilakukan oleh Pranata Humas saat ini. Pranata
Humas di BATAN masih belum banyak yang menulis sebagai
output Unsur Pengembangan Profesi. Khususnya, yang terkait
dengan bisnis utama BATAN, yaitu nuklir.
Pranata Humas perlu lebih aktif dalam menulis karya tulis ilmiah
atau tulisan populer. Pranata Humas diharapkan juga komunikatif
dalam menyampaikan prasaran di bidang pelayanan informasi dan
kehumasan melalui media atau pada pertemuan ilmiah. Dengan
demikian, unsur Pengembangan Profesi berpotensi menjadi
sumber dalam mendulang angka kredit.
Dalam menggali kegiatan Pengembangan Profesi seperti dalam
menulis baik untuk KTI atau populer. Prahum harus kreatif dan
memiliki jejaring kerja yang baik. Untuk membiasakan menulis
menjadi penulis kedua atau ketiga dalam satu tulisan sangat
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dianjurkan. Bila hal ini sudah terlatih biasanya keterampilan
menulis dan menganalisis mulai berkembang. Tulisan populer
dapat dijadikan target berikutnya, media ini sangat terbuka luas
seiring dengan perkembangan industri digital.
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Humas Pemerintah, ‘Seksi’ kah?
Ajeng Pinto
Pranata Humas Kementerian Kesehatan

Sekitar 15 Tahun lalu, saya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi
negeri. Saat itu, sebenarnya keinginan saya cukup sederhana,
saya bercita-cita menjadi penulis. Sehingga, hemat saya, saya
harus masuk di Fakultas Ilmu Komunikasi. Namun, setelah setahun
pertama belajar dasar-dasar komunikasi, saya dihadapkan
pada tiga pilihan jurusan yang harus saya pilih, yakni Jurnalistik,
Manajemen Komunikasi, dan Kehumasan atau Public Relations
(PR).
Kala itu, saya sempat sangat tergoda untuk masuk jurusan PR.
Sepertinya pekerjaan sebagai PR sangat menjanjikan kenyamanan.
Belum lagi, anak jurusan PR nampaknya diajari cara mengemas
dirinya. Sebagian besar dari mereka jago dandan,
sangat mengikuti mode dan mahasiswinya piawai mengenakan
sepatu berhak tinggi. Yang paling menarik, kehidupan anak PR
tampak happy. Mereka ramah dan selalu tersenyum manis.
Sebagai anak desa yang terpikat pada hidup ‘glamour’, menjadi PR
sukses adalah impian indah.
Tapi, saya akhirnya sadar diri, bahwa perjuangan saya menjadi PR
akan panjang dan melelahkan. Saya tidak jago berdandan apalagi
kalau diminta pakai sepatu hak tinggi, bisa jatuh tersungkur. Alhasil,
saya pun mengubur impian menjadi PR dan memilih jurusan lain.
Harus berpenampilan menarik
Harus diakui, profesi humas memang identik dengan perempuan
cantik. Bahkan berdasarkan survey, 70 persen anggota asosiasi
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humas di Amerika adalah perempuan. Di Indonesia sendiri,
diulas dalam warta ekonomi edisi september 1990 bahwa
12 dari 17 perusahaan PR dipimpin kaum perempuan. Dalam
berbagai penelitian yang mengkaitkan humas atau PR dengan isu
feminisme ataupun isu gender, stereotype seksi memang hampir
selalu melekat pada profesi ini.
Penelitian-penelitian itu mengungkapkan bahwa perempuan
dianggap lebih menarik, persuasif, luwes, sensitif, berempati,
memiliki intuisi yang tinggi, serta multitasking. Kelebihan-kelebihan
itulah yang kemudian digunakan untuk mengkonstruksikan sosok
PR ideal bagi sebuah institusi, yakni pintar berkomunikasi, cantik
dan seksi. Sehingga selain mengunggulkan kemampuannya
dalam berkomunikasi, seorang PR harus mengeksploitasi
tubuhnya sebagai pelengkap profesi. Apalagi, PR disebut-sebut
sebagai muka perusahaan atau institusi, jadi mana boleh PR
tampil seadanya. Bisa-bisa dianggap menjatuhkan citra lembaga.
Padahal, sesuai dengan kajian ilmu kehumasan selain menjadi
‘muka’ perusahaan, seorang humas harus memiliki skill komunikasi
yakni berperan sebagai konsultan yang harus mengidentifikasi
masalah, menciptakan program sebagai solusi dan bertanggung
jawab dalam
implementasi progam tersebut. Peran lainnya adalah sebagai
fasilitator komunikasi, yang mampu menyediakan informasi
yang komperehensif, mampu menjadi pendengar, melakukan
interpretasi pesan hingga jadi mediator antara lembaga dengan
publiknya.
Selanjutnya, Seorang PR harus mampu menjadi bagian dalam
sebuah tim strategis untuk menemukan solusi berbagai
permasalahan. Peran yang tak kalah penting yang harus dimiliki
seorang humas adalah kemampuan dalam melakukan tugas
teknis seperti menulis, mengedit, meghasilkan media release,
website, annual report, menyiapkan naskah pidato, melaksanakan
perintah atasan maupun melakukan pekerjaan teknis lain.

9
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Tak ada salahnya memang memiliki penampilan yang ‘menarik’
dalam menjalankan profesi humas. Saya pun sepakat bahwa
penampilan yang baik akan memberikan efek ‘hello’ positif yang
akan mempermudah proses komunikasi dan negosiasi yang
begitu dekat dengan dunia kehumasan. Namun, jangan sampai
konstruksi
‘seksi’ mendominasi wajah dunia kehumasan seolah-olah hal
tersebut adalah bagian terpentingnya.
Humas Pemerintah, melaju dalam keterbatasan
Sebelum terjun dalam dunia kehumasan, saya memiliki banyak
sekali teman-teman yang berprofesi sebagai seorang PR
perusahaan. Dari mereka saya melihat ada beberapa perusahaan
yang memang menempatkan PRnya sebagai ujung tombak
perusahaan sehingga mereka diganjar dengan fasilitas yang tak
main-main. Beberapa dari mereka dituntut memiliki penampilan
yang terstandar seperti menggunakan sepatu hak tinggi, atau
harus menggunakan rok dan blazer. Dari mereka pula saya sering
mendengar istilah ‘uang bedak’ yang identik sebagai tunjangan
untuk mempertahankan penampilan agar tetap maksimal, dan
‘uang entertain’ sebagai salah satu sarana mereka memperluas
pergaulan dengan klien. Pun, hidup mereka kadang tak bisa
dibatasi jam kerja. Demi menjalin hubungan baik, mereka rela
menjalin relasi hingga larut malam atas nama profesionalitas.
Lalu apakah humas pemerintah memiliki pola yang sama? Setelah
beberapa tahun menjalani peran sebagai humas pemerintah, saya
melihat banyak perbedaan. Pertama, adalah rekruitmen humas
pemerintah memang tidak melihat penampilan fisik. Tidak ada
syarat tinggi badan dan berat badan, hanya butuh sehat jasmani
dan rohani saja. Mungkin hal ini yang kemudian membedakan
‘penampilan’ humas pemerintah dengan non pemerintah.
Selanjutnya, tugas humas pemerintah dan non pemerintah
memang berbeda. Dalam buku Management in Public Services
the quest for effective performance, John D Millet menjelaskan
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bahwa tugas humas pemerintah antara lain adalah mempelajari
keinginan dan aspirasi masyarakat, memberikan nasihat maupun
saran tentang apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah terkait
kehendak publik, mengusahakan hubungan harmonis antara
masyarakat dan pemerintah serta memberikan informasi terkait
apa yang telah diupayakan sebuah lembaga pemerintah. Oleh
sebab itu, pola
komunikasi atau pendekatan yang dilakukannya pun berbeda.
Hal ini yang akhirnya membedakan hal-hal teknis (job desk)
yang dilakukan oleh humas pemerintah dengan humas non
pemerintahan.
Banyak humas pemerintah yang dituntut benar-benar multitasking
karena berbagai keterbatasan. Banyak humas pemerintah yang
tidak memiliki tim, sehingga tak jarang mereka harus mengerjakan
berbagai kegiatan sendirian mulai dari menyiapkan acara, menjadi
Master of Ceremony, menjadi fotografer, menjadi wartawan,
menjadi desain grafis, menjadi copy writer, menjadi SPG pameran,
hingga menjadi admin medsos. Belum lagi, humas pemerintah
masih dibatasi belenggu birokrasi. Sehingga kadang mereka
dinilai lambat dalam memberikan informasi. Padahal, humas
pemerintah harus benar-benar berhati-hati sehubungan dengan
informasi yang disampaikan.
Terkait dengan tunjangan, tentu saja humas pemerintah tak
mengenal uang bedak, atau sejenisnya karena gaji dan tunjangan
abdi negara sudah diatur melalui undang-undang. Bahkan,
tunjangan fungsional jabatan pranata humas pun masih relatif
kecil dibandingkan dengan jabatan fungsional lainnya, mengingat
jabatan pranata humas di masa kini menempati peran strategis
sebagai ‘mulut’ pemerintah. Sehingga walau tak ada tunjangan
bedak, humas pemerintah harus mampu memberikan citra yang
baik dan sopan.
Berbicara soal jam kerja, humas pemerintah seringkali juga tak
dibatasi jam kerja. Jika ada tamu, merekapun harus rela dan ikhlas
menyambut hingga tamu terlayani dengan baik. Banyak pula yang
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waktu liburnya harus dikesampingkan demi melakukan tugas
liputan atau menyiapkan acara.
Tak kalah seru kan? Hal-hal tersebut kadang masih dibumbui
cemoohan bahwa humas pemerintah tak penting, lamban, dan
hanya menghabiskan uang negara. Namun di tengah semua
keterbatasan tersebut, dalam gelora reformasi birokrasi, saya
yakin humas pemerintah sedang memperbaiki diri. Mencoba
melakukan yang terbaik, mengasah kemampuan dan berlari demi
mewujudkan citra profesi, menjadi humas profesional.
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Menjadi Seorang Petugas Humas,
Pilihan atau Keajaiban?
Bepi Deniyanti
Pranata Humas Kementerian Pertanian

A

pa tugasmu? “Sebagai Humas pak”, jawabku ketika ditanya
oleh tamu dari instansi lain pagi tadi. Sebagai petugas
Humas di sebuah instansi, kita harus bisa membangun
komunikasi yang baik, memahami betul visi, misi dan area layanan
institusi.
Pilihan untuk menjadi seorang petugas Humas tergantung pada
jiwa masing-masing individu. Cara berkomunikasi menjadi aspek
yang penting ketika berperan menjadi “Humas”. Memberikan
informasi atau pelayanan informasi, sudah barang tentu menjadi
tugas utama petugas Humas. Apalagi sebagai Humas institusi,
kinerja dan inovasi instansi tersampaikan dengan baik, apabila kita
memahami dan bekerja sama dengan dukungan semua pihak.
Menjadi petugas Humas di sebuah institusi pemerintah, nanonano rasanya. Beraneka ragam latar belakang pemohon informasi
maupun pengguna jasa. Mulai dari yang menggunakan sandal jepit
sampai yang modis, rapi, dan wangi ada disini. Tidak ada perbedaan
dalam pelayanan informasinya, namun cara berkomunikasinya
yang sedikit berbeda. Respect tetap menjadi nomor satu, jangan
lupa 3 S: senyum, salam dan sapa, jurus wajib sebagai petugas
Humas.
Berbeda lagi jika berkomunikasi melalu telepon. Kita hanya
bisa meraba mimik dan gesture lawan bicara kita. Tetap santun,
gunakan bahasa yang sopan, jelas dan dapat dimengerti lawan
bicara kita.

13

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

Menjadi Humas
Pilihanku menjadi seorang “Humas” bukan tanpa alasan. Aku suka
berkomunikasi dengan banyak orang, bertatap muka dengan
banyak orang, membaca pikiran banyak orang dan detil-detil
lainnya. Beraneka mimik, tatapan mata sampai pada gaya orang
yang kita hadapi. Belum lagi pada tatanan bahasa yang digunakan,
seru sekali!
Ada satu hal yang kadang tanpa sengaja bisa terjadi padaku, aku
bisa larut dengan logat bicara lawan biacaraku. Semisal dia berasal
dari Jawa Timur, pastinya aku akan ikut berkomunikasi dengan
logat dan lantunan Jawa Timur. Lain lagi jika lawan bicaraku
berasal dari Jawa Tengah, beda juga tatanan bahasa dan logatku.
Ini kebiasaaan atau karena aku yang terlarut dalam obrolan dengan
lawan biacaraku, hahaha...
“Communicate with peoples are magic” ini versiku. Tidak semua
lawan bicara kita suka dengan cara bicara atau apa yang kita
bicarakan. Menarik lawan bicara untuk saling berinteraksi juga
tidak mudah. Always happy, bersemangat, good looking, santai,
dan bersahabat juga tak kalah penting ketika berkomunikasi
dengan orang lain.
Kembali pada passion ku untuk menjadi seorang petugas Humas.
Kepuasan publik terhadap layanan sebuah institusi memiliki
pengaruh besar terhadap reputasi institusi tersebut. Hal ini tak
lepas dari peran humas yang turut membantu membangun
komunikasi dengan publik maupun stakeholders. Terkadang kita
juga berperan sebagai penasehat komunikasi pimpinan.
Jadi, sosok humas bagiku adalah personal yang santai namun
berilmu dengan bekal ‘kamera’. Dare to try to be a public relation?
enjoy it and feel the magic of it.
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Merintis Keberadaan Pranata Humas
Ernawati Arif
Pranata Humas Pemerintah Provinsi Bangka Belitung

B

ertugas sebagai Pranata Hubungan Masyarakat atau
Pranata Humas, bukan lah yang sederhana. Setiap Pranata
Humas harus dapat memahami jenis tugas yang dikerjakan.
Sementara Humas itu sendiri merupakan hanya salah satu sub
jurusan di masa perkuliahan. Masih ada dua jenis sub jurusan lagi,
yakni Manajemen Komunikasi dan Jurnalistik. Namun, menjadi
seorang Pranata Humas, harus dapat mempelajari dan akhirnya
menguasai ketiga sub jurusan itu.
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2019 tentang “Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
(Humas) dan Angka Kreditnya”, Pranata Humas adalah Jabatan
Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan
kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Dari deskrifsinya
saja, dapat digambarkan kekompleksan dari tugas tersebut.
Namun, biasanya pekerjaan kehumasan ini tidak hanya dikerjakan
sendiri, tapi juga secara tim.
Kenyataannya, seperti di daerah, masih terdapat kekurangan
tenaga Pranata Humas. Sehingga membuat tenaga Pranata
Humas terkait hanya bekerja sendiri. Tidak itu saja, bahwa pola
pikir Aparat Sipil Negara (ASN) yang selama ini bekerja secara
struktural, juga memberikan pengaruh yang sangat berarti. Untuk
itu, sebagai seorang Pranata Humas bukan saja harus memahami
segala tugasnya, tapi juga harus memahami dan mengelola
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lingkungan di sekitarnya dengan cerdas, guna menciptakan
suasana yang kondusif.
Tidak semua keberadaan Pranata Humas di suatu Perangkat
Daerah (PD) langsung dimengerti dan diterima begitu saja. Tak
jarang, dengan pemahaman yang minim, muncul opini yang
menyepelekan bahkan cenderung negatif. Salah satu hal yang
menyebabkannya adalah Jabatan Fungsional Pranata Humas
masih tergolong baru dan belum merata di Indonesia. Baik
sosialisasi dan pengimplementasiannya pun, berjalan dengan
sangat perlahan. Sementara para ASN lainnya sudah terbiasa
“hidup” dalam sistem struktural. Dalam keadaan seperti ini,
Pranata Humas harus bijak dan cermat membuat rintisan profesi.
kefungsionalannya terhadap lingkungan kerjanya sendiri. Untuk
itu, seorang Pranata Humas harus dapat mengelola berbagai
komunikasi yang terjadi di lingkungan kerjanya, secara psikologis.
Psikologis Komunikasi adalah ilmu penyampaian energi dari alatalat indera ke otak, pada peristiwa penerimaan dan pengolahan
informasi, pada proses saling pengaruh di antara berbagai
sistem dalam diri organisme dan di antara organisme (Rakhmat
Jalaluddin, 2009). Dalam upaya keberadaannya, Pranata Humas
akan mempelajari perilaku di lingkungan kerjanya. Sikap,
komitmen, dan perilaku yang persuasif pun harus ditempatkan
dengan benar. Sehingga, dari upaya tersebut akan memunculkan
pertanyaan, “Apa itu Pranata Humas”. Kesannya sepele, tapi ini lah
awal yang sangat tepat untuk menjelaskan sedikit demi sedikit
tentang siapa atau apa itu Pranata Humas.
Di samping itu, aksi nyata terkait tugas seorang Pranata Humas
pun digencarkan dengan sebaik-baiknya. Usaha positif ini tentu
akan menghasilkan akibat yang positif pula. Lingkungan sendiri
dapat melihat bagaimana kita sebagai Pranata Humas dalam
menjalankan tugas kehumasannya. Terkesan menjaga image,
tentu saja. Image ini merupakan hasil dari kerja keras, bukan
seperti menjentikkan jari layaknya sulap. Yang tadinya enggan
bahkan menyepelekan, pelan-pelan menyadari bahwa dalam
pekerjaan yang mereka emban, terdapat tugas-tugas kehumasan
yang menjadi bagian tugas seorang Pranata Humas. Yang tadinya
The Real GPR
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belum paham harus melibatkan Pranata Humas seperti apa,
akhirnya dapat bekerja sama dengan baik. Tentu saja ini semua
tidak sesederhana yang tertulis. Merintis kebaradaan Pranata
Humas adalah perjuangan yang positif. Pada akhirnya membuat
kita selaku Pranata Humas dapat memahami bahwa tugas Pranata
Humas bukan lah mencari angka kredit, terlebih dari itu, adalah
seorang tenaga kehumasan hebat yang sungguh-sungguh
menjalankan amanahnya dengan baik.
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Marketing Public Relations
di Badan Litbang, Perlukah?
Faza Nur Wulandari
Pranata Humas Balitbangkes, Kementerian Kesehatan

K

inerja Public Relations atau Hubungan Masyarakat (Humas)
menentukan ‘wajah’ suatu institusi. Humas bertugas untuk
meningkatkan reputasi atau citra Institusi yang baik/
positif di mata publik. Begitu pula di pemerintahan, peran Humas
sangat diperlukan, bukan hanya dalam mencitrakan, melainkan
juga menceritakan kinerja Pemerintah. Seperti halnya Humas di
Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di Kementerian/
Lembaga.
Peran Humas Badan Litbang di Kementerian/Lembaga
mempunyai pekerjaan rumah yang berat. Pasalnya Presiden Joko
Widodo pada April 2018 lalu mempertanyakan anggaran penelitian
yang selangit hasilnya belum terlihat. Wacana ini pun bergulir
dengan ide penggabungan Litbang-Litbang di Kementerian/
Lembaga dengan membentuk Badan Riset Nasional (BRN).
Rencana pembentukan BRN ini kembali mencuat pada Januari
lalu. Bahkan sempat menjadi perdebatan pada Debat Calon Wakil
Presiden.
Ide ini lantas membuat banyak peneliti di Litbang Kementerian/
Lembaga kebakaran jenggot. Litbang Kementerian/Lembaga
ingin menunjukkan produk penelitian yang telah dihasilkan. Lalu,
bagaimanakah agar hasil-hasil penelitian tersebut nanti dapat
“terlihat” hasilnya? Produk atau hasil-hasil penelitian tersebut
diharapkan dapat diketahui, dirasakan atau bermanfaat untuk
khalayak luas. Humas, melalui Marketing Public Relations (MPR)
dapat melakukannya.
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Menurut Thomas Haris dalam buku Marketers Guide to
Public Relations, MPR merupakan proses perencanaan dan
pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian
dan kepuasan konsumen melalui komunikasi/penyebaran
informasi yang dapat dipercaya, melalui kesan-kesan yang
menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan
kebutuhan, keinginan dan kepentingan para konsumen.
MPR mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu membantu
peluncuran produk baru; membantu memposisikan kembali
produk mapan; membangun minat untuk suatu kategori produk;
mempengaruhi kelompok sasaran tertentu untuk memperoleh
citra yang baik; membela produk yang menghadapi maalah
publik; dan membangun citra perusahaan sehingga mendukung
produknya (Kotler, 1997).
Konsep MPR Badan Litbang Kesehatan
Justru konsep MPR akan lebih humanis dan efektif dalam
memperlihatkan kinerja Pemerintah termasuk kinerja Litbang
K/L. Melalui MPR, Humas Pemerintah dapat membangun brand
awareness atau kesadaran masyarakat terhadap kinerja pemerintah
sekaligus membangun brand knowledge atau pengetahuan
masyarakat mengenai institusi pemerintah. Selain itu, MPR juga
dianggap dapat menghemat biaya bila dibandingkan beriklan di
media. Dengan demikian, anggaran belanja negara pun dapat
dihemat. Badan Litbang Kesehatan (Balitbangkes) - Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) juga menerapkan konsep MPR tersebut.
Tindak lanjut rekomendasi kebijakan kemudian diimplementasikan
dalam bentuk program. Agar dapat dimanfaatkan secara optimal
oleh publik, program tersebut memerlukan strategi MPR yang
disusun oleh Humas. Salah satunya, advokasi Humas. Humas
Balitbangkes bukan hanya menekankan pada penjualan produk
hasil penelitian, melainkan juga memasarkan rekomendasi
kebijakan hasil penelitian kesehatan dalam bentuk advokasi.
Mengacu pada kegiatan MPR menurut Philip Kotler dan Kevin Lane
Keller (Kotler and Keller, 2006), alat dan media yang digunakan
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Humas Balitbangkes dalam memasarkan hasil penelitian:
publikasi, event, berita, pidato, dan media identitas.
Publikasi, membuat materi visualisasi yang dapat dipublikasi untuk
menjangkau dan mempengaruhi sasaran. Publikasi mencakup
pembuatan leaflet, laporan, majalah internal, dan audiovisual.
Rekomendasi kebijakan harus dikemas dalam bentuk infografis dan
dicetak dalam bentuk leaflet atau factsheet. Hal ini memudahkan
pemangku kebijakan dalam memahami isi rekomendasi dan dapat
membaca ditengah waktunya yang padat. Infografis rekomendasi
kebijakan yang dapat diketahui masyarakat secara langsung juga
dapat disebarluaskan melalui sosial media, website dan majalah
internal (Warta Litbangkes).
Untuk menarik perhatian stakeholder sesuai sasarannya,
Balitbangkes mengadakan event atau acara khusus seperti
diseminasi. Diseminasi Balitbangkes meliputi seminar/parade hasil
penelitian kesehatan, pameran, talkshow, simposium dan lainnya.
Event ini dapat digunakan sebagai langkah awal advokasi kepada
pemangku kebijakan dengan mensosialisasikan rekomendasi
kebijakan.
Sosialisasi kemudian dapat ditindaklanjuti dengan lobi-lobi
strategis seperti membuat rapat khusus atau rapat terbatas tingkat
menteri. Salah satu tugas profesional Humas adalah menemukan
atau menciptakan berita yang mendukung perusahaan, produk,
dan orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu. Untuk
itu perlunya membuat press release mengenai rekomendasi
kebijakan hasil penelitian.
Selain itu press conference/door stop perlu dilakukan agar media
mendapatkan informasi langsung dari Balitbangkes sebagai
narasumber terpercaya. Tentunya hasil penelitian dapat di ketahui
masyarakat luas melalui pemberitaan di media massa.
Semakin banyak eksekutif perusahaan yang harus menjawab
pertanyaan dari media massa atau memberi ceramah di berbagai
tempat yang penting. Pimpinan Balitbangkes merupakan
advokator dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan hasil
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Litbangkes.
Balitbangkes harus menciptakan identitas visual yang dapat
dikenali oleh masyarakat. Identitas visual dapat berupa logo
institusi, alat tulis, cara berpakaian serta media visual lainnya.
Balitbangkes perlu membuat icon yang dapat mencirikan institusi.
Tim humas juga perlu membuat merchandise seperti agenda,
kalender, notebook yang didalamnya terdapat infografis hasil
Litbangkes serta pesan- pesan kesehatan.
Kegiatan MPR Balitbangkes terbukti perlu dilakukan. Demikian
juga MPR di badan litbang lainnya. Bukan hanya perlu, melainkan
sangat perlu dan harus terus dikembangkan. Walau masih
banyak kekurangan, kedepannya Humas Balitbangkes harus
lebih masif dan berinovasi dalam memasarkan hasil penelitian
kesehatan. Strategi komunikasi dalam memasarkan rekomendasi
kebijakan hasil Litbang Kesehatan perlu diupdate, agar hasilnya
dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Sehingga menghasilan
suatu kebijakan dan program Kemenkes yang dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat luas.
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Prinsip Kerja Pranata Humas Indonesia:
Relasi & Kolaborasi
I Gede Alfian Septamiarsa
Pranata Humas Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur

K

epala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada ribuan tenaga
Humas pada kegiatan Konferensi Nasional Humas (KNH)
Tahun 2018 mengatakan, seorang Humas harus dapat
menjadi kolaborator untuk mendukung sinergitas agar hasil yang
dicapai dapat maksimal. Untuk mewujudkannya, diperlukan
adanya pengembangan paradigma baru yang dilakukan Pranata
Humas yakni dari hubungan menuju kolaborasi atau from relations
to collaborations.
Pranata Humas memiliki peran penting dalam keberhasilan
mengomunikasikan program-program pemerintah. Keberhasilan
ini membutuhkan sinergi berbagai pihak baik pemerintah pusat,
daerah, maupun stakeholder lainnya. Salah satu bentuk sinergi
yang dibangun adalah hubungan baik antar Pranata Humas
pemerintah pusat dan daerah. Mereka terus menjalin komunikasi
ketika ada kegiatan maupun tidak ada. Misalnya, ada instansi
kementerian/lembaga/badan pemerintah pusat memiliki sebuah
kegiatan yang akan dilakukan pada provinsi/kabupaten/kota
tertentu.
Untuk menyuseskan kegiatan itu, Pranata Humas pemerintah
pusat menghubungi Pranata Humas pemerintah daerah yang
menjadi tuan rumah kegiatan. Tujuannya untuk menginformasikan
dan berkoordinasi untuk menyiapkan kegiatan. Sebagai tindak
lanjutnya, Pranata Humas pemerintah daerah berkoordinasi
dengan media lokal, agar pada pelaksanaannya para awak media
dapat meliput dan memberitakan kegiatan tersebut. Media massa
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lokal menjadi partner penting dalam penyelenggaraan kegiatan.
Sebagai contoh, Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah
Tingkat Nasional tidak seperti biasanya dilaksanakan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Tahun 2019 ini diadakan di
Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
Untuk memeriahkan kegiatan tersebut, Pranata Humas
Kemendagri berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pranata
Humas Pemprov Jatim dan Pemkab Banyuwangi jauh sebelum
kegiatan tersebut dilaksanakan. Koordinasi dilakukan tidak
hanya secara lisan melalui telepon, tetapi juga bertemu secara
tatap muka baik antar pimpinan maupun antar Pranata Humas
Kemendagri dengan Pranata Humas provinsi dan kabupaten.
Dengan koordinasi yang intens, maka relasi yang baik dapat
terjalin. Ketika relasi terjalin dengan baik, maka kolaborasi bisa
menghasilkan keuntungan kedua belah pihak.
Jika saja Pranata Humas pemerintah pusat tidak menjalin hubungan
yang baik dengan Pranata Humas pemerintah daerah, begitu juga
sebaliknya, maka kegiatan yang dilaksanakan di daerah tersebut
tidak mendapatkan respon yang baik. Bisa jadi kegiatan itu minim
pemberitaan atau citra daerah menjadi kurang baik.
Pranata Humas perlu memperhatikan hubungan komunikasi
yang menjadi titik perhatian pemerintah dalam menjaga citra dan
reputasi.
Caranya, membangun dan menjaga komunikasi dengan
lingkungan internal atau internal relations, lingkungan penanam
modal atau investor relations, media atau media relations,
pemerintah atau government relations, dan masyarakat atau
community relations.
Pranata Humas yang mampu menjalin relasi, bersinergi dan
berkolaborasi, memberikan energi yang bisa mengikat semua
elemen terkait. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah
pusat dan daerah menjadi sangat penting. Dampaknya, tidak
hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga mencapai pemerataan
pembangunan nasional.
23
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Kehidupan Humas Rumah Sakit
Ifa Nurul Utami
RSUP Persahabatan

P

ernah berobat di Rumah Sakit? Pernah membesuk orang
sakit di Rumah Sakit atau mungkin pernah jalan-jalan di
rumah sakit? Untuk poin ketiga sepertinya tidak lazim untuk
jalan-jalan di rumah sakit berbeda dengan jalan-jalan ke pusat
perbelanjaan atau mall. Kemudian ketika berada di suatu rumah
sakit dan kita ingin menuju suatu poliklinik atau layanan kesehatan
namun bingung dengan petunjuk arah yang ada, apa yang kita
lakukan? Jawabannya bertanyalah kepada petugas informasi yang
ada di rumah sakit tersebut. Perlu diketahui bahwasanya petugas
informasi yang ada di rumah sakit merupakan bagian dari tupoksi
humas seperti halnya yang terdapat di Rumah Sakit Umum Pusat
(RSUP) Persahabatan.
RSUP Persahabatan merupakan Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
yang langsung di bawah Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia yang beralamat di Jl. Persahabatan Raya No. 1
Rawamangun, Jakarta Timur. RSUP Persahabatan atau yang
biasa disingkat oleh masyarakat menjadi RSP adalah salah satu
dari sedikit rumah sakit di kawasan Jakarta Timur yang masih asri
lingkungannya. Healing Garden merupakan konsep yang diusung
salah satu keunggulan RSP untuk mempercepat penyembuhan
pasien terutama pasien respirasi yang membutuhkan udara
yang segar dengan luas tanah 13 Hektar dan penuh dengan
pepohonan hijau dan rimbun. Apalagi dengan layanan unggulan
kesehatan dalam bidang respirasi (pernafasan) tentunya konsep
Green Hospital yang dimiliki oleh RSP sangat mendukung Healing
Garden ini.
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Namun tidak hanya penyakit respirasi yang ditangani di RSP, bila
kalian sakit gigi atau mau ke periksa kehamilan bisa juga ke RSP.
Karena di RSP memiliki berbagai macam klinik Dengan banyaknya
keahlian yang dapat ditangani dan itu merupakan tantangan besar
untuk humas melakukan promosi ke khalayak. Yuk kita kenal lebih
dekat humas RSP.
Humas di RSUP Persahabatan memiliki nama Instalasi Humas
dan Pemasaran. Kedudukannya merupakan suatu jabatan non
structural dibawah Eselon II yaitu Direktur Umum, SDM dan
Pendidikan. Dikepalai oleh Kepala Instalasi dimana membawahi
tiga Koordinator yaitu Koordinator Humas dan Customer Care,
Koordinator Pemasaran, dan Koordinator Promosi Kesehatan
Rumah Sakit (PKRS).
Koordinator Humas dan Customer Care
Seperti yang dibahas di awal cerita, petugas informasi merupakan
salah satu pekerjaan yang dilakukan. Pasien bertanya bagaimana
berobat dengan menggunakan BPJS atau bertanya mengenai alur
rumah sakit bahkan ingin berkeluh kesah mengenai pelayanan
yang diberikan, kesemuanya itu akan dilayani dengan memberikan
informasi secara jelas oleh Customer Service (Petugas Informasi).
Namun tidak hanya melakukan pemberian informasi namun
petugas juga empati terhadap pasien yang datang ke RSUP
Persahabatan sebagai wujud pelayanan yang service excellent.
Selain itu setiap harinya seluruh petugas humas dijadwal untuk
melakukan Halo Pasien di kamar rawat inap yang telah ditentukan
dan melakukan survey kepuasan pelanggan atau yang dinamakan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan indikator
Rumah Sakit dalam menangani pasiennya.
Para konsumen yang ingin memiliki informasi maupun
menyampaikan saran dan keluhan bisa mengkomunikasikan
tidak hanya melalui petugas informasi, namun humas juga
menyediakan sarana lain seperti IKM, Kotak Saran, Email (info@
rsuppersahabatan.co.id) bahkan melalui media sosial yang dimiliki
RSUP Persahabatan. Akun media sosial RSUP Persahabatan
terdiri dari Facebook di @Rsup Persahabatan, Twitter di @rs_
25
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persahabatan, Instagram di @rs_persahabatan dan Youtube
di “RSUP Persahabatan”. Keseluruhan media sosial tersebut
terintegrasi dengan laman RSUP
Persahabatan yaitu www.
rsuppersahabatan.co.id. Humas RSP merasa perlu memiliki
media sosial karena ingin lebih dekat dengan konsumen. Kegiatan
yang sedang dilakukan seperti kegiatan seminar, event hari besar
kesehatan dan non kesehatan , serah terima jabatan, penerimaan
pegawai baru, edukasi penyuluhan kesehatan merupakan salah
satu dari banyak kegiatan yang didokumentasikan oleh humas.
Pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh RSUP Persahabatan
pun tidak luput didokumentasikan sebagai sarana pemasaran.
Dokumentasi dalam hal ini berupa peliputan dalam bentuk foto
maupun dalam bentuk video.
Pemasaran
Dari namanya saja sudah jelas jobdesk nya apa. Yup..MENJUAL.
Apa yang dijual? Apapun yang ada di RSP, supaya tidak terjadi
salah persepsi maksudnya menjual layanan kesehatan maupun
pelatihan kesehatan yang ada di RSP. Keluar masuk perusahaan
menawarkan dagangan yang ada di RSP, termasuk mengelola
jejaring kerjasama asuransi, perusahaan dan rumah sakit maupun
klinik. Sedikit bila dilihat dari jobdesknya namun besar target
pemasaran yang harus dihasilkannya.
PKRS
Apa sih singkatan PKRS? PKRS adalah Promosi Kesehatan Rumah
Sakit. Untuk saat ini lebih semacam mengelola penyuluhan
edukasi bekerjasama dengan unit rawat jalan, rawat inap maupun
instalasi lainnya di RSP. Lokasinya bisa di indoor maupun outdoor.
Selain itu bekerja sama dengan Siaran Radio Kesehatan (SRK)
Kemenkes edukasi ini bisa on air secara streaming dengan tema
yang berbeda
Ketiganya tidak lantas jalan masing-masing namun saling
berkoordinasi terutama bila terdapat suatu event yang harus
ditangani oleh Instalasi humas dan pemasaran. Dari cerita diatas,
sudah dapat dibayangkan bagaimana bekerja di suatu humas
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rumah sakit pemerintah. Walaupun tidak sering melakukan dinas
luar seperti di pusat namun bekerja di suatu rumah sakit memiliki
tantangan dan ketertarikannya sendiri. Lebih mengenal ilmu
berbagai macam penyakit maupun belajar ilmu kehidupan dari
para pasien. (ifa)
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Riset Kehumasan dan
Keberlangsungan Organisasi
Indra Risni Utami
Pranata Humas Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan
Pemetaan Kompetensi Kompetensi Aparatur Sipil Negara
(PUSLATBANG PKASN)

D

i era keterbukaan informasi seperti sekarang ini tantangan
Humas sangatlah besar. Berbicara tentang peran Humas,
semakin banyak perusahaan besar maupun instansi
pemerintah yang membutuhkan sosok yang dapat mencitrakan
organisasinya senantiasa baik di mata publik. Namun disisi lain
sesuai perkembangan zaman, bukan saatnya lagi Humas hanya
melakukan tugas sebagai corong, sebagai pengeras suara
apalagi juru bicara yang menampilkan wajah baik organisasi.
Permasalahan dan isu-isu hangat yang terjadi saat ini menuntut
Humas memiliki kemampuan lebih guna meningkatkan reputasi,
baik untuk organisasi maupun dirinya sendiri.
Sesuai dengan tuntutan tersebut, Humas Pemerintah juga harus
mampu memiliki kompetensi melakukan penelitian atau kajian.
Sebagai contoh peran Humas di internal organisasi. Humas
memiliki peran sebagai penghubung antara indvidu-individu
dan antara unit-unit di organisasinya. Humas harus mampu
menciptakan suasana komunikasi yang efektif dan harmonis
dalam rangka mendukung kinerja organisasi mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Ketika organisasi mengalami krisis internal
yang menyebabkan menurunnya tingkat efisiensi dan efektifitas
kinerjanya, maka Humas harus dapat melakukan kajian audit
komunikasi. Audit komunikasi diperlukan untuk menghasilkan
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rekomendasi-rekomendasi tentang perbaikan
dilakukan berdasarkan hasil analisis ilmiah.

yang

perlu

Jadi, jika seandainya terdapat suatu permasalahan dalam
organisasi maka harus dirumuskan sebuah solusi. Inti dari audit
komunikasi adalah analisis dan solusi. Hasilnya bukan sekedar
solusi tetapi dapat juga berupa tindakan yang harus dilakukan
oleh manajemen terhadap pengelolaan sumber daya manusia.
Selain sebagai penghubung di internal organisasi Humas juga
bertugas sebagai mediator antara organisasi dengan publik.
Contohnya dalam situasi politik di negeri kita yang saat ini masih
memanas dan nyaris tak kunjung reda, tak sedikit publik terjebak
pada informasi-informasi yang sifatnya provokatif atau terlebih
informasi hoax. Situasi politik yang kurang menguntungkan tersebut
menjadikan wibawa pemerintah menurun dan kepercayaan publik
pada pemerintah mulai luntur. Untuk itu Humas perlu meneliti atau
melakukan kajian mengenai pola-pola strategis dalam menangkal
informasi negatif sekaligus mendongkrak nama baik pemerintah
di mata publik.
Dalam rangka melakukan pengembangan peran tersebut, Humas
Pemerintah perlu melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan
pengembangan. Apakah itu penelitian dan pengembangan
bidang kehumasan sesuai dengan profesinya atau penelitian dan
pengembangan bidang lain khususnya pada isu- isu yang sedang
menguak ke permukaan.
Dalam hal pelaksanaan riset audit komunikasi terdapat metodemetode yang dapat digunakan, diantaranya adalah survei dengan
kuesioner, wawancara tatap muka, teknik analisa jaringan,
pengalaman komunikasi, catatan harian komunikasi, observasi,
dan analisa isi. Metode audit yang paling efektif adalah melakukan
survey dengan kuisioner dan wawancara yang mendalam secara
kualitatif. Tahapan untuk audit komunikasi ini dilakukan dengan
pencarian fakta, analisis dan menuangkannya dalam bentuk
evaluasi dan rekomendasi.
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Lain hal nya dalam mengendalikan citra positif organisasi di
mata publik, hal ini dapat dilakukan melalui riset terkait strategi
apa yang diperlukan untuk memperoleh hasil hubungan yang
baik antara organisasi dengan publik internal dan eksternal.
Banyak sekali pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan
untuk meningkatkan citra organisasi di hadapan publik dengan
melakukan serangkaian kegiatan positif seperti acara khusus,
pertemuan kelembagaan, pertemuan forum diskusi,
Manajemen intranet-media, buletin internal serta serangkaian
kegiatan eksternal, seperti sponsor, media gathering, kunjungan
perusahaan, penampilan website perusahaan, pameran, dan
seminar. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut terkait mana pendekatan
yang akan digunakan yang harus disesuaikan dengan sumberdaya
organisasi yang ada. Daya analitik seorang Humas juga sangat
diperlukan dalam rangka
mengasah
kepekaan
terhadap
isu-isu yang sedang berkembang. Humas harus dapat memilki
kemampuan untuk mempertajam dan mengembangkan
substansi dari sebuah informasi sehingga dapat disajikan kepada
publik secara komprehensif. Karakter-karakter seorang Pranata
Humas yang informatif, proaktif, fleksibel, luwes serta kekinian
merupakan modal utama untuk membangun komunikasi di
lingkungan internal maupun eksernal organisasinya.
Humas yang mampu melakukan penelitian dan pengembangan
secara profesional akan mampu menarik benang merah dari
setiap permasalahan yang ada dan merumuskan solusi-solusi
terbaiknya.
Pada akhirnya peran Humas secara optimal dapat berkembang
bukan hanya sekedar menjadi corong informasi organisasi,
melainkan juga dapat tampil bekontribusi substantif. Humas dapat
menyikapi segala persoalan dengan berpijak pada kajian untuk
kepentingan internal organisasi maupun masyarakat.
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Humas Pemerintah dan Tim Konsultan
Pribadi dalam Dramaturgi Komunikasi
Kepemimpinan Kepala Daerah
Ied Sabilla
Pranata Humas Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta

K

epemimpinan Pemerintahan di Indonesia merupakan
kepemimpinan yang dijalankan oleh pejabat-pejabat
pemerintahan (Pamudji, 1993). Seiring dengan perkembangan
teknologi, pejabat- pejabat pemerintahan pun beradaptasi
menggunakan media baru untuk mempertunjukkan kinerjanya.
Para pejabat membiarkan publik mengetahui aktivitasnya melalui
unggahan di media sosial yang terkadang juga menjadi sumber
berita bagi wartawan.
Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi bisa dipisahkan dari
komunikasi kepemimpinan bahkan di organisasi pemerintahan.
Perkembangan teknologi juga membuat laju pertumbuhan dan
perkembangan informasi bersifat eksponensial (Dahlan, 2000).
Kondisi ini memberikan kesempatan bagi publik mengakses
banyak informasi yang dapat berakibat masyarakat mengalami
banjir informasi yang dibawa media digital dan jaringan media
komunikasi massa.
Menyikapi hal di atas, pertunjukan komunikasi kepemimpinan tidak
harus berjalan sendiri. Keberadaan tim profesionaldapat mengelola
informasi-informasi yang membuat adanya interaktivitas antara
kepala daerah dan masyarakat dengan menampilkan sisi-sisi
personal pimpinan melalui pemanfaatan teknologi di media sosial.
Terkait hal di atas, gagasan dari Erving Goffman (1965) dalam
pendekatan dramaturgi dapat menjadi rujukan. Goffman (1956)
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memandang bagaimana cara individu menampilkan diri dan
aktivitasnya kepada orang lain dapat diamati melalui pertunjukan
kepemimpinan dalam latar tertentu, peran tim, wilayah panggung
tempat terjadinya pertunjukan, kontrol terhadap informasi, dan
pengelolaan kesan yang dilakukan kepala daerah melalui
penyelamatan pertunjukan ketika terjadi insiden.
Kepala daerah sebagai pemimpin organisasi pemerintahan
melakukan komunikasi kepemimpinan secara berlapis, mulai
dari keterampilan pengembangan strategi hingga pengunaan
keterampilan dalam konteks situasi organisasi yang lebih
kompleks. Kemampuan komunikasi dipertunjukan dalam peran
yang berbeda-beda berkisar pada fungsi administratif pimpinan,
fungsi manajerial, bahkan politik terutama jika kepala daerah
menjadi calon incumbent dalam periode pemilihan berikutnya.
Apabila diamati, kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan
ditandai dengan ketundukan pada peraturan terhadap aspekaspek penampilan pimpinan. Sementara itu, terkait dengan
pertunjukkan kepemimpinan, pemimpin berorientasi kerja akan
mengkombinasikan ragam strategi nonverbal dan verbal untuk
mengkomunikasikan visi, nilai, dan kewenangannya terkait
dengan percepatan kinerja melalui pesan-pesan yang dipadukan
dengan simbol, tindakan dan materi- materi khas yang melekat
pada pimpinan dengan bantuan dari tim personal.
Setting atau komponen latar belakang pertunjukan kepemimpinan
tidak terbatas pada ketetapan faktor geografis namun berkembang
melalui interaksi dengan audiens terutama media, yang
menentukan peralihan peran pimpinan secara cepat. Dalam era
perkembangan teknologi dan kebutuhan publik akan informasi,
penyampaian informasi terus-menerus menjadi penting untuk
dapat melahirkan pentas kepemimpinan yang dapat diterima
dengan baik oleh semua pihak. Meski perkembangan teknologi
juga membawa perubahan terkait kontrol informasi seiring dengan
terjadinya pengaburan wilayah depan dan belakang panggung.
Meski demikian, dalam organisasi pemerintahan, humas
pemerintah dapat memainkan peran mediator karena mampu
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menjaga rahasia kepala daerah dengan memilah informasi
yang bisa ditampilkan maupun tidak dan di sisi lain bersikap
mengakomodir keinginan warga dengan berkomitmen terhadap
tugasnya menginformasikan kegiatan-kegiatan pimpinan dan
perkembangan pembangunan. Fungsi ini juga menjadi sebuah
perluasan pertunjukan kepemimpinan untuk menjangkau publik
yang lebih luas.
Terkait pengelolaan kesan, gangguan- gangguan dalam
pertunjukan yang diakibatkan sikap ekspresif pimpinan dan
ketidakhati-hatian dalam memperhitungkan situasi dan penonton,
tidak selalu berakhir buruk. Teknik penyelamatan defensif dan
timbal balik dengan secara konsisten mempertunjukan sikap
ekspresif, asalkan dilakukan dengan dramatisasi yang tepat dan
berorientasi pada pemecahan masalah dapat memperlancar
produktivitas organisasi pemerintahan.
Pertunjukan komunikasi kepemimpinan dapat meluas karena
perkembangan teknologi dan keberadaan tim personal dari
pimpinan organisasi. Bagi humas pemerintah, perkembangan
tersebut dapat disikapi dengan inovasi-inovasi dan pengembangan
produk kehumasan. Humas pemerintah tidak perlu takut bersaing
dengan tim personal pimpinan organisasi karena justru koordinasi
yang baik dengan tim personal pimpinan dapat menciptakan
peran-peran baru bagi humas pemerintah.
Penting bagi humas pemerintah untuk lebih meningkatkan
kewibawaan dalam berkomunikasi dengan pimpinan, dan dapat
ikut berperan bersama tim untuk menempatkan pimpinan
dalam konteks komunikasi yang dapat diterima dengan baik
oleh publik. Pengemasan tidak harus selalu dilakukan mengacu
pada pemimpin-pemimpin pemerintahan terdahulu, namun
memberikan pemahaman kepada pimpinan mengenai ramburambu komunikasi yang dapat mencerminkan organisasi
pemerintahan yang melayani publik dengan santun.
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Agar Tidak Pusing Mikirin
Public Speaking
Karlina Gusmarani
Pranata Humas di Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna
(P2TTG)-LIPI

I

stilah public speaking tentu saja tidak asing untuk praktisi humas,
tetapi apakah selama ini praktisi humas telah memahami dan
terbiasa dengan public speaking? Karena tidak bisa dihindari
seorang humas harus mengetahui dan menguasai semua jenis
pekerjaan yang melibatkan public speaking. Menurut definisi Public
speaking adalah suatu bentuk komunikasi kepada sekelompok
orang didepan umum (biasanya dalam bentuk ceramah atau pidato)
yang bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi
atau menghibur. Dalam kegiatan sehari-hari humas tidak hanya
berkerja dibalik meja mengerjakan press release, membuat berita
untuk website dan media sosial kantor, tetapi juga melakukan
kegiatan komunikasi baik internal maupun eksternal bertemu
dengan masyarakat yang merupakan stakeholdernya.
Beberapa pekerjaan yang melibatkan public speaking adalah
public speaker atau pembicara diberbagai forum seperti seminar,
pelatihan, pengajian, dan lain-lain, penyiar (announcer), presenter
tv, pembawa acara (master of ceremony), reporter, dan moderator.
Tidak menutup kemungkinan semua pekerjaan tersebut ditemui
saat bertugas menjadi humas, sehingga seorang humas diharapkan
mampu menguasai kemampuan public speaking. Dalam kegiatan
public speaking kita melakukan retorika dan persuasi, Ariestoteles
menyatakan dalam bererorika, orang harus dapat menyatakannya
secara jelas, singkat dan menyakinkan. Sementara menurut
William Noorwood Brigance, ada 4 (empat) unsur persuasi, yaitu
merebut perhatian pendengar, mengusahakan pendengar untuk
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mempercayai kemampuan dan karakter pembicara, berdasarkan
setiap pemikiran pada keinginan, dan mengembangkan setiap
gagasan sesuai dengan karakter pendengar. Dari definisi mengenai
retorika dan persuasi tersebut, bukankah itu adalah tugas dari
seorang humas.
Humas merupakan garda terdepan, apalagi di era 4.0 peranan
humas sekarang menjadi jauh lebih kompleks luas bukan hanya
sebagai jembatan informasi, melakukan klipping berita, atau
protokoler tetapi juga melakukan kegiatan promosi, membangun
dan memanajemen reputasi, melakukan kegiatan media
relations, manajemen isu, mengelola media sosial, melakukan
kegiatan lobby. Dari peran humas tersebut hampir tidak ada yang
lepas dari public speaking, salah satu contohnya pada kegiatan
media relations, apakah sebagai humas kita hanya memberikan
press release kepada media, tentu saja tidak kita juga harus
bisa melakukan komunikasi dengan media, demikian juga saat
kegiatan humas melakukan kegiatan lobby dengan stakeholder.
Public speaking bukanlah pekerjaan yang mudah dan juga tidak
berat, salah satu yang membuat kita selalu siap dengan ini adalah
jam terbang, semakin sering melakukannya maka akan semakin
terbiasa kita dalam melakukannya. Beberapa kendala dalam public
speaking yang biasa ditemui adalah gugup, tidak percaya diri, dan
adanya rasa khawatir audience tidak tertarik dengan apa yang
disampaikan. Kemampuan public speaking dapat ditingkatkan
dengan dilatih, karena public speaking bukan asal bicara, tetapi
menyampaikan sesuatu yang diharapkan dapat dipahami oleh
audiencenya.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melatih kemampuan
public speakingmu, berikut :
• Mempersiapkan mental dengan membangun rasa kepercayaan
diri dan mengendalikan rasa takut juga emosi, bisa dicoba
dengan mengenali tempat dimana anda berbicara, dengan
kenali tempat anda bicara anda akan mampu melakukan
adaptasi sehingga lebih dekat dengan tempat ada bicara, hal
ini dapat dimulai dengan datanglah lebih pagi dab berkeliling
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setiap ruangan serta mencoba sound system. Selain itu dapatkan
istirahat yang cukup serta melakukan relaksasi sebelum
memulai kegiatan public speaking. Dengan relaks, sebelum
memulai lakukanlah beberapa hal yang dapat membuat anda
merasa lebih tenang, seperti misalnya membuat note apa
yang hendak anda sampaikan, atau melakukan perbincangan
ringan dengan panitia atau audience.
• Kenali audience anda, jika memungkinkan tidak ada salahnya
dengan menghapalkan siapa yang menjadi audience anda,
dengan demikian dapat memudahkan anda berkomunikasi
kedepannya.
• Menyiapkan dan menguasi bahan, dengan menyiapkan dan
menguasai bahan akan mengurangi rasa gugup, serta dapat
mengontrol kata dan kalimat yang keluar dari mulut anda.
• Tambah jam terbang, karena public speaking bukanlah hal
yang bisa diajarkan tetapi lebih kepada seberapa sering
anda melakukannya, maka seringlah melakukan kegiatan
public speaking baik itu dalam sesi diskusi rapat internal
maupun saat menjadi narasumber, karena hanya dengan jam
terbanglah, public speaking dapat terstimulus dengan adanya
pengalaman, sehingga jangan melewatkan kesempatan jika
diberi kesempatan untuk public speaking.
Jika kamu humas yang belum terbiasa dengan public speaking
maka dapat mulailah berlatih dan mencoba beberapa tips diatas,
karena sebagai humas kita tidak akan bisa lari dari tugas yang
melibatkan public speaking. Selamat mencoba.
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Humas Pemerintah Zaman Now
Karlina Gusmarani
Pranata Humas di Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna
(P2TTG)-LIPI

D

i masa serba digital saat ini seorang yang memiliki tugas
sebagai public relations atau lebih dikenal dengan humas
bukan hanya dituntut dapat berkomunikasi tetapi juga
menjadi lebih komunikatif. Kata komunikasi sendiri berasal dari
kata communico yang artinya berbagi, dan berkembang ke dalam
bahasa latin menjadi communis artinya membuat kebersamaan
atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Dari
pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan
komunikasi adalah berbagi dan membangun pemahaman yang
sama melalui pesan atau informasi.
Ada yang banyak pengertian komunikasi telah dijabarkan
oleh para ahli, antara lain adalah dari Hovland, Janis dan
Kelly “communication is the process by which an individual (the
communicator) transmits stimuli (ussual verbal) to modify the
behavior of other individual (the audience).” Sementara Lauwrence D
Kincand mendefinisikan komunikasi adalah suatu proses di mana
dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran
informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan
tiba pada saling pengertian yang mendalam. Dari pengertian
komunikasi tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur komunikasi
terdiri dari : komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan
balik. Atau yang biasa kita kenal dalam paragdima komunikasi
Harold D Lasswell “who say what in which chanel with what effect.”
Dalam kamus besar bahasa Indonesia komunikatif adalah
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keadaan saling dapat berhubungan (mudah dihubungi), dan
mudah dipahami (dimengerti). Sehingga dapat kita simpulkan
komunikatif adalah mampu menyampaikan pesan dengan baik.
artinya pesan yang diterima oleh penerima sama dengan pesan
yang disampaikan oleh pengirim pesan. Lalu bagaimana seorang
humas dapat menjadi humas yang telah melakukan kegiatan
komunikasi yang komunikatif?
Be informed, dalam kegiatan sehari-hari humas akan akan bertemu
dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda,
sehingga humas dituntut untuk dapat menguasai berbagai
informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan penerima pesan
atau biasa kita kenal komunikan. Membaca adalah salah satu cara
yang dapat membantu dalam memperkaya pengetahuan dan
memperluas wawasan, selain itu membaca dapat menambahkan
kosakata baru dalam diri kita. Membaca saat ini tidak terbatas
hanya pada buku atau koran, kecanggihan internet dapat
mempermudah kita dalam mencari informasi dengan mudah.
Humas yang memiliki wawasan luas dan kaya akan pengetahuan
tentu saja akan mampu dalam memberi jawaban untuk kebutuhan
informasi komunikannya. Hal ini seperti ungkapan Dr. Seuss “The
more you read, the more things you know. The more that you learn,
the more places you’ll go.”
Writing, sejak dahulu humas dituntut untuk dapat menuliskan
sebuah press release, naskah pidato, artikel maupun naskah
berita, tentu saja tulisan tersebut diharapkan dapat menggugah
pembaca atau audince. Prof Rhenald Kasali dalam Manajemen
Kehumasan, menyampaikan bahwa “sekitar 70% kegiatan humas
merupakan aktivitas tulis menulis, selebihnya merupakan aktivitas
lainnya.” Beberapa hal dapat menjadi masukan dalam kegiatan
menulis humas adalah dengan memahami apa sebenarnya yang
hendak kita tulis, lalu gunakan kaidah 5w+1h , sesuaikan tulisan
dengan kebutuhan dan media informasi yang akan digunakan,
karena setiap media informasi mempunyai kekhasannya sendiri.
Using Technology, bukan hanya industri, industri humas telah
mengalami empat tahapan dalam perkembangannya yang dikenal
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dengan era humas 1.0 dimana humas menjalankan tugasnya
secara tradisional, seperti melakukan kegiatan monitoring secara
manual, dengan media seperti media cetak dan televisi. Era
humas 2.0 merupakan era media online, dimana media mulai
beralih menggunakan platform digital. Era humas 3.0 adalah
dimana media sosial mulai dipercaya oleh masyarakat, jika dulu
yang membuat berita adalah wartawan melalui media cetak, tv
atau online, dalam era ini siapapun dapat menggunggah berita
dengan menggunakan media sosial seperti facebook, twitter,
instagram, youtube, dan blog. Sehingga humas bukan hanya
memonitor media offline dan online tetapi juga media sosial.
Terakhir, era humas 4.0 adalah era dimana adalah era di mana
artificial intelligent (AI) dan era big data hadir. Sehingga humas
dituntut untuk mampu mengolah big data dan mengoptimalkan
teknologi informasi agar kualitas komunikasi dan layanan informasi
semakin memuaskan para pemangku kepentingan.
Dengan demikian menjadi humas yang komunikatif, mestilah
bisa menguasai informasi yang dibutuhkan oleh komunikannya
dan mampu mengemas pesan tersebut dalam berbagai bentuk
informasi baik tulisan, visual, audio, maupun audio visual. Peran
humas dari zaman ke zaman tetap sama yakni membangun
kepercayaan para pemangku kepentingan, yang berbeda adalah
caranya. Namun pengusaan teknologi akan membantu kita
semua menyampaikan pesan lebih cepat dan tepat kepada para
pemangku kepentingan.
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Humas Parlemen: Meramu Narasi
Membentuk Reputasi
Leidena Sekar Negari
Pranata Humas DPR RI

D

i masa Orde Baru, kekuatan sistem pemerintahan terbesar
masih bertumpu pada lembaga pemerintahan atau
executive heavy. Meskipun secara konstitusional Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) berfungsi sebagai lembaga
representatif namun eksekutif memiliki peran yang lebih
dominan dalam sistem ketatanegaraan. Selain dapat dilihat dari
dominasinya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), eksekutif diberikan kekuasaan untuk membentuk dan
melaksanakan Undang-Undang (UU) yang mengakibatkan
kekuasaan Presiden semakin mutlak. Peran DPR RI selaku
lembaga legislatif sangatlah lemah bahkan di masa Orde baru
ini, DPR RI dikenal tidak lebih sebagai “lembaga stempel” karena
struktur ketatanegaraan yang tertuang di Konstitusi pada masa itu
didominasi oleh peran eksekutif yang sangat besar.
Namun, kondisi ini berubah seiring dengan runtuhnya
Pemerintahan orde baru pada tahun 1998. Perubahan dimulai
dengan adanya Amandeman UUD 1945 yang dituangkan dalam
pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dimana kekuasaan atau kedaulatan
secara utuh berada di tangan rakyat. Dan UUD 1945 kemudian
membagi secara proporsional lembaga negara ditempatkan
dalam hierarki yang sama. Tidak ada lagi lembaga tertinggi,
semua memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. DPR RI
yang semula hanya memiliki sedikit peran dalam pelaksanaan
Pemerintahan, pada masa Reformasi diberikan kekuasaan yang
lebih besar mengingat DPR RI merupakan representasi rakyat
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yang memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran,
dan pengawasan pelaksanaan pemerintah dalam bingkai negara
yang demokratis.
Humas Parlemen
Dengan Kedudukan DPR RI semakin kuat di Era Reformasi, DPR
RI dapat menjalankan ketiga fungsinya secara maksimal. Produk
Politik yang dihasilkan oleh DPR RI pun kian meningkat. DPR RI
sebagai representasi rakyat dituntut untuk terus produktif berperan
aktif dalam proses Demokrasi di Indonesia. Maka dari itu kerja dan
kinerja DPR RI harus dikomunikasikan kepada masyarakat, sebagai
pertanggungjawaban DPR RI kepada rakyat.
Humas
Parlemen
mengambil
bagian
dalam
rangka
mengkomunikasikan kegiatan dan produk dari DPR RI kepada
Masyarakat. Secara garis besar, kegiatan penulis sebagai Pranata
Humas DPR RI sama seperti tugas Humas Pemerintah lainnya.
Namun ada beberapa hal yang menjadi tantangan Humas
Parlemen menjadi berbeda, karena DPR RI adalah Lembaga
yang memiliki Karakteristik yang berbeda dengan Lembaga
Negara lainnya. DPR RI Periode 2014-2019 memiliki 560 Anggota
dari 10 Fraksi dan memiliki 6 orang Pimpinan DPR RI selaku Juru
Bicara DPR RI. Meski DPR RI memiliki Juru Bicara, namun setiap
Anggota DPR RI adalah Komunikator Politik yang memiliki hak
untuk mengeluarkan pendapat sehingga menyebabkan sumber
informasi yang beragam dan berbeda-beda tergantung perpektif
Individu.
DPR RI merupakan Lembaga Legislatif yang menghasilkan Produk
Politik. Menjadi menarik karena yang dilakukan oleh Humas
Parlemen adalah Komunikasi Politik. Pola interaksi politik yang
muncul pada satu masa sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang
berkembang dalam masyarakat. Sebagai contoh, menelaah pola
interaksi politik antara pers dengan parlemen dan interaksi politik
antara masyarakat dengan parlemen tentu berbeda.
Humas Parlemen mengonsep rancangan komunikasi dalam
hubungan yang terjadi antara parlemen, publik, dan media
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lengkap dengan sistem nilai yang berlaku di dalamnya. Sistem
nilai yang ada di masyarakat bergerak mengikuti perkembangan
zaman. Pergeseran sistem nilai di masyarakat secara otomatis
juga akan diikuti perubahan interaksi politik yang terjadi.
Membahas berbagai konteks dalam Kehumasan Parlemen,
Penulis sebagai Pranata Humas DPR RI dituntut harus memahami
kondisi Politik dan Pemerintahan saat ini. Karena pelaksanaan
kehumasan Parlemen erat hubungannya dengan perkembangan
situasi Politik yang berkembang yang terjadi pada saat itu. Kondisi
dan tantangan yang dihadapi oleh Pranata Humas DPR RI menjadi
Humas yang profesional dan menerapkan bauran berbagai ilmu
terkait situasi Politik di Indonesia.
Sebagai Humas Parlemen tidak hanya harus memahami tentang
Keparlemenan itu sendiri, hal penting lainnya harus memahami
konsep komunikasi untuk membangun strategi dan taktik yang
bervariasi untuk membangun hubungan dengan publik dan
mengelola komunikasi dengan berbagai stakeholder.
Pranata Humas DPR RI dibawah kordinasi Kepala Biro Pemberitaan
DPR RI. Empat Bagian yang mendukung kerja Biro Pemberitaan
Parlemen selaku Kordinator Komunikasi di DPR RI, yakni:
Selain harus memahami keparlemenan, Pranata Humas parlemen
juga harus memahami konsep komunikasi untuk membangun
hubungan dengan publik dan stakeholders. Berikut empat bagian
di parlemen yang menjadi payung bagi Pranata Humas:
• Bagian media cetak yang berkontribusi untuk menyampaikan
informasi kepada masyarakat melalui media cetak dan media
sosial.
• Bagian TVR yang menayampaikan informasi melalui TVR dan
radio parlemen.
• Bagian humas yang menyampaikan informasi kepada
masyarakat melalui edukasi parlemen dan pelayanan informasi
publik (PPID).
• Bagian penerbitan yang bertanggung jawab pada semua
produk percetakan yang dihasilkan oleh DPR RI, termasuk hasil
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penelitian, kajian, maupun majalah dan buletin yang dihasilkan
oleh DPR RI.
Dalam aktivitas Komunikasinya, Humas Parlemen menciptakan
Ramuan Narasi yang di aplikasikan dalam program Kehumasan
di Pemberitaan Parlemen. Setiap Pagi, Kepala Biro Pemberitaan
Parlemen mengumpulkan Kepala Bagian, Kepala Subagian,
Pranata Humas, pegawai subagian media analisis, dan beberapa
wartawan internal DPR RI bersama-sama membahas topik dan
kondisi terbaru yang dialami oleh Indonesia yang bersumber dari
monitoring media, lalu dianalisis dengan produk akhir adalah
memberikan rekomendasi. Produk Rekomendasi dikirim kepada
Pimpinan DPR RI, Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI, Pimpinan
Setjen dan BK DPR RI, dan Kordinatoriat Wartawan Media Cetak,
Media Sosial, TV, dan Radio Internal Parlemen DPR RI paling
lambat pukul 09.00 WIB.
Hasil rekomendasi ini adalah salah satu acuan yang digunakan bagi
DPR RI untuk mengambil sebuah kebijakan berdasarkan kejadian
Politik yang berada Indonesia yang harus memuat ketiga fungsi
DPR RI, yaitu: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Pimpinan
DPR RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI menggunakan
hasil rekomendasi ini sebagai materi untuk door stop dari wartawan
dan sebagai agenda setting wartawan dalam meliput berita.
Ramuan Narasi tidak berhenti pada hasil rekomendasi saja, tapi
juga dalam edukasi parlemen. Kunjungan Edukasi, Program
Parlemen Remaja dan Parlemen Kampus merupakan wahana
parlemen untuk melakukan pendidikan Politik kepada masyarakat
agar lebih mengenalkan kepada masyarakat tentang ketiga fungsi
DPR RI, proses dalam mengambil kebijakan di Parlemen, dan
meningkatkan pemahaman terkait proses demokrasi di Indonesia.
Selain Anggota DPR RI yang menjadi Narasumber, Pejabat eselon
1 dan 2 Setjen dan BK DPR RI, dan Pranata Humas juga melakukan
edukasi dalam program tersebut.
Tujuan akhirnya adalah memanfaatkan orang ketiga (unofficial
spokeperson) yang dengan senang hati tanpa dibayar
mengkomunikasikan berita positif Parlemen. Political Public
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Relations sengaja diciptakan sebagai penyampai pesan utama.
Political Public relations menyiapkan panggung bagi orang
ketiga dan memberinya kesempatan untuk berbicara dari sudut
pandangnya sendiri terhadap kapabilitas partai, tokoh politik
ataupun pesan yang diusung pada publik. Karena para ahli
bersepakat bahwa praktik kehumasan terbaik dilakukan oleh
publik yang puas (satisfied public) bukan oleh komunikator politik
di Parlemen itu sendiri.
Dalam setiap aktivitas komunikasi, memerlukan pemahaman
terlebih dahulu tentang posisi pada saat melakukan interaksi.
Dunia politikpun berbaur hingga positioning yang efektif dalam
setiap tindak interaksi politik pun mutlak dilakukan berdasarkan
pertimbangan segmentasi pasar, target pasar, strategi positioning
maupun orientasi perilaku publik.
Ramuan Narasi dalam hasil rekomendasi jelas berbeda
dengan ramuan narasi dalam Edukasi Parlemen. Sama sama
disampaikan kepada masyarakat, bedanya Hasil Rekomendasi
lebih sering disampaikan oleh Pimpinan selaku juru bicara DPR
RI dan Pimpinan Alat kelengkapan DPR RI melalui pers dan
dituangkan ke dalam media. Sedangkan dalam edukasi parlemen
interaksi langsung dengan masyarakatnya. Artinya pesan yang
dikemas dalam edukasi Parlemen menggunakan Bahasa yang
lebih informal dan interaksi yang dibangun antara narasumber
dan masyarakat lebih hidup.
TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA DPR RI
Program komunikasi yang dihasilkan tidak melulu soal produk
hasil rekomendasi atau edukasi parlemen saja, tapi semua
aktivitas kehumasan Parlemen intinya adalah meramu narasi.
Pesan sudah dikemas sedemikian mungkin dengan melihat
target audience, bahasa yang cakap, hingga mempertimbangkan
efek yang dihasilkan jika narasi dan program yang disampaikan
kepada masyarakatpun diramu secara baik oleh Humas parlemen.
Ramuan Narasi yang diproduksi oleh Humas Parlemen bertujuan
untuk membentuk reputasi atau citra baik yang ingin dicapai oleh
DPR RI.
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Persoalan tingkat kepercayaan publik yang rendah kepada
Parlemen dialami oleh DPR RI. Hasil survei Cirus memperlihatkan
sebanyak 53,6 persen responden menilai anggota DPR periode
2009-2014 tidak memperjuangkan anggaran kepentingan rakyat.
Kemudian sebanyak 51,9 persen responden menilai anggota DPR
belum melakukan pengawasan ternhadap pemerintah dengan
baik. Terakhir, sebanyak 47,9 persen responden menilai anggota
DPR tidak membuat UU yang bermanfaat untuk kepentingan
rakyat. Hasil lainnya sebanyak 60,1 persen responden merasa
anggota DPR tidak memperjuangkan aspirasi rakyat.
Namun hasil menggembirakan terjadi pada masa akhir periode
2014-2019, kepercayaan publik terhadap kinerja DPR RI
meningkat dari hasil survei Charta Politika. Salah satu faktor yang
mempengaruhi, yakni persepsi keterbukaan yang dilakukan
oleh DPR RI. Sebanyak 38,8% responden menilai bahwa DPR RI
kini lebih terbuka dibanding periode sebelumnya. Pemanfaatan
media sosial untuk mengawasi kinerja para anggota dewan telah
efektif dilakukan.
DPR menduduki posisi kelima dari delapan lembaga tinggi
negara soal tingkat kepercayaan. Ada peningkatan kepercayaan
di DPR karena sebelumnya DPR selalu berada di posisi terbawah.
Survei digelar pada 23-26 Agustus 2018 di delapan kota besar
di Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 800 orang
seperti di DKI Jakarta, Palembang, Medan, Semarang, Bandung,
Surabaya, Yogyakarta dan Makassar. Sebanyak 39,5% responden
menilai lebih baik, 19,5% memilih lebih buruk dan 41,0% memilih
tidak menjawab.
Ini merupakan capaian yang cukup baik diakhir DPR RI periode
2014-2019 yang juga merupakan gerbang awal, sebuah patokan
Humas Parlemen dalam membangun program Komunikasi
untuk DPR RI yang lebih baik di mata masyarakat. Seiring dengan
semangat DPR RI mewujudkan Parlemen yang Modern, Penulis
sebaga Pranata Humas diharuskan cepat bergerak melakukan
pembaruan dalam upaya membangun program komunikasi
menghadapi politik di Indonesia yang kian dinamis.
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Menutup Celah Sengketa Informasi
Lelly Dharna Indriyani
Pranata Humas Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

E

ra keterbukaan informasi publik mulai gencar digaungkan
satu dasawarsa lebih sejak berlakunya Undang – Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(KIP). Sejak saat itu Pemerintah terus mendorong tiap daerah
untuk mengimplementasikan undang – undang tersebut.
Sejalan dengan pemerintah untuk terus berusaha membuka
informasi publiknya, masyarakat juga berduyun–duyun menuntut
haknya untuk meminta informasi terutama yang terkait dengan
jalannya pemerintahan. Ini dikarenakan informasi merupakan
hak dasar dari tiap manusia untuk mengembangkan diri dalam
kehidupan sosialnya.
Bahkan dalam perkembangan teknologi pada era industri 4.0,
kebutuhan akan informasi menjadi semakin mendesak dan
semakin penting. Transfer data dan informasi bukanlah hal
yang sulit ditemui di era ini, informasi menjadi lebih berharga
dibandingkan keberadaan uang. Bahkan bisa dikatakan seseorang
yang memiliki banyak informasi maka bisa dikatakan dialah yang
paling kaya atau yang berkuasa.
Pengawasan masyarakat terhadap ada tidaknya penyimpangan
terhadap jalannya pemerintahan dalam era keterbukaan setelah
adanya UU KIP ini semakin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan
dengan naiknya permohonan informasi publik di Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentas Publik (PPID) yang ada
di tiap badan publik. Selain itu, hasil penyimpangan dapat juga
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dilihat dari jumlah sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) baik
pusat maupun provinsi.
Namun jika mencermati lebih lanjut, esensi dari UU KIP sebenarnya
tidak hanya pengawasan terhadap dugaan penyimpangan.
Penyebarluasan informasi publik di tiap badan publik juga
dapat memancing masyarakat turut berpartisipasi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan. Informasi publik yang terbuka
lebih luas masyarakat dapat mengambil celah untuk memberikan
aspirasinya.
Dalam pelaksanaan KIP di daerah masih banyak ditemui
keengganan badan publik melaksanakan amanat UU tersebut.
Masih sedikit badan publik di daerah yang mengerti tentang KIP.
Masih ada kebingungan badan publik di daerah tentang mana
informasi yang bisa dibuka dan mana yang bisa ditutup, Ada pula
kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham tentang
haknya dalam memperoleh informasi publik. Hal tersebut pun
– disadari atau tidak – kemudian menjadi celah-celah sengketa
informasi.
Keengganan badan publik membuka informasinya sebagian
besar dikarenakan adanya ketakutan terhadap konsekuensinya.
Penyebab lainnya, masyarakat yang terkesan apatis terhadap
informasi publik. Hal itu menyebabkan pelaksanaan keterbukaan
informasi menjadi jalan di tempat di beberapa daerah.
Perbedaan antara daerah yang telah berhasil menerapkan dan
yang belum melaksanakan KIP sangat besar. Hal ini dapat dilihat
misalnya dari hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi di
Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Diketahui dari 37 Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur masih lebih dari 50% yang berada pada nilai
dengan kategori tidak terbuka.
Tugas besar badan publik adalah mengatasi celah yang terbentuk
dalam pelaksanaan KIP. Celah tersebut dapat menimbulkan
sengketa informasi pada daerah – daerah dengan tingkat
keterbukaan informasinya masih rendah. Celah adanya sengketa
informasi dapat disebabkan oleh kebuntuan komunikasi badan
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publik dalam melaksanakan KIP. Ini merupakan tugas pemerintah
pusat untuk menemukan permasalahan mendasar apa yang
masih ada di daerah – daerah terhadap amanah dari UU KIP.
Strategi komunikasi antar pihak terkait dalam mewujudkan
keterbukaan informasi yang merata di berbagai daerah sagatlah
dibutuhkan. Strategi tersebut dikhususkan bagi daerah – daerah
dengan nilai keterbukaan informasi yang masih rendah agar
dapat lebih terbuka. Bila perlu, pejabat tinggi harus turun dan
terjun langsung di tiap daerah untuk memahami dengan benar
pelaksanaan KIP.
Sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan berkesinambungan dan
efektif kepada masyarakat maupun badan publik tentang UU
KIP dan peraturan pendukung yang lainnya. Selain itu perlu juga
dilakukan optimalisasi fungsi Public Relation (PR) atau Humas
yang ada di tiap badan publik. Humas Pemerintah dalam era
keterbukaan informasi publik dituntut mampu mensosialisasikan
segala kebijakan yang ada di badan publiknya. Dalam kondisi saat
ini, Humas Pemerintah juga diminta untuk lebih peka, terbuka dan
mau mendengarkan aspirasi masyarakat.
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Humas dan Manajemen Pengetahuan
di Instansi Pemerintah
Lucyana. H. Habibie
Pranata Humas BPPT

D

i tahun 2000-an belum banyak pegawai pemerintah
mengetahui pentingnya berbagi pengetahuan yang
dimilikinya untuk di sharing kepada pegawai lainnya.
Pengetahuan yang dimiliki pegawai pemerintahan yang
memiliki keahlian khusus dibidangnya berkewajiban berbagi
dan mendokumentasi pengetahuannya agar mudah untuk
dimanfaatkan kembali jika diperlukan. Jika hal ini tidak lakukan
akan menjadi beban bagi institusi maupun pejabat humas jika
suatu saat masyarakat ingin mengetahui lebih ditail tentang
pengetahuan yang dimiliki pegawai yang memiliki pengetahuan
khusus dan strategi di instansinya namun pegawai tersebut telah
pensiun , mutasi ke instansi lain atau meninggal dunia. Namun
pengetahuan yang dimilikinya belum di sharing dan dimiliki
pegawai lainnya sehingga institusi tempat ia bekerja belum
memiliki pengetahuan tersebut.
Pengetahuan
merupakan
keunggulan
kompetitif yang
berkesinambungan.. Dengan terjadinya perubahan diberbagai lini
kehidupan menuntut instansi pemerintah harus bisa beradaptasi
agar bisa tetap survive. Penguasaan pengetahuan yang metodis,
sistematis dan intentional sangat bernilai strategis bagi instansi.
Oleh karenanya harus diatur dan ditata sedemikian agar dapat
digunakan kembali secara efektif dan efisien di dalam institusi.
Penggunaan knowledgebase, dengan potensi individual skill,
kompetensi, thought, inovasi dan idea memungkinkan untuk bisa
berkompetisi di masa depan dengan lebih efektif. Di masa depan,
institusi tidak dapat lagi mengandalkan pada pengetahuan individu
49
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pegawai yang mempunyai keahlian dan kemampuan khusus dan
strategis, melainkan menjadikan pengetahuan tersebut sebagai
aset pengetahuan instansi.
Pentingnya Knowledge Management system di institusi pemerintah
telah disampaikan oleh pemerintah melalui PerMenpan RB nomor
:14 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen
Pengetahuan (Knowledge Management) di instansi pemerintah
yang bertujuan membantu unit pengelola reformasi birokrasi
nasional dalam mengelola forum manajemen pengetahuan;
memberikan pemahaman kepada kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah mengenai knowledge management;
mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
untuk berpartisipasi aktif dalam knowledge sharing yang dapat
dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan benchmarking
pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dengan lahirnya permenpan RB nomor 14 tahun 2011 instansi
pemerintah dapat berinovasi dalam pengelolaan dan penyajian
manajemen pengetahuan di instansinya. Berbagai upaya dilakukan
oleh instansi pemerintah antara lain dengan membangun
sistem manajemen pengetahuan berbasis informasi teknologi
atau lebih dikenal dengan Knowledge Management System.
Menurut Rigby (2009) dalam buku Dalkir (2011), Knowlegde
management adalah mengembangkan sistem dan proses untuk
mendapatkan dan berbagi aset kepandaian. Tujuannya adalah
meningkatkan kemampuan generasi penerus berdasarkan
kegunaan, pertanggungjawaban, dan mengandung informasi
yang penuh arti, baik secara individu maupun berkelompok
dalam pembelajarannya. Selain itu KM dapat memaksimalkan
nilai yang berkelanjutan berbasis kepandaian institusi meskipun
melalui fungsi, lokasi, dan waktu yang berbeda. KM mengarahkan
bahwa keberhasilan suatu instansi bukan berupa produk tapi lebih
berupa dasar pengetahuan khusus. Kepandaian adalah kunci
yang akan memberikan daya saing institusi.
Hasil riset Delphi Group menunjukkan bahwa pengetahuan atau
knowledge dalam instansi, 42 % tersimpan dan terstruktur di pikiran
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atau otak pegawai, 26 % pada dokumen kertas, 20 % pada dokumen
elektronik dan 12 % berupa knowledge base elektronik (Bambang
Setiarso,2009). Berdasarkan hasil riset ini, 42 % pengetahuan
yang masih berada di pikiran atau otak masing-masing individu
pegawai di institusi perlu mendapatkan ruang atau sarana yang
baik sehingga dapat disampaikan atau dikomunikasikan kepada
orang lain. Upaya ini, nantinya tidak hanya diharapkan dapat
menambah pengetahuan atau informasi orang tersebut, tetapi
juga untuk mendorong lahirnya ide atau gagasan baru untuk
menciptakan produk atau inovasi baru dan juga melakukan
perbaikan pada produk yang lama. Salah satu kegiatan yang
dapat dilakukan adalah dengan manajemen pengetahuan atau
knowledge management system.
Instansi Pemerintah memiliki pengetahuan yang dimiliki oleh
pimpinan maupun pegawai di instansi tersebut. Pada realitasnya,
keunggulan atau potensi ini belum dirasakan optimal oleh
pemangku kepentingan atau pihak yang menerima pelayanan
karena mutasi atau pensiunnya seorang pegawai berarti juga
berakhirnya keunggulan pengetahuan yang dimilikinya. Dengan
demikian, suatu instansi Pemerintah harus belajar dari awal lagi.
Jadi tidak aneh jika masalah klasik instansi Pemerintah adalah
keterbatasan SDM.
Terminologi pengetahuan (knowledge) pertama kali diperkenalkan
oleh Henry pada tahun 1974 yang mengungkapkan adanya
perbedaan makna dan adanya transisi dari data, informasi
hingga menjadi knowledge (Wallace, 2007). Pengetahuan
(knowledge) dapat dibagi menjadi dua : (pertama) tacit knowledge
yaitu pengetahuan yang berbentuk know-how, berdasarkan
pengalaman, kemampuan dan pemahaman seseorang terhadap
suatu masalah yang pernah dihadapi dan (kedua) explicit
knowledge yaitu pengetahuan yang tertulis, terarsip, tersebar
(cetak maupun elektronik) dan bisa sebagai bahan pembelajaran
(reference) untuk orang lain. Pengelolaan dari explicit knowledge
ini akan menjadi lebih mudah jika sudah tercetak dalam bentuk
buku, blog ataupun dokumentasi yang tersimpan didalam institusi.
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Sedangkan pengelolaan untuk tacit knowledge lebih sulit karena
masih tersimpan dalam pikiran pegawai .
Knowledge Capture dan Codification
Setiap institusi memiliki sebuah memori yang merupakan
pengalaman pegawai yang dikombinasikan dengan tangible data
dan knowledge di institusi. tacit knowledge karena ini merupakan
menangkap pengalaman, keahlian pegawai dalam instansi dan
menyediakan bagi siapapun yang membutuhkannya. Tacit akan
tetap tacit sampai ada yang mengajukan pertanyaan hingga
menjadi explicit. Capture explicit knowledge adalah merupakan
pendekatan sistematik untuk capture, organizing dan refining
informasi agar mudah ditemukan dan digunakan untuk proses
belajar dan problem solving. Capture knowledge dapat dilakukan
dalam tingkatan individu serta kelompok dalam institusi. Tacit
konowledge ditangkap dengan mengubahnya ke dalam repertoire
pengetahuan, yang berupa fakta dan aturan yang jelas dan mudah
dipahami, yang meliputi prosedural dan declarative knowledge.
Di tingkatan individu, dilakukan dengan wawancara ahli, belajar
dengan diberi petunjuk, belajar dari observasi, story telling, road
maps, learning history, action learning, E-learning, learning dengan
pembicara tamu dan benchmarking.
Explicit knowledge codification merupakan upaya untuk menjadikan
pengetahuan menjadi tangible dan explicit ke dalam dokumen
sehingga dapat dikomunikasikan lebih luas dan murah. Kualitas
kodifikasi meliputi akurasi, kemudahan dibaca, dipahami, diakses,
kemutakhiran dan kredibilitasnya. Teknik yang bisa dipakai adalah
cognitive maps, decision trees, knowledge taxonomies dan task
analysis. Agar hal-hal ini dapat terealisasi dengan baik dan sesuai
harapan instansi maka perlu :
• Pemberian penghargaan pada kontributor pengetahuan
• Ingat untuk melupakan, yaitu mengingat kegagalan sehingga
tidak perlu dilakukan kembali
• Jangan menhilangkan pengetahuan saat berbagi
• Ingat paradox nilai knowledge, yaitu semakin tacit semakin
berharga sehingga perlu untuk menggali pengetahuan tacit
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Proses sosialisasi merupakan perubahan pengetahuan dari tacit
knowledge ke tacit knowledge. Proses sosialisasi dapat dilakukan
melalui pertemuan tatap muka seperti rapat, diskusi, pertemuan
bulanan, pendidikan dan pelatihan dengan mengubah tacit trainier
menjadi tacit knowledge pegawai instansi pemerintah. Sementara
untuk proses eksternalisasi merupakan perubahan pengetahuan
dari tacit knowledge ke explicit knowledge. Proses eksternalisasi
dapat terwujud di antaranya melalui pendokumentasian notulen
rapat atau hasil diskusi (yang merupakan bentuk eksplisit dari
knowledge yang tercipta saat diadakannya pertemuan/sosialisasi)
ke dalam bentuk elektronik untuk kemudian disimpan dan
dipublikasikan bagi yang memerlukan melalui sistem informasi
yang ada di instansi.
Menurut Subagyo (2007), berbagi pengetahuan merupakan
salah satu metode atau salah satu langkah dalam knowledge
management yang digunakan untuk memberikan kesempatan
kepada pegawai dalam suatu kelompok, dalam institusi untuk
berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, ide yang mereka miliki
kepada pegawai lainnya. Berbagi pengetahuan (knowledge
sharing) dapat dilakukan dengan cara diskusi rutin, workshop,
magang, dan pertemuan virtual dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi. Sharing pengetahuan ini tidak dapat
dilakukan tanpa adanya komunikasi lebih dari satu arah.
Dalam penerapan manajemen pengetahuan di instansi pemerintah
layanan informasi dan kehumasan dapat diimplemntasikan
melalui pembangunan Knowledge Management System institusi.
Pejabat humas dapat ikut berperan aktif dengan melaksanakan
kegiatan kehumasan seperti pembentukan forum diskusi praktisi
yang merupakan forum diskusi pegawai dan para ahli sesuai
dengan bidang kepakaran yang ditekuninya. Di forum ini pejabat
humas dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan forum
serta menyediakan kebutuhan referensi ilmiah dari berbagai
nara sumber dan para ahli yang dapat digunakan sebagai acuan
dalam pengambilan keputusan. Dokumen dalam forum diskusi ini
akan di dokumentasikan dan disimpan dalam sistem dan dapat
diambil kembali jika ingin digunakan. Pada kegiatan KMS juga
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dilaksanakan kegiatan peerbitan buku hasil capture knowledge
para pakar yang akan memasuki masa purna bakti (pensiun)
yang berisi hasil wawancara pejabat humas, ditulis kemudian
diterbitkan sebagai buku Seri KM instansi. Buku seri KM ini
menceritakan pengalaman-pengalaman selama bekerja sebagai
pegawai di instansi pemerintah dan berisi pengetahuan khusus
yang diceritakan oleh pegawai yang di capture pengetahuannya .
Peran pejabat humas dalam pengelolaan dan penyajian
informasi berbasis pengetahuan institusi adalah sangat penting
. Mengcapture pengetahuan yang sudah ada pada diri pegawai
atau para ahli dimana instansi tempat petugas humas bekerja
dengan cara melakukan wawancara, kemudian menuliskan hasil
wawancara tersebut dalam bentuk artikel, atutobiografi maupun
dalam bentuk buku seri knowledge management. Informasi
pengetahuan para ahli ini sangatlah bermanfaat bukan hanya
untuk diri mereka sendiri tetapi dapat bermanfaat untuk orang
banyak maupun instansi tempat mereka bekerja. Pengetahuanpengetahuan ini dapat membantu dalam problem solving,
pembelajaran serta akhirnya dapat melahirkan inovasi-inovasi
baru di instansi tersebut.
Kegiatan kehumasan lainnya dalam kegiatan KM adalah
menerbitkan pengetahuan para ilmuwan di instansi melalui terbitan
lembaga. Karena sebagian besar pekerjaan pejabat humas terkait
dengan kegiatan penerbitan yaitu writing and editing dengan
menerbitkan terbitan lembaga berupa buku-buku, aritkel, majalah
dan jurnal dapat meningkatkan pengetahuan institusi.Kegiatan
kehumasan ini dilakukan agar pengetahuan seorang ilmuwan
atau para pakar di institusi dapat diserap, ditulis disimpan dalam
Knowledge Management System dan dapat dimanfaatkan kembali
jika diperlukan. Pengetahuan – pengetahuan ini merupakan
kekuatan instansi, pengetahuan adalah aset intelektual yang
sangat berharga bagi institusi. Semakin banyak pengetahuan
yang dimiliki akan membuat instansi pemerintah akan semakin
maju dan berdaya saing.
Knowledge Management (KM) dewasa ini sangat dibutuhkan bagi
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instansi pemerintah yang ingin berkembang untuk meningkatkan
daya saingnya. Salah satu kunci keberhasilan institusi dalam
menerapkan KM adalah dengan memperbanyak knowedge
sharing baik antar pegawai maupun dengan pegawai lainnya di
luar instansi untuk mendapatkan pengetahuan yang diperlukan.
Aktivitas knowledge sharing yang digulirkan banyak dipicu
oleh suatu komunitas tertentu, komunitas tersebut dinamakan
komunitas praktisi . Komunitas Praktisi merupakan forum yang
mempertemukan semua fungsi dalam institusi untuk menggolah
berbagai pengetahuan yang ada dengan tujuan memecahkan
berbagai permasalahan dan menghasilkan inovasi baru instansi.
Komunitas Praktisi berorientasi pada pertukaran pengalaman
praktek-praktek (best practices) terbaik yang telah dilakukan oleh
pegawai. Oleh karena itu partisipasi aktif pegawai dalam komunitas
sangat menentukan kualitas Komunitas Praktisi.
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Revolusi Industri 4.0, GPR Menjadi Pelaku
atau Penonton ?
Nurlaily
Pranata Humas Kementerian Pertanian

Generasi Milenial dan Revolusi Industri 4.0 adalah dua kata yang
sering kita dengar beberapa tahun belakangan ini. Sebenarnya
apa sih definisi atau arti dari kedua kata tersebut? Adakah
hubungannya dengan Government Public Relations (GPR)?

I

stilah generasi milennial memang sedang akrab terdengar.
Dikutip dari situs https://www.kominfo.go.id istilah generasi
milenial berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua
pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil
Howe dalam beberapa bukunya. Millennial generation atau
generasi Y juga akrab disebut generation me atau echo boomers.
Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam
menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar
menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Generasi
Y digolongkan bagi mereka yang lahir pada 1980 - 1990, atau
pada awal 2000, dan seterusnya. Generasi milenial umumnya
ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan
komunikasi, media, dan teknologi digital. Pada umumnya generasi
millenial adalah anak-anak dari generasi Baby Boomers dan Gen-X
yang tua.
Lalu apa yang dimaksud dengan “Revolusi Industri 4.0”?. Secara
singkat, pengertian industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang
menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber
dimana teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi
dan pertukaran data. Revolusi industri 4.0 seperti sebuah
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pisau bermata dua. Di satu sisi, pemanfaatan teknologi dalam
berbagai industri tentu dapat meningkatkan pelayanan kepada
konsumen. Namun, di sisi lain ada kekhawatiran profesi kita
dapat diisi oleh robot yang sudah dilatih agar pola pikirnya
menyerupai manusia. Di era revolusi industri 4.0 nanti, akan
tersaji teknologi canggih berupa internet of things (IoT), artificial
intelligence (AI), human-machine interface, cloud, computer
quantum, 3D printing, augmented reality dan virtual reality (AR/
VR), hingga mixed reality.
Transformasi GPR di Era Revolusi Industri 4.0
Benarkah robot dan Artificial Intelligence akan menggantikan
profesi GPR? menurut saya pribadi tidak, karena seorang praktisi
kehumasan memiliki kombinasi unik antara intuisi, nalar, empati,
emosi, serta kreativitas yang tak terbatas dan ini tidak dimiliki
robot. Persepsi lama bahwa GPR hanya berfungsi sebagai media
relations, menjadi tukang foto, membuat klipping, protokoler serta
publikasi di konvensional media semata haruslah kita tinggalkan.
Sudah saatnya untuk keluar dari comfort zone, GPR hendaknya
berani dalam memberikan input khususnya dalam keadaan
krisis, dan melalui channel yang berbeda-beda, contohnya
melalui channel digital.
GPR harus didukung oleh kecepatan piranti misalnya internet
dan aplikasi lainnya, jika tidak maka apa yang disampaikan
hanya akan bersifat “basi” malah tertinggal jauh dengan
media digital lainnya. GPR adalah channel pertama yang
mengeluarkan statement pemerintah. Tidak hanya itu, GPR
juga tidak boleh lagi baperan, alias bawa perasaan terhadap
isu-isu yang beredar. Sebaliknya, humas harus mulai bersikap
kepo, knowing every particular object, ingin mengetahu setiap detil
peristiwa serta update dalam menghadapi sebuah isu. Yang perlu
kita ingat sebagai GPR adalah jangan sampai dari kita lah hoax
bersumber. Selalu utamakan mensaring dan memikirkan dampak
yang akan terjadi sebelum kita menyebarkan sebuah konten atau
informasi.
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Pada Konvensi Nasional Humas 4.0, akhir tahun 2018 yang lalu,
Presiden Jokowi mengangkat “Indonesia Berkata Baik” sebagai
gerakan bertagar. Berangkat dari tagar ini, GPR dituntut untuk
turut berperan memperkatakan, menyampaikan informasi kepada
masyarakat dengan bahasa yang baik. GPR tetap memiliki posisi
strategis di era 4.0, sejauh mampu bergerak cepat sebab tuntutan
masyarakat untuk memperoleh informasi juga semakin cepat.
Kecepatan gerak humas ini tak lain adalah untuk mengantisipasi
munculnya hoax yang marak dewasa ini.
Membaca berbagai literatur, menurut penulis ada beberapa tips
yang harus dilakukan oleh GPR untuk mewujudkan transformasi
tersebut, yakni :
1. Karakteristik dan Kompetensi
GPR pada era ini harus memiliki karakter khusus apabila ingin
menjadi Humas 4.0, memiliki Karakter Digital adalah salah
satu ciri khusus Humas 4.0. Seorang GPR dituntut memiliki
kemampuan digital, analitik, menulis konten, membangun
jaringan, haus akan informasi terbaru, dan memiliki
karekteristik atau spesialisasi.
2. Personalisasi Konten
No ‘One Size Fits All messages’ untuk konten public relations.
Ditengah banjirnya konten dan informasi, humas 4.0 harus
mampu mengidentifikasi target, kanal yang digunakan, serta
konten yang dibutuhkan oleh mereka. Mulai membisakan diri
untuk berpikir tidak hanya “Out of The Box” harus berpikir “There
is No Box”.
3. Pahami Tren Global
Teruslah membaca tren yang sedang populer dan berkolaborasi
dengan berbagai pihak dalam melakukan aktifitasnya adalah
kunci sukses dalam menjalankan tugasnya bagi praktisi humas
pada era kini Saat ini sedang tren fenomena video 360 milik
CNN, Live Streaming, Drone, hingga teknologi Mixed Reality di
Windows. GPR 4.0 harus mengombinasikan teknologiteknologi tersebut dengan fungsi kehumasan.
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4. Integritas
Selain kejujuran, seorang praktisi kehumasan khususnya
GPR tak boleh mudah terpengaruh arus isu yang beredar
di masyarakat. Ia tak boleh dengan mudah memercayai isu,
mulai dari hoax hingga berita palsu.
5. Kolaborasi
Di Era 4.0, GPR tak bisa bergerak sendiri-sendiri dalam
menjalankan tugasnya. Diperlukan sebuah sinergi antarsemua
praktisi humas, baik itu humas pemerintah, humas swasta,
ataupun akademisi. GPR pun membutuhkan Digital content
creator, videograpgher, infographic, Ads people, brand people
hingga marketing.
Terakhir, satu yang tidak boleh dilupakan adalah bersikap yang
santun terhadap citra diri Humas. Attitude dan well-groomed
menjadi personal branding yang sangat penting dan menjadi
kemasan terpenting didepan banyak orang. Kalau semua kriteria
diatas telah kita penuhi, terjawab sudah dimana posisi kita
selaku GPR. Pastinya kita semua adalah Pelaku GPR yang sangat
mencintai dunia kehumasan ya...
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Peran Humas Membangun Kesadaran
Anti Korupsi
Nur Sholihatin
Pranata Humas Balai Litbangkes Banjarnegara
Kementerian Kesehatan

M

enurut Peraturan Menteri PAN dan RB No. 60 tahun 2012
yang dimaksud dengan Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit
kerja yang memenuhi syarat indikator WBK dan memperoleh hasil
penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integrasi yang telah
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya. Indikator
yang dinilai adalah komponen pengungkit dan komponen hasil.
Komponen pengungkit terdiri dari Manajemen perubahan,
Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM,
Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan
Kualitas Layanan Publik.
Sementara untuk komponen hasil terdiri dari Pemerintah yang
bersih dan bebas dari KKN, Kualitas Layanan Publik berdasarkan
dari survei eksternal tentang nilai persepsi kualitas pelayanan.
Tentu saja humas memiliki peran yang sangat penting dalam
mewujudkan WBK, terutama dalam komponen peningkatan
kualitas layanan publik, dalam komponen ini ada tiga hal yang
menjadi penilaian yaitu standar pelayanan, budaya pelayanan
prima dan yang terakhir adalah telah dilakukan penilaian kepuasan
terhadap pelayanan, ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan
peran dan fungsi humas dalam organisasi.
Menurut cultip et al (2000) peran humas salah satunya adalah
sebagai communication fascilitator dimana humas berperan
sebagai pendengar yang baik dan sebagai penyedia informasi
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serta sebagai penghubung, interpreter dan mediator antara
organisasi dan publiknya. Beberapa indikator yang menunjukkan
peran tersebut adalah selalu mendapatkan informasi terbaru,
membuat survei opini publik dan melaporkan semua hasil survei
tersebut serta mengevaluasi opini publik tentang instansi/
organisasi dimana humas tersebut bernaung.
Survei opini publik tentang kepuasan pelayanan merupakan
indikator yang menjadi penilaian dalam komponen peningkatan
kualitas layanan publik, hal ini untuk mengetahui seberapa besar
kepuasan pelanggan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh
instansi tersebut. dengan adanya survei ini humas instansi juga
bisa melakukan evaluasi untuk terus meningkatkan pelayanan
terhadap stakeholder terkait.
Hal lain yang humas lakukan dalam menunjang terwujudnya
WBK adalah dengan menyediakan informasi tentang organisasi
untuk khalayak berupa informasi layanan ataupun informasi
publik lainnya baik melalui media cetak maupun elektronik,
melalui media elektronik bisa melalui website dan media sosial,
hal ini guna memenuhi undang undang keterbukaan informasi
publik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan salah satu
indikator penilain WBK, jika sebuah organisasi sudah memiliki
kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik maka nilainya
akan bertambah, humas seperti telah disebutkan diatas memiliki
peran penting untuk menyusun daftar informasi publik. Yang
tidak kalah penting dalam penilian WBK adalah penanganan
pangaduan masyarakat terpadu atau dumasdu, jika fungsi humas
berjalan dengan baik maka penanganan terhadap pengaduan
akan berjalan dengan lancar, dan ini akan menaikkan nilai WBK.
Tugas pokok humas adalah membuat citra yang baik dan dapat
mempromosikan institusi sehingga tercipta persepsi yang baik
dari masyarakat. Nilai persepsi terhadap kualitas pelayanan tidak
lepas dari peran humas, jika nilai ini tinggi maka akan menaikkan
nilai hasil penilaian WBK. Hal tersebut menunjukkan betapa
pentinya peran humas dalam pencapaian organisasi menuju
wilayah bebas dari korupsi.
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Belajar dari Avengers
Rita Nurlita
Pranata Humas Kota Depok

Masih ingat film Avengers: Endgame? Beberapa waktu lalu seluruh
dunia dibuat terpesona oleh kehadiran film kumpulan superhero
Marvel Comics ini. Selain karena aksi-aksinya yang keren, juga
karena setiap karakter memiliki keunikan masing-masing. Namun,
semua mampu menggabungkannya menjadi satu kekuatan yang
dahsyat. Ya, mungkin karena semakin beratnya tantangan yang
dihadapi serta kuatnya musuh yang harus dilawan, sehingga
mereka tidak bisa lagi hanya melawan dengan menggunakan satu
atau dua kekuatan saja melainkan harus mampu mengoptimalkan
dan mengolaborasikan semua kekuatan yang dimiliki untuk
menyelamatkan bumi.
Mengamati kondisi ini, saya jadi teringat pada pekerjaan saya
sehari-hari sebagai seorang pranata humas di pemerintahan.
Pranata Humas merupakan sebuah jabatan fungsional yang
diberikan tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan
pelayanan informasi dan kehumasan. Adapun tugas dan fungsinya,
yaitu untuk melakukan pelayanan informasi dan kehumasan
mulai dari hulu hingga hilir yang meliputi kegiatan perencanaan,
pelayanan informasi dan kehumasan, membangun hubungan
internal dan eksternal, melakukan audit komunikasi kehumasan,
serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.
Dunia kehumasan (pemerintah) kini berkembang sangat cepat
seiring meningkatnya tantangan pekerjaan humas pemerintah
itu sendiri, sebagai akibat kehadiran internet dan perkembangn
teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Berlimpahnya informasi
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yang setiap detik memenuhi ruang publik, baik melalui media
massa maupun media sosial, membuat pekerjaan humas saat
ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara lama. Seorang
humas pemerintah harus mampu beradaptasi, terus berkreasi, dan
menemukan cara-cara baru untuk mengomunikasikan berbagai
program dan kebijakan pemerintah supaya sampai dengan tepat
sasaran kepada publiknya.
Saat ini, seorang humas tidak cukup hanya mampu meliput,
membuat rilis, mengkliping, dan melakukan publikasi di media
konvensional saja. Tetapi, dituntut juga untuk memiliki keahlian yang
kompleks. Ibarat Avengers dalam film Endgame, seorang humas di
era industri 4.0 ini harus memiliki kemampuan menganalisa situasi
seperti karakter Doctor Strange. Gesit dan pantang menyerah
seperti Spider-Man. Tangguh seperti Thor. Memiliki fokus yang
baik dalam menentukan target seperti Hawkeye. Kuat seperti Hulk,
sekaligus lembut seperti Black Widow. Memiliki empati yang tinggi
seperti Mantis. Adaptif seperti Ant-Man. Memiliki kemampuan
membangun jaringan dan berkolaborasi seperti Nick Fury. Berjiwa
pemimpin seperti Captain America. Seperti Iron Man yang paham
teknologi dan memiliki kemampuan digital, sehingga mampu
menjadi produsen konten, sekaligus bisa mengomunikasikannya
melalui berbagai kanal komunikasi sesuai target audiens.
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Pranata Humas Bukan Sekedar
Teknisi Komunikasi
Rahmadini Rosalia
Pranata Humas Prov. Bangka Belitung

H

arapan
Pemerintah
Provinsi
Bangka
Belitung
adalah menjadikan Humas sebagai jurnalis dalam
mengomunikasikan berbagai kebijakan dan program
kerja pemerintah. Hal ini seperti yang ditegaskan Sekda Bangka
Belitung dalam pertemuan dengan 35 orang Pranata Humas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 9 Januari 2018 silam.
Tujuannya tidak lain sebagai publikasi dan transparansi informasi
untuk menangkal sekaligus menyeimbang tren pemberitaan
negatif dengan pemberitaan positif (Megawandi, 2018).
Publikasi informasi kemudian menjadi penting karena letak
geografis wilayahnya yang terpisah pulau yaitu Pulau Bangka
dan Pulau Belitung serta pulau-pulau lain dengan total pulau
bernama 470 buah dan yang berpenghuni 50 buah (Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017). Hal ini mengharuskan
pemerintah bekerja ekstra dalam proses penyebaran informasi
hingga sampai ke pelosok wilayah provinsi. Akibatnya, optimalisasi
peran Humas sebagai jurnalis gencar diserukan pemerintah.
Akan tetapi, hal di atas secara bersamaan seolah meegaskan bahwa
tupoksi Humas hanyalah publikasi informasi atas kebijakan dan
program kerja pemerintah semata. Padahal menurut PermenpanRB No.6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas
dan Angka Kreditnya, tugas Humas sangat kompleks. Tugas
pokok pranata Humas meliputi tugas, tanggung jawab dan
wewenang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi
dan keHumasan (Kementerian PAN-RB, 2014). Hal ini selaras
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dengan teori menurut Broom dan Dozier yang mengklasifikasikan
peran Humas dalam dua kelompok besar, yakni peran teknisi dan
peran manajer.
Teori itu menjelaskan bahwa peran Humas ideal tidak hanya
dijalankan dalam satu lingkup saja. Humas dapat bekerja dalam
dua tingkatan yang berbeda sekaligus yaitu sebagai penasihat
atau konsultan bagi manajemen organisasi terhadap klien mereka,
serta menjadi teknisi yang mampu menampilkan kejamakan
fungsi. Untuk itu, Humas seharusnya ditempatkan pada jajaran
tertinggi dalam struktur organisasi sehingga memungkinkan
pemberian akses kontribusi pada proses pengambilan keputusan
yang membuat Humas memahami alasan pengambilan
keputusan sebagai acuan dalam menentukan tindakan tepat
untuk mendukung kebijakan yang dikeluarkan instansi (Rachmadi,
1994).
Riset Pranata Humas
Fakta yang peneliti temukan dari hasil penelitian terhadap 38 orang
pranata Humas Bangka Belitung melalui teknik purposive sampling
dengan merujuk Permenpan-RB No.6 Tahun 2014, menunjukkan
bahwa praktik keHumasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
cenderung tidak seimbang, peran Humas lebih dominan kepada
sisi teknis dibandingkan dengan sisi manajernya. Bahkan Humas
seringkali aktif pada tugas-tugas di luar jalur kehumasan.
Data wawancara menunjukkan bahwa kehadiran Humas di instansi
yang ada di Bangka Belitung berada pada posisi yang tidak krusial.
Peran dan fungsi Humas di analogikan sebagai aktifitas teknis
dalam publikasi kehumasan yang dapat dilakukan oleh bidang
lain di luar kehumasan. Dengan kata lain, Humas kerap disebut
sebagai jurnalis, tukang foto atau pencari berita. Fungsi Humas
sebagai bagian dari komunikasi dalam organisasi secara absolut
penting bagi kelangsungan setiap organisasi (Ardianto, 2004) tidak
terjadi. Karena dalam menjalankan perannya, Humas bergantung
kepada kebijakan atasan yang menjadi kunci dari optimalisasi
peran Humas pada aktifitasnya sehari-hari.
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Dalam fungsi manajemen, kedudukan Humas belum sampai
pada tataran jajaran manajemen puncak. Dalam hal ini, Humas
bukanlah partner kerja atasan dalam memutuskan permasalahan,
melainkan pelaksana perintah atasan. Latar belakang pendidikan
atasan serta kredibilitas Humas itu sendiri menjadi salah satu
faktor pemicu permasalahan di atas. Kemudian, ditemukan pula
bahwa model komunikasi pemerintah masih kental dengan jalur
komunikasi satu arah melalui kanal website instansi sebagai media
komunikasi resmi. Dikatakan satu arah karena informasi yang
diberikan mayoritas bersifat informative dan normatif.
Selain itu, dalam struktur organisasi terlihat bahwa Humas memiliki
kedudukan yang strategis. Akan tetapi, dalam realisasi seharihari Humas masih terpaku pada sistem penugasan yang bersifat
hierarki berjenjang. Posisi pada manajemen puncak adalah jabatan
struktural berjenjang yang menyebabkan proses pemberian tugas
secara terstruktur, sehingga Humas tidak memiliki wewenang
yang sesuai dengan kedudukannya.
Hal itu tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang
dikeluarkan Gubernur sebagai dasar hukum, hanya saja menjadi
kontradiktif dengan peran Humas dalam jajaran top manajemen.
Untuk itu, posisi strategis Humas dalam struktur organisasi
tidak menjamin optimalisasi kinerja Humas dalam menjalankan
perannya, akan tetapi kebijakan atasan menentukan kinerja
Humas dalam manajemen inti dan berbagai kegiatan keHumasan.
Keberhasilan penerapan Permenpan-RB No.6 Tahun 2014 pada
penelitian ini terbukti sebagian besar dipengaruhi oleh personality
masing-masing pranata Humas. Hal ini dipicu dengan fakta
bahwa penerapan Permenpan yang tidak maksimal walau butirbutir dalam Permenpan telah sesuai dengan peran keHumasan
sehari-hari. Jadi, pranata Humas menjalankan perannya dengan
menyesuaikan kepada kebutuhan dan kondisi dari masing-masing
instansi serta faktor internal pranata Humas itu sendiri. Sehingga
penerapan Permenpan-RB No.6 Tahun 2014 hanya berimplikasi
kepada kinerja sebagian pranata Humas saja.
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Masih banyak kendala yang dihadapi Humas di Bangka Belitung
dalam memaksimalkan perannya. Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung telah berkomitmen menjadi provinsi yang mampu
memberikan transparansi informasi seluas-luasnya kepada
masyarakat secara terbuka, mudah, akurat, dan sederhana
sesuai dengan semangat UU Republik Indonesia No.14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi terkait program kerja serta
kebijakan pemerintah. Akan tetapi, sebagai salah satu provinsi
muda di Indonesia yang baru saja melantik pejabat fungsional
pranata Humas serta baru memiliki tim penilai kehumasan sendiri,
tentu memiliki banyak kendala menuju praktik kehumasan ideal
sesuai dengan teori peran seperti yang dicetuskan oleh Broom
dan Dozier.
Agar memiliki Humas yang profesional dan mumpuni sepeti
yang diharapkan pemerintah, penulis menyarankan untuk
memaksimalkan peran Humas. Support dan dukungan
atasan sangat diperlukan dalam hal ini. Salah satunya dengan
menempatkan Humas pada posisi yang seharusnya dan
memberikan wewenang sesuai dengan visi misi instansi.
Pemerintah juga dapat memposisikan pejabat struktural Humas
sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini sebagai
bentuk optimalisasi peran Humas dengan atasan yang bersinergi
dan sepaham dengan peran-peran kehumasan. Termasuk
di dalamnya, pelatihan terkait peningkatan keilmuan dan
keterampilan kehumasan bagi Pranata Humas Provinsi Bangka
Belitung.
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Fotografi Dalam Perspektif
Kehumasan Pemerintah
Sentosa Lumban Toruan
Pranata Humas Muda Pada Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kep. Babel

F

otografi adalah proses atau metode untuk menghasilkan gambar
atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang
mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling
popular untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak
ada foto yang bisa dibuat.
Prinsip Fotografi, memfokuskan cahaya denganbantuan pembiasan,
sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya.
Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang
tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang
memasuki medium pembiasan (selanjutnya disebut lensa).
Untuk menghasilkan intensitas cahaya yang tepat untuk
menghasilkan gambar, digunakan pantuan alat ukur berupa
lightmeter. Setelah mendapat ukuran pencahayaan yang tepat,
seorang fotografer bisa mengatur intensitas cahaya tersebut
dengan mengubah kombinasi ISO/ASA (ISO Speed), diafragma
(Aperture), dan kecepatan rana (speed). Kombinasi antara ISO,
Diafragma & Speed disebut sebagai pajanan (exposure). Demikian
penjelasan dalam wikipedia.org.
Namun, di dalam pembahasan kali ini, kita hanya akan fokuskan
pada Fotografi dalam Perspektif Kehumasan Pemerintah. Dalam
bertugas seorang humas harus memiliki kemampuan dalam
mengoperasikan minimal sebuah kamera standar ataupun kamera
canggih, serta mampu mengatur fitur - fitur yang ada di kamera
tersebut, dalam mengabadikan sebuah momen yang terjadi.
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Di sisi lain, seorang humas harus memiliki pengetahuan fotografi,
sehingga dalam mengoperasikan sebuah kamera yang digunakan
akan menghasilkan foto berkualitas, dengan angle (sudut
pandang) yang sesuai dengan keinginan.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Fotografi
memiliki arti seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada
film atau permukaan yang dipekakan. Dengan fotografi,
seseorang yang bertugas di bagian kehumasan, akan
menampilkan ilustrasi gambar hidup dari kegiatan liputan di
organisasi, lembaga, instansi ataupun perusahaan tempat
humas itu bekerja.
Pengetahuan fotografi sangat penting dalam mendukung
kegiatan publikasi kehumasan saat ini. Apalagi dengan dukungan
kemajuan teknologi, banyak kamera telah memiliki fitur-fitur
canggih, dengan dukungan resolusi tinggi untuk menghasilkan
gambar yang juga berkualitas tinggi.
Untuk menghasilkan sebuah karya seni yang bernilai tinggi,
seorang tenaga kehumasan harus mampu menganalisa dengan
cepat dan menyesuaikan lokasi pengambilan foto, serta kondisi
dan pencahayaan yang ada. Oleh karena itu, petugas kehumasan,
khususnya di Bagian Humas Pemerintah harus memiliki
kompetensi baik dalam mencari ataupun melihat angle dari
sebuah peristiwa yang terjadi pada saat peliputan, sehingga foto
yang dihasilkan memberikan ilustrasi peristiwa yang berlangsung.
Bila kita lihat lebih mendalam, untuk menghasilkan foto yang
berkualitas, seorang fotografer kehumasan pemerintah harus
memahami dan memperhatikan beberapa pedoman dalam
pengambilan foto, yaitu pengambilan foto harus didasarkan pada
tujuan ataupun maksud yang hendak dituju, dimana foto yang
diambil tersebut harus memiliki nilai berita, baru dan aktual.
Bila kita lihat lebih mendalam, untuk menghasilkan foto yang
berkualitas, seorang fotografer kehumasan pemerintah harus
memahami dan memperhatikan beberapa pedoman dalam
pengambilan foto, yaitu pengambilan foto harus didasarkan pada
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tujuan ataupun maksud yang hendak dituju, dimana foto yang
diambil tersebut harus memiliki nilai berita, baru dan aktual,
mempunyai daya tarik yang spesifik, sehingga memancing
keingintahuan masyarakat luas, dan kalau bisa memiliki nilai
human interest.
Kemudian dalam pengambilan foto juga seorang petugas
kehumasan di pemerintah harus jeli dalam mengatur komposisi,
jarak pengambilan foto, pencahayaan dan lain sebagainya.
Namun, yang perlu diperhatikan lebih mendalam adalah bahwa
humas sebagai bagian dari jurnalis pemerintah harus mampu
mengambil bagian bagian penting yang merupakan atribut dari
pemerintah, dalam hal ini ciri khas atau tanda-tanda spesifik yang
dimiliki organisasi atau lembaga yang sedapat mungkin harus
terkam dalam bingkai foto tersebut.
Tak hanya itu, bagian kehumasan harus memiliki stok foto yang
cukup dan dijaga keaktualannya, terutama foto-foto yang berkaitan
dengan kumpulan foto pimpinan organisasi atau lembaga,
dimana seorang pekerja humas tersebut bekerja. Foto sebagai
karya seni, yang dihasilkan seorang pekerja kehumasan dapat
berfungsi sebagai dokumen berharga yang berumur panjang,
karena memiliki daya tarik kuat yang akan menarik perhatian para
pembaca melalui foto, serta dukungan isi berita yang disajikan
atau yang diterbitkan oleh pihak humas pemerintah.
Konkritnya, fungsi fotografi sangat menunjang kegiatan publikasi
kehumasan, seperti halnya mengisi ilustrasi pada penerbitan jurnal
internal organisasi ataupun lembaga berupa buletin, majalah dan
lain sebagainya. Hal ini menjadi tantangan bagi humas, khususnya
bagi humas yang ada di Pemerintah dalam menghasilkan foto
berkualitas. Dan foto yang diabadikan memiliki dukungan peristiwa
yang terjadi.
Tidak dipungkiri dengan tantangan yang dihadapi seorang
pekerja atau petugas kehumasan harus memiliki peningakatan
kemampuan. Hal ini juga menjadi inspirasi bagi Penulis, dimana
beberapa foto peristiwa telah diabadikan oleh Penulis dan sudah
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dimuat dalam Majalah Mingguan Tempo, Edisi 26, 39, Tahun 2018
dan Majalah Mingguan Gatra No. 4 Tahun XXV 22-28 November
2018.
Selain itu, foto juga sebagai ilustrasi dan visualisasi media terbitan
organisasi maupun lembaga yang dipublikasikan ke masyarakat
berupa brosur, selebaran ataupun profil lembaga, juga
dipergunakan untuk membuat slide yang nantinya dipergunakan
saat presentasi di seminar, rapat dinas ataupun kegiatan - kegiatan
pemerintahan lainnya. Akan tetapi, jika kita lihat secara umum,
penggunaan foto dalam menunjang kegiatan kehumasan masih
sangat minim dilakukan, sehingga hal ini menjadi tantangan bagi
seseorang yang bertugas di kehumasan.
Untuk itu, seorang petugas kehumasan seyogyanya memiliki
keterampilan teknis maupun
konseptual fotografi, dengan
begitu kualitas foto yang dihasilkannya bisa maksimal.
Sangat disayangkan apabila dalam sebuah kegiatan peliputan,
seorang petugas kehumasan tidak melihat sudut pandang dari
sebuah foto yang seharusnya dapat dihasilkan dengan baik, serta
momen yang sangat penting menjadi sebuah foto yang terbaik.
Terkadang seorang petugas kehumasan pemerintah, tidak
memperhatikan hal-hal penting dalam mengambil foto yang
akan dihasilkan. Mungkin dalam pikiran mereka hanya sebagai
dokumentasi saja, yang penting ada foto dan diabadikan
kedalam foto yang akan ditayangkan ke media ataupun foto- foto
pendukung kegiatan yang dibagikan ke media online ataupun
cetak.
Ternyata, hal tersebut di atas, memberikan dampak yang
kurang baik terhadap tampilan berita yang akan mendukung
momen pelaksanaan kegiatan tersebut. Tidak bisa dipungkiri
kebanyakan foto-foto kehumasan di pemerintah yang diambil,
akan ditayangkan sebagai pendukung informasi ataupun berita
yang akan ditampilkan.(***)
Telah terbit di Media Cetak dan online Harian Rakyat Pos tanggal 26 April 2019
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Humas Menjadi Nafas
Bagi Pemerintah
Siti Kholasoh
Pranata Humas Pemerintah Kota Depok

D

i setiap lembaga atau organisasi, baik pemerintah atau
pun swasta pasti memiliki sebuah bagian maupun divisi
yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan
lembaga, serta antar lembaga/organisasi. Dalam pemerintahan,
bagian tersebut dikenal dengan hubungan masyarakat (humas),
sedangkan untuk swasta biasa disebut dengan public relation
(PR). Keduanya menjadi ujung tombak dalam roda organisasi.
Baik Humas atau PR harus mampu menciptakan hubungan
yang harmonis dengan publiknya, serta membentuk opini yang
positif terhadap organisasinya. Perbedaan keduanya terletak
pada apa yang dikomunikasikannya. Dimana, humas swasta
biasanya mengkomunikasikan produk perusahaan, sedangkan
humas pemerintah mengkomunikasikan beragam kebijakan dan
programnya.
Perbedaan lain adalah humas pemerintah dianggap kalah kelas
bila dibandingkan dengan humas swasta. Padahal keduanya
sama-sama berfungsi untuk membangun dan menjaga citra
positif. Hal tersebut terjadi karena peran dan fungsi humas
pemerintah masih terbatas dan belum optimal, seperti halnya
membuat kliping berita atau pun mengelola surat. Ditambah
dengan masih terbatasnya sumber daya manusia yang tidak
memiliki latar belakang pendidikan kehumasan atau komunikasi.
Sehingga kurang menguasai substansi tugas dan peran humas
itu sendiri.
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Padahal, humas pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencapai
mutual understanding antara pemerintah dan publiknya. Tantangan
yang dihadapi humas pemerintah pun lebih besar daripada
humas swasta. Kemampuan humas pemerintah selalu dituntut
untuk menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang
begitu cepat. Untuk itu, humas pemerintah harus lebih optimal
lagi dalam menjalankan perannya sebagai palang pintu bagi
hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan publiknya,
juga sebagai produser informasi terkait dengan kebijakan dan
program pemerintah.
Humas pemerintah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata dan
dianggap remeh, karena sangat berperan dalam penyelenggaraan
negara. Posisinya pun sangat stretegis, yaitu berada dibawah
pimpinan, sehingga mengetahui latar belakang suatu keputusan
yang diambil pimpinan lembaga/organisasi. Posisi tersebut,
menjadikan humas sebagai nafas bagi pemerintah. Tanggung
jawab humas pun tidak hanya kepada pemerintah, tetapi
pada publik dan negara. Dengan begitu, humas tidak sekedar
mengkliping berita, melainkan membangun citra positif bangsa
dan negara.
Untuk itu, sumber daya manusia yang berada di humas pemerintah
harus terus dan selalu menggali serta memperluas substasnsi
dan pemahaman tentang dunia kehumasan, agar mampu
menjalankan tugas dan perannya dengan profesional. Karena,
sebagai nafas pemerintah, humas harus mampu memainkan
beragam perannya, diantaranya menjadi komunikator, fasilitator,
dan desiminator. Humas pun harus bisa menjadi mainstream di
era milenial ini, agar beragam informasi dapat tersampaikan
dengan benar, dan citra positif dimata publik semakin kuat, serta
mendapat kepercayaan dari masyarakat.
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Profesi Humas Pemerintah:
Bukan Cita-cita Populer
Suci Martha
Pranata Humas Kementeraian Pemuda dan Olahraga

S

eringkali anak kecil menjawab “ingin menjadi dokter, polisi,
atau guru” saat ditanya apa cita-citanya. Ya, karena memang
profesi itulah yang menjadi favorit, setidaknya yang dikenal
banyak orang.
Jawaban tersebut ternyata dapat berubah dari waktu ke waktu
karena pemahaman dan pengetahuan kita tentang beragam
profesi pun berubah. Pertanyaan yang sama pernah penulis
ajukan kepada beberapa mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dan
public relations di berbagai kampus di Jakarta dan Bandung, yaitu
tentang cita-cita mereka.

Di antara 26 mahasiswa tersebut mengaku bercita-cita menjadi
pelaku bisnis (4%), marketing communications (15%), event
organizer (11%), PRs perusahaan swasta (38,5%), bekerja di bidang
fashion (4%), bekerja di start up company (4%), pegawai bank (4%),
dosen (4%), bekerja di kantor kedutaan (4%), konsultan PR (4%), dan
petugas Humas pemerintahan (7,5%). Jika kita perhatikan lebih
lanjut data tersebut, perbandingan persentase minat mahasiswa
untuk bekerja di bidang non-Humas pemerintahan dengan
bidang Humas pemerintahan adalah 92,5% berbanding 7,5%.
Survei sederhana tersebut dilakukan pada Mei 2019 secara online.
Peluang kerja mahasiswa jurusan ilmu komunikasi dan public
relations sangat beragam adanya. Komunikasi dan public relations
memang bukan hanya sekedar ilmu namun juga seni. Untuk itu,
maka PR dapat dipelajari dan dimiliki oleh siapa saja. Tapi bukan
berarti siapa saja mampu menjadi petugas Humas, karena petugas
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Humas apalagi Humas di lembaga pemerintahan harus memiliki
keahlian tertentu baik yang didapatkan di bangku kuliah maupun
pengalaman serta pelatihan yang diikuti.
Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khalayak.
Salah satu pekerjaan kehumasan di pemerintahan adalah menjadi
komunikator dalam menyampaikan dan mengemas informasi
terkait program kerja instansi kepada masyarakat. Pemerintah
memiliki tanggungjawab yang luar biasa kepada publik dalam
mengomunikasikan programnya. Publik berhak tahu apa saja
program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan
kemana saja uang negara dialirkan dalam upaya memberdayakan
masyarakat. Hal ini diperlukan untuk membentuk citra baik
pemerintah di mata masyarakat.

Saatnya Humas Pemerintah Berbenah
Untuk membuat masyarakat tahu dan paham mengenai program
kerja pemerintah bukanlah hal yang mudah, hanya akan dapat
terlaksana dengan baik jika dilaksanakan oleh petugas Humas
Pemerintah yang kompeten di bidangnya. Disampaikan oleh
Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc., dalam buku Pengantar Ilmu
Komunikasi: 85, bahwa komunikator yang kompeten itu adalah
mereka yang mengenal dirinya dengan baik, kredibel, menarik,
dan percaya diri dalam menyampaikan informasi.
Penulis percaya, bahwa dasar-dasar ilmu komunikasi dan
kehumasan yang didapatkan semenjak dari bangku kuliah akan
mempercepat seorang petugas humas pemerintahan dalam
mencapai tujuan kerjanya. Tak hanya sampai tujuan saja, orang
tertentu bahkan akan mampu berinovasi. Kita tak dapat mengelak
bahwa dunia kehumasan memang harus terus melakukan inovasi,
apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini.
Namun melihat rendahnya keinginan mahasiswa untuk menjadi
petugas humas pemerintah, Penulis merasa Ikatan Pranata
Humas Indonesia (Iprahumas) sebagai organisasi profesi Humas
Pemerintah perlu mencitrakan diri agar dapat menjadi menarik.
75

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

Pencitraan tak hanya di mata anggota namun juga calon
anggotanya (termasuk mahasiswa jurusan ilmu komunikasi/
public relations). Tak banyak yang paham seperti apa pekerjaan
humas di pemerintahan, tugas Ikatan Pranata Humas-lah untuk
membuat orang paham akan hal itu.
Humas Pemerintahan saat ini berperan besar dalam
mengkomunikasikan program pemerintah kepada masyarakat
Indonesia. Sekian banyak uang negara yang dikelola oleh
pemerintah, akan sia-sia jika tidak diketahui oleh masyarakat,
demikianlah peran Humas dibutuhkan dalam pemerintahan.
Humas Pemerintah harus mampu membuat masyarakat
percaya akan kinerja pemerintahan dalam mengelola keuangan
negara melalui program kerja serta pelayanan yang menyentuh
masyarakat luas.
Impian penulis adalah profesi Humas Pemerintah dapat menjadi
“profesi impian” yang populer, khususnya di kalangan anak-anak
muda. Dengan adanya pemikir-pemikir baru, cara dan kemasan
komunikasi pemerintahan yang baru, maka akan memunculkan
wajah pemerintahan Indonesia yang lebih baik, lebih tangguh,
dan lebih positif. Hal ini kemudian akan berefek pada peningkatan
kepercayaan masayarakat kepada pemerintahan. Tak ada lagi
masyarakat yang curiga dengan pemerintah, karena pemerintah
memiliki petugas humas yang mumpuni dan mampu serta mau
bekerja.
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Agar Humas Pemerintah Kuat

Siko Dian Sigit Wiyanto
Pranata Humas Ahli Pertama Kementerian Keuangan

Sejak dikeluarkan instruksi presiden Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi
Publik, humas pemerintah terus dituntut memperbaiki tata
kelolanya. Bagusnya, perbaikan tata kelola humas Kementerian/
Lembaga/Daerah (K/L/D) terus bergulir meski diantaranya
masih parsial. Sayangnya, Inpres tersebut belum secara spesifik
membahas best practice tata kelola kehumasan Pemerintah.
Memang sudah ada Permenpan RB No.30 tahun 2011 tentang
pedoman umum tata kelola kehumasan di lingkungan Pemerintah.
Akan tetapi sebagai pedoman isinya cenderung terlalu normatif
untuk jadi acuan.
Beberapa instansi saat ini berkembang dalam pengelolaan
humasnya. Ada yang bagus di pengelolaan media sosialnya.
Ada yang sangat baik dalam mengelola krisis komunikasi. Meski
demikian, sektor hulu kehumasan Pemerintah sering dilupakan.
Penyusunan program komunikasi masih sebatas business as
usual, kalau tahun lalu dilakukan, maka tahun ini dilakukan. Humas
pemerintah tidak dikelola sebagai program strategis.
Perbaikan tata kelola humas Pemerintah dapat dikatakan tidak
ada yang benar-benar sempurna. Oleh karena itu fenomena setiap
K/L/D saling melakukan studi banding. Kenyataan di lapangan
setiap instansi punya cara masing-masing untuk menguatkan
kehumasannya dengan benchmarking parsial sampai trial and
error. Tentu saja cara ini menghabiskan banyak sumber daya,
terutama waktu dan tenaga. Transformasi tata kelola humas
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menjadi sangat tergantung figur pemimpin tertingginya, bukan
hanya pimpinan unit kehumasannya.
Ada paling tidak permasalahan mendasar kenapa humas
pemerintah pada suatu instansi tidak berkembang yakni
masalah unit kehumasan yang tidak fokus, tidak ada perhatian/
penghargaan pada spesialisasi kehumasan, budaya silo-silo
antara unit teknis dengan unit kehumasan, inefisiensi proses
bisnis, kurangnya engagement dengan stakeholders prominent,
infratruktur yang kurang diperhatikan. Pada aspek kelembagaan,
unit kerja humas pemerintah harus mendapatkan posisi yang
tinggi. Di era demokrasi, kepercayaan publik adalah modal penting
dalam mewujudkan partisipasi publik baik dalam merumuskan,
menjalankan, sampai mengawasi. Humas bukanlah supporting
function karena tujuan reformasi birokrasi adalah public trust
(Kemenkeu, 2007) yang sangat identik dengan tujuan adanya
humas di Pemerintahan.
Saat ini sebagian instansi Pemerintah masih menempatkan humas
hanya sebagai fungsi tambahan seperti ditempelkan pada unit
protokoler pimpinan, organisasi dan tata laksana, atau malah ada
yang dicampur dengan tugas dan fungsi rumah tangga. Sebagai
contoh, humas ditempatkan dalam satu subbagian dengan
organisasi dan tata laksana. Di tingkat Kementerian/Lembaga,
unit kehumasan Pemerintah setidak-tidaknya berada di eselon
II dan dipimpin oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Pimpinan
humas harus dekat dengan pimpinan tertinggi Kementerian/
Lembaga. Sayangnya, ada yang malah mengecilkan kedudukan
unit kehumasan saat reorganisaso karena dianggap mengurangi
fokus organisasi sementara instansinya ingin citra dan reputasi
lembaganya meningkat. Tentu saja ini menjadi ironi bagi
perkembangan humas pemerintah.
Dalam penguatan sumber daya manusia, seringnya mutasi
keluar masuknya pegawai dari unit teknis ke unit kehumasan
membuat pegawai tidak bisa mendapatkan tacit knowledge yang
memadai untuk mengembangkan tata kelola dan meningkatkan
kinerja kehumasan instansinya. Salah satu penyebabnya adalah
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stigma yang menganggap pekerjaan humas itu terlalu mudah
sehingga dapat dijadikan tempat transit bagi pejabat yang
belum mendapatkan posisi yang sesuai. Lebih ironis lagi, humas
juga sering dianggap sebagai tempat buangan/hukuman bagi
pegawai-pegawai yang tidak berkinerja dengan baik karena tidak
cukup memiliki kompetensi teknis. Anggapan itu terbukti tidak
benar ketika krisis komunikasi harus dihadapi. Banyak pejabat yang
gagap dan cenderung tiarap bahkan sampai ada yang melakukan
blunder. Citra dan reputasi instansi Pemerintah dipertaruhkan.
Kenyataan lainnya adalah unit kehumasan pemerintah kerap jadi
the last shelter sebelum pegawai/pejabat pensiun.
Tidak semua instansi Pemerintah tingkat K/L/D memilliki pejabat
fungsional pranata humas. Padalah kelompok jabatan fungsional
ini memiliki kompetensi khusus di bidang kehumasan Pemerintah.
Kewajiban ini tidak ada dalam satu pun dari peraturan perundangundangan yang mengatur kehumasan Pemerintah atau tentang
aparatur sipil negara. Bahkan saat sudah menjadi pranata
humas yang ada yang kurang dioptimalkan sehingga tidak
fokus menjalankan tugasnya dan memenuhi angkra kreditnya.
Di berbagai instansi pemerintah, Pranata humas bahkan ada
yang harus mengerjakan tugas yang bukan level kompetensi
jabatannya seperti pranata humas ahli mengerjakan pekerjaan
terampil, menjadi pengelola keuangan, atau menjalankan tugas
administrasi umum yang sebenarnya menjadi tugas fungsional
umum. Semua pekerjaan pranata humas tersebut tidak bisa
diklaim angka kreditnya.
Budaya kerja di unit kehumasan harus luwes dan terbuka.
Pejabat/pegawai kehumasan harus diberikan kesempatan untuk
mengutarakan ide, pendapat, dan bahkan tanggapan. Hubungan
pimpinan dan bawahan lebih diarahkan ke partnership bukan
parentship. Selain itu keterbukaan penting untuk menjaga sangka
baik diantara para pejabat/pegawai unit kehumasan. Kegiatan
kehumasan adalah kerja tim, tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri.
Komunikasi internal yang kuat akan mendorong efektivitas
program kehumasan yang dijalankan. Humas adalah pekerjaan
seni sehingga tidak saklek dan terpaku pada suatu pola atau
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model. Meski demikian dibutuhkan tata kelola humas pemerintah
di setiap instansi untuk menjamin standar pelaksanaan humas
Pemerintah dan konsisten meskipun personel humas berganti.
Humas pemerintah harus dibekali dengan infrastruktur yang
memadai. Sistem informasi kehumasan untuk memudahkan
pengelolaan data/informasi yang efisien sangat dibutuhkan.
Tentu saja sistem informasi ini harus bisa diakses dari mana saja
dan bahkan dari gadget tipe apa saja. Selain itu, harus disediakan
anggaran untuk pengadaan peralatan yang high end dan saluran
internet berkecepatan tinggi. Jangan sampai pegawai humas
harus menggunakan sendiri barang-barangnya untuk keperluan
kantor.
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Tuntutan dan Dinamika Transformasi
Pelayanan Informasi Publik
Era Industri 4.0
Tiara Kharisma
Pranata Humas Arsip Nasional Republik Indonesia

B

eberapa waktu terakhir berbagai ajang diskusi, seminar atau
konvensi yang digelar berbagai organisasi pemerintahan
atau privat kerap dikaitkan dengan tema era industri 4.0.
Hadirnya era industri
4.0 kini seolah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus diikuti
dan dipenuhi segala bentuk perkembangan dan perubahannya
oleh berbagai lini masyarakat, termasuk di pemerintahan. Cara-cara
lama yang masih bersifat konvensional atau otomasi (era industri
3.0) sudah perlahan mulai digerakkan untuk bertransformasi atau
mengadaptasi dengan berbagai hal yang digandrungi pada era
industri 4.0. Tuntutan transformasi tersebut pun tak terkecuali bagi
bidang pelayanan informasi publik di organisasi pemerintahan.
Hadirnya era industri 4.0, pelayanan informasi publik juga harus
siap bertransformasi. Karena karakter informasi pada era industri
4.0 sebagaimana dikemukakan Guru Besar Ilmu Komunikasi
Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ibnu Hamad dalam acara Forum
Tematik Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas) yang
digelar Ombudsman Republik Indonesia (22/4/2013), menyatakan
bahwa pada era industri 4.0 karakter informasi kerap dikaitkan
dengan internet of things, artificial intelligence, big data, dan
lain-lain yang berkaitan dengan teknologi digital. Ini tentu turut
memberikan implikasi terhadap proses pelayanan komunikasi dan
informasi publik yang dilakukan organisasi pemerintahan.
Pelayanan informasi publik di organisasi pemerintahan, jika
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merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik menjadi tanggung jawab Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keberadaan PPID di
organisasi pemerintahan tersebut harus memberikan jaminan dan
kepastian bagi warga negara ataupun badan hukum Indonesia
untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan akses dan
pelayanan informasi publik. Ini artinya, dengan hadirnya era
industri 4.0, PPID juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan
perkembangan zaman, khususnya dengan berbagai hal yang
berkaitan dengan internet of things atau teknologi digital.
Selain kehadiran era industri 4.0, tuntutan penggunaan teknologi
digital atau internet dalam pelayanan informasi publik juga banyak
dari berbagai faktor, di antaranya pertama, instruksi Presiden Joko
Widodo tentang keharusan penggunaan teknologi informasi,
karena masyarakat akan dimudahkan dalam mengakses
dokumen- dokumen pemerintah secara cepat dan transparan,
termasuk soal anggaran publik (Tim Komunikasi Presiden, 2015).
Kedua, merujuk pada hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia tahun 2017, menunjukkan penetrasi pengguna
internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan
pada tahun 2017, penetrasi pengguna internet di Indonesia
mencapai 143,26 juta orang dari total jumlah penduduk 262 juta
orang (APJII, 2018). Jumlah tersebut menjadi potensi yang tinggi
untuk mencari atau memperoleh pelayanan informasi publik dari
organisasi pemerintahan.
Ketiga, dua regulasi berupa UU yang berkaitan dengan pelayanan
informasi publik juga turut mendukung tuntutan bahwa pelayanan
informasi publik tak dapat dihindarkan dari teknologi digital. Hal
tersebut ditegaskan pada Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 23 ayat (1) dan (4)
UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Keempat,
adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, semakin menguatkan bahwa
dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan
terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik,
termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan informasi
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publik. Kelima, dalam melaksanaakan monitoring dan evaluasi
Keterbukaan Informasi publik Komisi Informasi Pusat menjadikan
indikator akses informasi secara digital (melalui internet) dalam
indikator penilaian.
Berbagai fenomena di atas semakin menguatkan bahwa
kehadiran era industri 4.0, organisasi pemerintahan sebagai
badan publik dituntut untuk bertransformasi dalam melayani
permohonan informasi dengan menggunakan teknologi digital.
Kendati demikian, dalam memenuhi berbagai tuntutan tersebut,
sebuah organisasi pemerintahan membutuhkan upaya-upaya
penyesuaian yang luar biasa dan tidak semudah membalikan
telapak tangan. Hal ini mungkin terjadi karena banyak faktor, mulai
dari ketersediaan infrastruktur dan anggaran, dukungan internal
(Rakhmadi, 2015), pemahaman pegawai dan budaya organisasi
(Devadoss, Pan dan Huang, 2002) sampai dengan sumber daya
manusia (Sadeghi, 2012). Sumber daya manusia dalam suatu
organisasi pemerintahan menjadi hal yang cukup penting dilihat
ketika suatu organisasi pemerintahan akan bertransformasi
dalam penggunaan teknologi digital. Hal ini tak lain karena selain
beragamnya tingkat pendidikan dan keterampilan Aparatur Sipil
Negara (ASN), juga dikarenakan bervariasinya komposisi usia
generasi ASN.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ASN pada
tahun 2016 yang berada pada kelompok usia di bawah 35 tahun
mencapai 868.591 orang dari jumlah keseluruhan 4.374.349
orang (BPS, 2017). Data tersebut dapat menunjukkan bahwa
ASN yang berada pada kelompok usia di bawah 35 tahun atau
generasi internet (net generation) hanya sebesar 19,9%. Sadeghi
(2012) menyatakan bahwa generasi internet dalam organisasi
pemerintahan merupakan kelompok pegawai yang cukup
cepat untuk mengadaptasi berbagai penerapan dan perubahan
teknologi informasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Tetapi, hal
tersebut tidak menjadi pengecualian untuk menolelir penerapan
teknologi informasi bagi ASN yang berada pada kelompok usia
lebih dari 43 tahun atau generasi baby boomers (Sadeghi, 2012).
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Selain itu, transformasi pelayanan informasi publik menjadi
berbasis digital juga dihadapkan pada dinamika sistem internal
organisasi yang berlaku di suatu organisasi pemerintahan, yang
terdiri dari elemen gaya kepemimpinan, proses pembuatan
keputusan, cara/sistem komunikasi internal, pengetahuan dan
pengalaman pegawai. Seluruh elemen tersebut termasuk juga
pimpinan organisasi pemerintahan harus mengubah cara pandang
dan perilaku untuk membuat keputusan dan kebijakan organisasi
pemerintahan wajib mendukung, mengarah dan memenuhi
kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan
pelayanan informasi publik pada era 4.0 secara konsisten. Jika
dinamika yang terjadi tak dapat teratasi atau bahkan bertentangan
dengan proses adaptasi, maka tak dipungkiri transformasi
pelayanan informasi publik berbasis digital masih berjalan “apa
adanya”, sehingga tujuan yang dicapai belum seutuhnya dan
konsisten dengan yang diharapkan. Padahal, penggunaan
teknologi digital ataupun internet of things dalam pelayanan
informasi publik di organisasi pemerintahan dapat memberikan
dampak pada kecepatan memperoleh informasi publik yang
dibutuhkan masyarakat. Di mana hal tersebut menjadi penting,
karena kecepatan penyebaran informasi, turut mempengaruhi
nilai dari sebuah informasi publik.
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Profesionalisme Humas Pemerintah dalam
Era Keterbukaan Informasi Publik
Titik Nur Farikhah
Pranata Humas Kanwil Kementerian Agama DIY

S

ebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi
kepada publik, Humas memiliki peranan yang cukup
penting dalam pengimplementasian Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(KIP). Dalam hal ini Humas Pemerintah dituntut untuk bekerja
secara profesional terutama dalam memberikan informasi kepada
masyarakat terkait kegiatan apa yang dilakukan pemerintah, baik
melalui dokumentasi internal maupun penyampaian ke publik baik
melalui media cetak maupun online. Selain itu, undang- undang
ini mewajibkan setiap badan publik untuk menjamin tersedianya
informasi publik yang terbuka untuk dapat diakses secara cepat,
tepat, dan akurat.
Keberadaan UU KIP, merupakan momentum bagi Humas
Pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam
memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada
masyarakat terkait kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah
pemerintah secara terbuka, transparan, jujur, akurat, cepat, dan
objektif sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Di
sinilah pentingnya peran Humas Pemerintah dalam membuka
ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi.
Di sisi lain, ini merupakan tantangan Humas Pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dalam
memperoleh informasi, khususnya menyangkut pelayanan
terhadap publik. Tentu saja hal tersebut tidak mudah, terutama
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untuk merubah perilaku pemberi informasi (dalam hal ini adalah
pejabat publik), karena dengan adanya UU KIP secara tidak
langsung harus melayani kebutuhan informasi kepada masyarakat.
Secara universal, Humas merupakan corong informasi bagi sebuah
lembaga. Artinya, informasi yang disampaikan oleh lembaga
hanya boleh keluar dari satu pintu, yaitu Humas. Hal ini untuk
menjaga bias dan keambiguan atas informasi yang dikeluarkan
oleh lembaga. Dengan demikian, setiap pengambil kebijakan
dalam lembaga harus memberikan informasi yang seluasluasnya kepada Humas atas kebijakan yang dikeluarkannya, yang
kemudian akan diinformasikan kepada dibutuhkan publik, akurat,
dan semenarik mungkin. Harapannya dengan adanya informasi
yang sesuai dengan kebutuhan publik maka kepuasan publik bisa
tercapai.
Seiring dengan perkembangan era reformasi dan keterbukaan
informasi publik, peran Humas semakin strategis. Sebagai
komunikator publik, fungsi Humas Pemerintah harus
mensosialisasikan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan,
menyebarluaskan pesan atau informasi serta mengedukasi
masyarakat mengenai kebijakan hingga program-program kerja
lembaganya kepada masyarakat.
Begitu banyak tantangan dalam pekerjaan di era keterbukaan
informasi, Humas Pemerintah harus dapat mengenali jati dirinya.
Salah satunya identitas Humas sebagai produsen informasi dengan
mengembangkan konten yang proposional untuk disampaikan ke
publik.
Terkait fungsi Humas Pemerintah sebagai Pejabat Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi (PPID), ada kendala utama dalam
pelaksanaan keterbukaan publik.
Keterbukaan informasi publik merupakan langkah strategis
dalam mengawal dan mewujudkan tata kelola negara yang
bersih, profesional, dan berwibawa. Dengan demikian, peran
Humas tidak hanya sebagai corong lembaga semata, akan tetapi
sebagai media komunikatif yang menghubungkan lembaga dan
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masyarakat, sehingga menghasilkan timbal-balik yang positif dan
saling menguntungkan. Profesi Humas adalah profesi terbuka,
yang dapat diakses oleh siapapun yang memiliki kompetensi.
Untuk itu, mempersiapkan praktisi Humas Pemerintah yang
berwawasan luas kini bukan semata tuntutan, tapi kebutuhan.
Humas diharuskan mampu mengemas sistem pengelolaan dan
pengemasan informasi yang informasi publik yang sering terjadi
terkait kurangnya skill, kompetensi dan kemandirian pengelola
informasi dan dokumentasi yang dimiliki Badan Hukum dalam hal
ini Pemerintah.
Untuk menjalankan keterbukaan informasi publik di era informasi
tersebut, maka SDM harus kompeten khususnya dalam hal
pengetahuan tentang informasi korporat, pemanfaatan teknologi,
dan sikap serta etika dalam memberikan pelayanan.
Dengan memiliki ketiga kompetensi tersebut serta dukungan dari
berbagai pihak, PPID diharapkan akan mampu melaksanakan
UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
secara profesional, mampu memberikan user education tentang
informasi yang dibutuhkan pengguna, membangun tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bersih,
transparan, dan akuntable serta PPID siap menerapkan sistem
e- governance yang dapat dilihat, diawasi, dan dikontrol secara
realtime oleh seluruh masyarakat selaku pengguna informasi.
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Pranata Kehumasan dan
Kredibilitas Media
Tri Andriyanto
Pranata Humas Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan

D

i masa ketika peran praktisi kehumasan memasuki era 4.0,
saat arus informasi melimpah ruah tanpa terbendung, saat
penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
dan big data menjadi suatu kelaziman, saat media sosial membuat
semua orang dapat berperan sebagai jurnalis, timbul pertanyaan
mendasar bagi seluruh praktisi kehumasan, “Masih butuhkah
praktisi kehumasan terhadap keberadaan media massa?”
Memasuki usia kemerdekaan RI yang ke-74 pada tahun 2019
ini, sesungguhnya tidak seiring sejalan dengan usia kebebasan
pers dan media yang notabene merupakan pilar keempat dalam
kehidupan negara demokrasi. Pil pahit ditelan oleh kalangan pers
kala Orde Lama menerapkan Surat Ijin Terbit (SIT) dan dilanjutkan
Orde Baru dengan Surat Izin untuk Penerbitan Pers (SIUPP). Di
masa tersebut, pers dan media dijadikan sebagai alat propaganda
kekuasaan, dan harus siap menerima vonis pembredelan kala
tidak seiring sejalan dengan narasi yang digaungkan pemerintah.
Padahal, peran pers begitu sentral dalam menggemakan berita
proklamasi kemerdekaan RI di tahun 1945.
Momen reformasi mengubah secara drastis kehidupan pers dan
media di Indonesia. Keran kebebasan terbuka, seiring kebijakan
Presiden Habibie kala itu yang menghapuskan SIUPP dan
mengimplementasikan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers. Dalam waktu yang relatif singkat, kehidupan pers
dan media mengalami kemerdekaan, dengan diberikannya hak
untuk mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan gagasan
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dan informasi. Pers dan media memiliki posisi strategis dalam
menyediakan informasi massa, memberikan pendidikan kepada
publik, sekaligus menjadi alat kontrol sosial.
Berkelindan dengan kemajuan teknologi informasi, jumlah media
yang muncul pasca reformasi meledak tanpa terkendali. Di tahun
2018, Dewan Pers mencatat setidaknya terdapat 47.000 media
massa di Indonesia, dengan rincian 2.000 media cetak, 674 radio,
523 televisi termasuk televisi lokal, dan sisanya merupakan media
daring (online). Dengan jumlah sebanyak itu, Indonesia jelas
memiliki media massa terbanyak di dunia.
Standar Kredibilitas Media
Perubahan dan keterbukaan yang dialami oleh insan media
mengubah struktur hubungannya dengan pemerintah. Pola
koordinasi yang sebelumnya bersifat patron/client berubah
menjadi hubungan yang bersifat egaliter dan dinamis. Halyang tidak
berubah adalah hubungan simbiotik yang saling membutuhkan
di antara keduanya, dimana pemerintah membutuhkan media
sebagai sarana penyebarluasan informasi program pembangunan
pemerintah sekaligus pembentuk persepsi positif dari publik,
sedangkan media massa membutuhkan pemerintah sebagai
salah satu sumber pemberitaannya.
Dengan jumlah media yang mencapai angka 47.000, kunci dari
hubungan strategis antara humas pemerintah dan media massa
adalah kemampuan pranata kehumasan dalam memahami
makna kredibilitas dari suatu media. Sejumlah insan media
internasional yang tergabung dalam ethicaljournalismnetwork.org
merumuskan standar atau acuan untuk menilai kredibilitas suatu
media, yang terdiri atas truth & accuracy, independence, fairness &
impartiality, humanity, dan accountability.
Truth & accuracy merupakan prinsip utama jurnalisme, yaitu
mendapatkan fakta dengan benar. Fakta menjadi kata kunci
utama dalam setiap penyajian berita dan informasi kepada publik.
Di tengah derasnya arus berita hoaks yang menyesatkan, media
memiliki peran penting untuk tetap berdiri di atas kebenaran dan
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menjadi sumber yang kredibel dalam menyiarkan kebenaran
tersebut. Akurasi dalam pemberitaan juga menjadi hal yang
penting, dimana media yang kredibel tidak mengutip pernyataan
suatu tokoh secara serampangan sesuai dengan kepentingan dan
agenda setting-nya.
Independence merupakan prinsip di mana media selayaknya
untuk menempatkan dirinya dalam posisi yang mandiri dan
otonom, lepas dari kepentingan pihak maupun golongan tertentu.
Media yang kredibel adalah media yang mampu untuk menjaga
kehormatannya dari berbagai intervensi, bahkan termasuk
tekanan dari pemilik media tersebut.
Fairness
&
impartiality
mencerminkan
keadilan
dan
ketidakberpihakan, dimana informasi yang disampaikan kepada
publik bersifat objektif dan jauh dari subjektivitas penulisnya.
Media yang kredibel adalah media yang mampu memberikan
keseimbangan dalam melakukan penghimpunan opini dari
berbagai tokoh dan kelompok yang berbeda (cover both sides).
Humanity menunjukkan bahwa kerja media harus selalu
menjunjung tinggi etika kemanusiaan. Dalam situasi genting
seperti terjadinya perang dan aksi terorisme, bencana alam,
maupun wabah penyakit yang menelan korban jiwa dalam jumlah
banyak, media yang kredibel akan mampu membangkitkan
semangat dan harapan masyarakat di suatu negara untuk tetap
optimis dan bangkit.
Sedangkan acccountability adalah prinsip profesionalisme, penuh
tanggung jawab, dan akuntabel terhadap setiap informasi dan
edukasi yang disampaikan kepada publik. Kesalahan dalam
pemberitaan bukanlah suatu hal yang tidak mungkin tidak terjadi,
karena itu media yang kredibel akan selalu memberi ruang koreksi,
seperti dalam bentuk penyediaan hak jawab dan dan hak koreksi
kepada pihak yang menjadi sumber utama pemberitaan. Hal itu
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers. Dengan menjalin sinergi yang saling menguntungkan,
pranata kehumasan akan mendapatkan trust dari publik sekaligus
terbangun mutual respect dengan media.
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ASN, Buzzer Pemerintah
Ulil Amri Abdi
Pranata Humas Pemerintah Kota Padang

H

asil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
(APJII) 2017 menunjukkan pertumbuhan pengguna internet
di Indonesia terus mengalami peningkatan. Di tahun
2017, pengguna internet telah mencapai angka 143,26 juta orang.
Dengan penetrasi layanan yang diakses, chatting 89,35%, social
media 87,13%, dan search engine 74,84%. Selebihnya, layanan
internet digunakan untuk jual-beli, e-mail, perbankan, dan lainnya.
Dengan dasar “berhak untuk tahu” dan “berhak untuk memberi
tahu”, komunikasi warganet (netizen) membanjiri informasi dalam
jaringan (online). Ada yang berbentuk citizen journalism, sumber
informasi alternatif, sharing, marketing, propaganda, post- truth,
post-fact, hoax, fake news, dan hate speech.
Dari sisi pemerintahan, pelayanan komunikasi dan informasi publik
secara online juga dilakukan untuk kemudahan akses pelayanan
dan kecepatan penyebaran informasi publik. Untuk mengikuti
arus “tsunami” informasi yang memenuhi media online dan social
media seperti saat ini, tugas pelayanan komunikasi dan informasi
publik tidak lagi bertumpu pada ASN atau unit kerja di bidang
Government Public Relations (Humas Pemerintah) saja, tetapi
juga melekat pada semua ASN dan seluruh unit kerja pemerintah.
Karena, setiap unit kerja pemerintah dipastikan melakukan
pelayanan komunikasi dan informasi publik secara online, baik itu
untuk publik internal maupun publik eksternal.
Sejatinya, setiap ASN merupakan Humas Pemerintah, karena
pada diri ASN melekat image dan reputasi pemerintah. Dengan
demikian, ASN turut bertanggung jawab menjaga image dan

91

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

reputasi pemerintah. Sebagai Humas Pemerintah, disamping
memenuhi kebutuhan publik akan informasi, salah satu cara ASN
menjaga image dan reputasi pemerintah dengan memberikan
pelayanan komunikasi dan informasi publik di media online (social
media, portal berita, dan media komunikasi yang berbasis internet),
terutama mengenai program kerja serta tugas pokok dan fungsi
unit kerjanya. Selain itu, ASN juga harus mampu memberikan
pelayanan komunikasi dan informasi publik mengenai program
pemerintah secara umum serta program kerja yang berada di
salah satu unit kerja pemerintah.
Contohnya saja, ketika seorang teman, kerabat atau tetangga
bertanya langsung kepada seorang ASN, atau memberikan
kritikan di social media tentang pelayanan KTP elektronik, tempat
pembuangan sampah sementara, atau lampu penerangan jalan,
ASN tersebut harus bisa memberikan jawaban dan penjelasan atas
pertanyaan dan kritikan itu. Walaupun bukan menjadi tanggung
jawab unit kerja tempat ASN bekerja. Untuk mengetahui semua
hal tentang program kerja, kebijakan pemerintah dan informasiinformasi mengenai pelayanan masyarakat, ASN selayaknya
proaktif dalam mengelola komunikasi dan menyebarluaskan
informasi. Tentunya, bisa diawali dengan sharing informasi antar
ASN atau antar unit kerja. Bisa melalui social media (seperti
WhatsApp Group,Facebook), surat dan e-mail. Selanjutnya, ASN
menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat, baik
secara langsung maupun melalui social media atau media dalam
jaringan (online) yang ia miliki dan yang dimiliki unit kerjanya.
Perlunya ASN mengelola komunikasi dan informasi secara masif
atau sebagai penyebar informasi (buzzer) pemerintah bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik
yang berkaitan dengan program kerja ataupun kebijakan
pemerintah. Dan tak kalah pentingnya, buzzer sangat diperlukan
untuk menjawab dan “membasmi” hoax, fake news, dan hate
speech yang ditujukan netizen kepada pemerintah. Sehingga,
dengan komunikasi dan informasi yang dibangun buzzer tersebut
melahirkan trust di masyarakat. Dengan sendirinya, image serta
reputasi pemerintah akan tetap terjaga, dan penyelenggaraan
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tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
Profesor Ilmu Komunikasi FISIP UI, Ibnu Hamad, pada Diklat
Fungsional Pranata Humas yang diselenggarakan Kementerian
Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu di Jakarta,
mengatakan, prinsip dalam kerangka kerja open government
harus memiliki transparansi, partisipasi dan kolaborasi. Hal itu juga
berlaku dalam pengelolaan komunikasi dan informasi publik. Poin
utama dalam pengelolaan komunikasi dan informasi publik adalah
“Content is King, but distribution is King Kong”. Artinya, ASN harus
mampu memproduksi content (komunikasi dan informasi) yang
benar-benar diperlukan masyarakat atau mengolah content yang
tengah menjadi isu di masyarakat. Tentunya, content tersebut
harus didistribusikan. Tanpa sharing atau distribusi (viral), content
yang tadinya “King” tidak akan pernah menjadi “King Kong” atau
tidak akan memenuhi kebutuhan dan memberikan jawaban di
masyarakat. Melekatnya image dan reputasi pemerintah pada
ASN, menjadikan ASN untuk lebih mapan dalam memproduksi,
mengolah dan menyebarluaskan sebuah content sebagai bentuk
pelayanan komunikasi dan informasi publik. Jangan sampai
ASN ikut terlibat sebagai dalang dalam memproduksi dan
menyebarkan content yang mengandung post-truth ataupun
post-fact. Begitulah ASN Millennial bekerja.
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Transformasi Humas Di Era Digital
Vica Ashari
Pranata Humas DPD RI

P

erkembangan teknologi yang cepat telah membawa kita
kepada sebuah dunia baru yang dikenal dengan era digital.
Berbagai kemudahan yang diberikan telah membuat
teknologi digunakan secara maksimal dan menjadi bagian
keseharian bagi masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia.
Fenomena ini telah menciptakan media baru yang terbentuk dari
kegiatan interaksi antara manusia dengan komputer.
Era digital merupakan era dimana peran teknologi memainkan
peran yang besar dalam kehidupan. Ciri utama dari era digital
adalah teknologi menguasai berbagai sendi – sendi kehidupan
yang menimbulkan berbagai kemudahan, diantaranya yaitu
kemudahan dalam berkomunikasi. Manusia menjadi lebih mudah
dalam berkomunikasi dengan adanya teknologi internet, melalui
email dan media sosial, selain itu penyebaran informasi dapat
dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa mengenal jarak dan
waktu. Kemudahan lain yang diberikan dalam era digital yaitu tidak
perlunya kehadiran fisik, karena semua hal dapat dilakukan secara
mobile, pendaftaran sekolah dapat dilakukan secara online,
berbelanja juga dapat dilakukan secara online.
Era digital menuntut Humas untuk bertransformasi dari humas
konvensional ke Cyber PR. Dalam bukunya, Dasar –Dasar Public
Relation, Soemirat dan Ardianto (2010:187) menyatakan bahwa
“Pengaruh teknologi komunikasi terhadap Public Relation dapat
berbentuk sebagai alat/media Public Relation ataupun bentuk
baru dari kegiatan Public Relation (Humas), yang memunculkan
istilah cyber PR (E-PR).
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Cyber PR dan Humas konvensional memiliki perbedaan mendasar
yaitu pada media yang digunakannya, dimana Humas konvesional
tidak menggunakan internet. Selain itu komunikasi konvesional
juga masih menggunakan penyampai pesan dan dilakukan secara
bertatap muka. Dari segi pembiayaan aktivitas pada Humas
konvesional membutuhkan biaya yang seringkali cukup besar.
Faktor non biaya pada Cyber PR merupakan salah satu keuntungan
yang besar bagi kegiatan Humas. Pada Cyber PR penggunaan
media internet merupakan hal yang menguntungkan dimana
tidak dikenakan biaya dalam berbagai kegiatan atau aktivitas yang
dilakukan oleh Humas.
Humas di era digital memiliki beragam media sebagai penyalur
pesan. Untuk itu seorang Humas harus memiliki pemahaman yang
baik terhadap jenis media yang akan digunakannya, terlebih lagi
karakteristik khalayak penerima pesan di dunia maya merupakan
khalayak yang spesifik dan memiliki kontrol penuh terhadap pesan
yang diterimanya.
Media pada Cyber PR dibagi menjadi dua, yaitu media massa
online dan media sosial. Media online merupakan sebutan umum
untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan
multimedia. Contohnya website, radio online, tv online, pers online,
dll. dengan karakteristik masing- masing sesuai dengan fasilitas
yang memungkinkan user memanfaatkannya.
Sedangkan media sosial merupakan media yang menggunakan
teknologi aplikasi yang dapat menciptakan dialog interaktif antar
penggunanya secara online yang sangat diminati oleh khalayak
luas. Hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan media
sosial dalam kehidupan sehari- hari. Dampak yang dihasilkan oleh
media sosial menghasilkan fenomena yang luar biasa. Karena itu
sebagai seorang Humas pemahaman mengenai media sosial
merupakan hal yang penting untuk dipahami.
Untuk memahami media sosial, seorang Humas harus mengetahui
karakteristik dari setiap media sosial yang ada. Hal ini bertujuan
agar informasi yang ingin disampaikan oleh Humas dapat
tersampaikan dengan efektif dan efesien, mengingat akan sifat
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pesan pada media sosial yang dapat dikontrol oleh khalayaknya.
Masing – masing individu dapat mengambil pesan sesuai dengan
kebutuhannya, sehingga pesan yang dianggap tidak penting
baginya akan ditolak.

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

96

Pranata Humas Dan Netralitas ASN
Dalam Pemilu 2019
Wati Sukmawati
Pranata Humas Universitas Padjadjaran

A

turan untuk menjaga netralitas bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) telah ditegaskan melalui sejumlah aturan, mulai
dari bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Surat Edaran Menteri, hingga Imbauan. Aturan tertinggi tentang
ASN adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Pada pasal 2 UU tersebut disebutkan bahwa salah satu asas yang
menjadi dasar penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN
adalah netralitas. Untuk lebih fokus dalam pembahasan, netralitas
di sini kita batasi pada konteks kegiatan pemilihan umum (pemilu)
dalam hal ini Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.
Selain UU ASN ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS yang
menyatakan bahwa PNS wajib menghindari konflik kepentingan
pribadi, kelompok atau golongan. Lalu ada Surat Menteri PANRB
tertanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi
ASN dalam Pilkada Serentak 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Serta ada pula Surat
Badan Pengawas Pemilu RI tertanggal 15 Oktober 2018 tentang
Himbauan Netralitas Pegawai ASN, Kampanye oleh Pejabat
Negara lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara.
Mengapa ASN Harus Netral?
Sebuah policy brief dari Komisi ASN (2017) yang ditulis oleh
Septiana Dwiputrianti dkk. menjelaskan, ketidaknetralan ASN
mempunyai berbagai konsekuensi terhadap berjalannya roda
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pemerintahan. Jika ASN tidak menjaga netralitasnya maka akan
terjadi antara lain: kepentingan masyarakat terdistorsi, pelayanan
tidak optimal, penempatan jabatan cenderung melihat keterlibatan
dalam pilkada, dan jabatan di birokrasi diisi oleh PNS yang tidak
kompeten.
Kembali pada pernyataan Mendagri dalam berita detik.com
yang saya kutip di awal tulisan ini, berikut kutipan pernyataan
langsungnya. “Birokrasi harus mendukung, menjabarkan,
menginformasikan kepada masyarakat apa yang jadi program
presiden, gubernur, bupati. Tidak boleh mendua”. Namun dalam
pernyataan selanjutnya, Mendagri mengatakan bahwa ASN tetap
harus netral. Berikut kutipan pernyataan langsungnya di berita
tersebut: “Dalam konteks Pemilu, ASN harus netral, nggak boleh
bilang angka 01, 02, menggerakkan jari apalagi sebut nama, itu
nggak boleh sebagai ASN. Tapi dia bisa menggerakkan masyarakat
jangan lupa gunakan hak pilih, karena partisipasi harus tinggi”.
Hal tersebut menurut saya menunjukkan bahwa birokrasi harus
profesional dan mendukung kebijakan pimpinan dan organisasi,
meski sekilas tampak cenderung tidak netral.
Pranata Humas memiliki peran sebagai juru bicara pemerintah
kepada masyarakat, dan memiliki tugas melaksanakan kegiatan
pelayanan informasi dan kehumasan. Kementerian Komunikasi
dan Informatika sebagai pembina dari Jabatan Fungsional
Pranata Humas tentu berkewajiban mendorong peran Pranata
Humas di seluruh instansi untuk memberikan layanan dan akses
informasi kepada masyarakat, serta meningkatkan citra positif
pemerintah di mata masyarakat. Apalagi melalui Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik,
Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapat tugas untuk
mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan
komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah,
serta menyusun narasi tunggal serta data pendukung terkait hal
tersebut.
Tantangannya kini adalah bagaimana Pranata Humas sebagai
bagian dari ASN mampu menjalankan tugasnya menjaga dan
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meningkatkan citra baik pemerintah dan instansi tempatnya
bertugas, namun tetap menjaga martabat ASN yang harus
menjunjung tinggi netralitas.
Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa sebagai ASN
Pranata Humas harus bersikap professional di bidangnya, netral,
bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai
politik. Tidak terkecuali dalam Pemilu 2019 peran Pranata Humas
sangat strategis dalam memberikan informasi yang aktual,
berimbang dan berkeadilan pada masyarakat.
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Mengukur Sinergitas Humas
Kementerian/Lembaga
Dalam Program Komunikasi JKN
R. Yanti Ruchiyati
Pranata Humas Kementerian Kesehatan

B

erdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat menjalankan fungsinya sebagai penyiapan
koordinasi pembinaan hubungan baik dan pemberian informasi
secara jelas kepada lintas program dan lintas sektoral. Dengan
demikian, diharapkan akan meningkatkan terciptanya citra positif
Kementerian Kesehatan.
Mengacu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat selanjutnya disebut Bakohumas
adalah lembaga non struktural yang merupakan forum koordinasi
dan kerja sama antar unit kerja bidang humas Kementerian,
Kesekretariatan Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah setingkat
Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga
Penyiaran Publik, Lembaga Negara non Struktural, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri,
dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
Dalam upaya peningkatan efektivitas Program Pembangunan
Kesehatan yang tengah berjalan khususnya Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan telah
mengadakan pertemuan melalui Forum Bakohumas. Hasil
kegiatan ini diharapkan hubungan antar kehumasan di lingkungan
Kemenkes dan Bakohumas dalam rangka menyatukan langkah
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strategis di dalam mensosialisasikan berbagai Program dan
Kebijakan Kesehatan kepada masyarakat demi terwujudnya
Pembangunan Kesehatan salah satunya yaitu Program JKN.
Tujuan pertemuan ini adalah mensinergikan arah kebijakan dalam
rangka hubungan antar lembaga yang merupakan peran dan
tugas utama bagi kehumasan yang ada di lingkungan Kesehatan,
maupun Unit atau Lembaga lain terkait.
Humas sebagai
perpanjangan tangan Kemenkes harus dapat memberikan
informasi dengan jelas tentang Program-Program Pembangunan
dan Kebijakan Kesehatan. Saat ini program dengan pendekatan
pada Keluarga Sehat akan menjadi tumpuan utama program
kesehatan.
Program JKN sudah berjalan lebih dari lima tahun, akan tetapi
sampai sekarang berbagai masih muncul. Masalah yang paling
mendasar adalah ketidakpatuhan peserta mandiri dalam
membayar iuran. Inilah yang menjadi akar masalah defisitnya
keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hal ini berdasarkan audit keuangan BPJS Kesehatan yang
dipublikasikan di media. Peserta mandiri merupakan peserta yang
dengan kesukarelaan menjadi peserta dan memiliki keharusan
membayar iuran rutin. Diantara sikap oportunis peserta mandiri
ini yaitu membayar iuran saat sakit dan kembali menunggak saat
tidak lagi menjalani pengobatan. BPJS Kesehatan merupakan
transformasi dari PT Askes yang sebelumnya melayani para
Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya. Iuran yang didapat
diperoleh dari Iuran Wajib Pegawai (IWP) gaji PNS setiap bulan.
Jadi tidak ada kata menunggak.
Pemerintah pun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebenarnya juga memberikan bantuan pada masyarakat
miskin melalui alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Anggaran
PBI tersebut diambil dari alokasi anggaran fungsi kesehatan pada
APBN. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Sosial sudah dan
terus berupaya melakukan pembaharuan data sehingga penerima
PBI senantiasa tepat sasaran. Ternyata total klaim penerima PBI ini
jauh di bawah iurang yang dibiayai Pemerintah.
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Diharapkan melalui Bakohumas, edukasi kepada masyarakat
tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tapi juga
Kementerian/lembaga lain dan termasuk juga dinas kesehatan
di setiap Pemerintah Daerah. Bentuk edukasi antara lain dengan
melalui pertemuan tatap muka, media sosial, dan termasuk
dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
Selain itu, perlu dilakukan kerjasaman dengan berbagai penyedia
jasa pembayaran seperti marketplace, bank, dan penyedia jasa
telekomunikasi agar pembayaran iuran semakin mudah. JKN
sukses dengan gotong royong agar semua tertolong.
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PINTU: Pusat Inovasi Pusat
Informasi Terpadu
Ani Mulyani
Humas Pusjatan Balitbang Kementerian PUPR

H

ubungan masyarakat (Humas) di Puslitbang Jalan dan
Jembatan (Pusjatan) memiliki peranan yang sangat vital,
karena baik dan buruknya kondisi instansi dapat dilihat
dari peranan petugas di bagian humas, karena petugas humas
merupakan garda terdepan dan etalase dari suatu organisasi.
Humas harus mampu menampilkan citra yang baik dari suatu
lembaga, dan tugas tersebut sangat berat karena petugas
humas harus memahami pola kerja seluruh bagian Pusjatan,
dan untuk memahami seluruh bagian kantor merupakan sesuatu
hal yang sangat berat, untuk itu petugas humas harus memiliki
wawasan yang sangat luas, keterampilan komunikasi yang efektif,
dan mampu membina human relation dengan seluruh lapisan
masyarakat, baik internal maupun eksternal intansi.
Sejalan dengan keterbukaan informasi, perwujudan pemerintah
yang baik dapat dilakukan dengan menyediakan saluran
komunikasi yang efektif agar dapat mendorong keterlibatan publik.
Setiap lembaga pemerintah wajib menyediakan sistem komunikasi
publik yang memungkinkan masyarakat mengetahui segala yang
berkaitan dengan kebijakan pembangunan. Pusjatan memiliki
tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di
bisang jalan dan jembatan. Tugas Pusjatan tidak dapat dipisahkan
dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur
membutuhkan dukungan dari semua tingkat pemerintah sesuai
dengan kewenangannya. Pemahaman dan kontribusi masyarakat
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diperlukan agar proses pembangunan infrastruktur tidak lagi
menemui kendala non teknis yang berarti.
Pusjatan
hadir untuk dapat berkontribusi terkait dengan
teknologi hasil litbang. Melalui keempat balai, yakni Balai Litbang
Sistem Dan Teknik Lalu Lintas, Balai Litbang Struktur Jembatan,
Balai Litbang Geoteknik Jalan Dan Balai Litbang Perkerasan
Jalan bertanggungjawab untuk melaksanakan penelitian dan
pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
bidang jalan dan jembatan, berikut menyebarluaskan hasil produk
ke masyarakat.
Pusjatan telah menghasilkan penelitian dan pengembangan
dalam bentuk produk dan teknologi serta jasa layanan. Hasil
litbang penelitian tersebut diharapkan dapat diterapkan oleh
semua stakeholder. Salah satu layanan publik Pusjatan Badan
Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat berupa pelayanan uji laboratorium dan
advis teknis (PULSA) serta pelayanan informasi publik.
Namun produk litbang tersebut tidak dapat dikenal masyarakat
tanpa adanya penyebarluasan informasi mengenai Pusjatan dan
hasil litbangnya. Publikasi informasi hasil litbang sejalan dengan
undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik memberikan kewajiban layanan kepada setiap
pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik
(kecuali beberapa informasi tertentu).
Dalam upaya penyebarluasan, pengenalan dan pengaplikasian
hasil litbang bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
kepada stakeholder di seluruh indonesia, maka dibentuk Pusat
Informasi Terpadu (PINTU) Pusjatan. PINTU merupakan unit/
wadah pelayanan terpadu atau terintegrasi di bidang jalan dan
jembatan, terkait dengan informasi produk antara lain sains
dan teknologi hasil litbang dan NSPM, baik secara langsung
(home doctor) maupun melalui online/website, video call dan
teleconference juga tersedia apabila pemohon informasi ingin
mendapatkan informasi yang lengkap.
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Dengan upaya dan langkah-langkah melalui PINTU yang didukung
oleh semua pihak, diharapkan hasil litbang dapat diterapkan
untuk mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur yang cepat
dan murah sesuai dengan harapan. Sebelum ada PINTU praktik
pelayanan Pusjatan berada pada tempat yang terpisah-pisah yang
mengakibatkan pelayanan belum optimal, kini pengunjung tidak
mengalami kendala seperti ini lagi karena layanan sudah terpadu.
Tujuan dibentuknya PINTU adalah untuk menyediakan pelayanan
terbaik yang lebih nyaman dan efisien kepada masyarakat dan
pemangku kepentingan.

Humas Pusjatan sebagai Petugas PINTU dalam melaksanakan
pelayanan informasi kepada pemohon/penguna informasi bidang
jalan dan jembatan memilki kompetensi seperti pengetahuan
mengenai peraturan perundang- undangan, produk-produk
informasi yang terkait dengan bidang jalan dan jembatan,
ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehinga dapat
menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.
Selain mengenai penguasaan informasi yang komprehensif
mengenai Pusjatan yang dapat diinformasikan kepada
masyarakat, Humas Pusjatan harus mampu menganalisa atas
penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
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dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017
Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik yang disyaratkan untuk diterapkan di PINTU. Dimana saat
ini fasilitas PINTU Pusjatan tengah dalam tahap pengembangan
fasilitas. Salah satu fasilitas yang sudah tersedia antara lain
adalah ruang laktasi, ruang bermain anak dan fasilitas publik bagi
tamu yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Harapan dengan
dibentuknya PINTU antara lain dapat pemperpendek proses
pelayanan, mewujudkan proses playanan yang cepat, mudah,
transparan, pasti, dan terjangkau serta dapat mendekatkan dan
memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
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Kebijakan Pemerintah dan
Respon Masyarakat
Edri Susilo
Pranata Humas Kementerian Keuangan RI

P

ermasalahan mengenai kebijakan publik seringkali dihadapi
oleh instansi pemerintah, khususnya di Indonesia. Negeri
ini memiliki kondisi geografis, demografis, budaya, maupun
suku yang sangat beragam. Hal itu membuat permasalahan yang
dihadapi menjadi lebih kompleks. Pro dan kontra sudah dipastikan
selalu menjadi bahan tayang setiap kali kebijakan dikeluarkan.
Atau yang lebih ekstrim terjadi pada persepsi publik: kebijakan
yang dikeluarkan hanya dianggap sekedar doing something bukan
problem solving.
Berbagai macam isu negatif kerap muncul setiap kali suatu
kebijakan dikeluarkan. Tidak pro rakyat kecil, hanya sekedar
pencitraan, menguntungkan golongan tertentu, ketidakadilan,
berdampak pada lingkungan, adalah beberapa isu yang sering
muncul. Isu-isu tersebut sering dijadikan alasan bahwa kebijakan
yang dikeluarkan dianggap tidak relevan dan tidak menyelesaikan
permasalahan. Bukan itu saja, isu-isu tersebut bahkan pula
dianggap menimbulkan menimbulkan permasalahan baru.
Sebagai contoh misalnya kebijakan terkait pembangunan Jalan
Tol trans Jawa. Kebijakan ini terbukti berhasil menyambung
antarpropinsi di Pulau Jawa dengan jalan tol sehingga bisa
memangkas waktu tempuh dan membuat perjalanan lebih
nyaman dan aman. Namun demikian, di sisi lain ada kelompok
masyarakat yang menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak
pro rakyat. Salah satu yang menjadi alasanya adalah banyak
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rakyat kecil di jalur Pantura yang kehilangan mata pencaharian
akibat berlakunya Jalan Tol Trans Jawa tersebut. Ada juga aggapan
bahwa tol tersebut hanya beguna pada saat musim mudik saja.
Permasalahan juga seringkali muncul akibat implementasi yang
tidak berjalan dengan baik. Tidak sedikit kebijakan yang memiliki
gagasan tujuan sangat baik namun dalam pelaksanaannya tidak
sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai contoh kebijakan e-KTP.
Pada dasarnya program e-KTP memiliki gagasan yang sangat
bagus yang dapat menyelesaikan segenap permasalahan serta
memberikan solusi-solusi kemudahan berkaitan dangan data
kependudukan. Namun dalam perjalanannya, penanganan
permasalahan ini belum dapat mencapai hasil yang optimal karena
bebagai macam kendala yang harus dihadapi. Isu pemborosan
anggaran, korupsi, hingga blanko habis lebih sering menghiasi
halaman berita dibandingkan manfaat maupun capaian dari
e-KTP sendiri. Akibatnya kebijakan e-KTP ini kurang mendapatkan
apresiasi dari masyarakat walaupun mempunyai gagasan bagus,
dapat memecahkan permasalahan serta memberikan kemudahan
bagi masyarakat.
Berbagai macam permasalahan yang menyertai suatu kebijakan
merupakan permasalahan klasik. Idealnya suatu kebijakan dibuat
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat.
Kebijakan diharapkan memberikan kemudahan dan keadilan,
serta tidak ada pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan.
Bagaimanapun kebijakan yang dibuat akan menjadi aturan main
dalam roda kehidupan di masyarakat. Kebijakan yang diambil
akan menjadi dasar dalam pengambilan suatu keputusan dan
akan berdampak pada kesejahteraan orang banyak.
Respon Masyarakat
Respon dari masyarakat atas suatu kebijakan merupakan bagian
yang tak terpisahkan. Adanya suatu respon menandakan bahwa
kebijkan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Sebaliknya, tanpa
adanya respon dari masyarakat tentunya urgensi dari kebijakan
tersebut perlu dipertanyakan. Respon negatif atas suatu kebijakan
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tentu ada alasan yang mendasarinya. Instansi pemerintah sebagai
regulator, harus memandang hal tersebut sebagai masukan dan
modal untuk perbaikan kebijakan yang lebih baik.
Berkaca dari pentingnya suatu kebijakan dan respon yang timbul
dari masyarakat atas suatu kebijakan, perbaikan mutu dan
kualitas kebijakan menjadi suatu keharusan. Pemerintah sebagai
pembuat kebijakan harus terus mencoba untuk meningkatkan
standarnya. Tuntutan akan kebijakan yang adil, komprehensif,
dan prolem solving manjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan
yang harus disikapi dengan positif. Diperlukan juga kejelian atas
suatu permasalahan dan wawasan yang lebih komprehensif
untuk melihat dari berbagai sudut pandang, guna merumuskan
kebijakan yang lebih baik kedepanya
Permasalahan klasik yang seringkali muncul dalam merumuskan
suatu kebijakan adalah adanya ego sektoral dari tiap-tiap instansi
pemerintah. Masing-masing kementerian merasa bahwa urusan
yang diembanya merupakan yang paling penting. Tidak jarang
kita jumpai masyarakat harus datang ke instansi A, B, dan C hanya
untuk menyelesaikan satu urusan. Akibat ego sektoral di internal
regulator, masyarakat yang dirugikan dan dibikin susah.
Kedepannya, hal-hal seperti kasus tersebut harus diminimalkan
atau bahkan dihilangkan. Masyarakat tidak harus menjadi
menanggung beban akibat permasalahan di internal pemerintah.
Untuk menyelesaikan satu urusan cukup di satu pintu. Yang
diinginkan masyrakat adalah solusi dan kemudahan pelayanan,
tidak peduli instansi A, B, atau C yang melakukanya. Untuk
mewujudkannya, tiap-tiap instansi pemerintah harus membuka
diri, bekerja sama dan bersinergi untuk menghasilkan rumusan
kebijakan yang komprehensif sehingga menghasilkan pelayanan
yang memudahkan masyarakat.
Sinergi juga kian dibutuhkan untuk menangani permasalahan
yang mencakup multidimensi. Misalnya yang terbaru adalah
terkait rencana kebijakan pemerintah untuk menaikan cukai
rokok. Kebijakan tersebut tidak bisa hanya dipandang dari sisi
untuk kenaikan penerimaan cukai semata. Kebijakan tersebut
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setidaknya minimal mencakup dimensi kesehatan, penerimaan
negara, ketenaga kerjaan, petani tembakau, dan konsumen.
Dari segi kesehatan pemerintah menginginkan masyarakatnya
terhindar dari bahaya rokok untuk kesehatan.
Di sisi lain dengan kenaikan cukai, pemerintah juga tidak
mengharapkan perusahaan rokok untuk menutup usaha dan
memberhentikan karyawan yang akibatnya berdampak pada
petani tembakau. Implikasi kenaikan cukai rokok tentunya juga
akan berdampak pada peningkatan rokok illegal yang tak luput
dari konsen pemerintah. Jadi semua pertimbangan dari berbagai
dimensi tersebut membutuhkan kerjasama dari berbagai instansi
pemerintah unutk ersinergi demi berhasilnya kebijakan yang akan
diambil.
Di era keterbukaan informasi seperti sekarang transparansi dalam
penyusunan kebijakan juga menjadi sisi yang harus diperhatikan.
Sekarang ini masyarakat dengan mudah mengakses untuk
memantau jalannya setiap proses pembuatan suatu kebijakan.
Misalnya dalam penyusunan kebijakan APBN. Mulai dari proses
Nota Keuangan yang berisikan program-program pemerintah
kemudian pembahasan sampai penetapan UU APBN di DPR,
masyarakat bisa mengetahui prosesnya. Dalam pelaksanaanya
pun, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan
dana yang bersumber dari APBN yang merupakan perkembangan
dari program-program yang telah ditetapkan.
Dengan adanya transparansi dalam penyusunan kebijakan,
diharapkan masyarakat bisa memntau tahapan-tahapan dalam
prosess pembuatan kebijakan sehinggan didapatkan kualitas
kebijakan yang lebih baik. Menurut William Dunn, kebijakan yang
baik harus dibuat dengan memperhatikan tahapan-tahapan,
yaitu: tahapan penyusunan agenda, tahapan formulasi kebijakan,
tahapan adopsi kebijakan, tahapan implementasi kebijakan, dan
tahapan penilaian kebijakan.
Dan tahap yang tidak kalah penting dalam penyusunan kebijakan
adalah sosiaslisasi dan edukasi kepada masyarakat. Jangan
sampai masyarakat tidak tahu atau memiliki pemahaman yang
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berbeda terkait kebijakan yang ditetapkan. Karena mau tidak
mau kebijakan yang dijalankan harus diikuti oleh masyarakat.
Dengan pemahaman yang sama, masyarakat tentunya akan
akan melakukan tindakan yang diharapkan dari tujuan kebijakan,
mengambil keputusan yang tepat dan akan memberikan respon
yang objektif dalam menyikapi kebijkan yang ditetapkan. Sehingga
kebijakan yang diberikan dapat memberikan problem solving dan
mencapai hasil yang diharapkan.
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Peran Iprahumas PC Jakarta Wilayah 1
Meningkatkan Kompetensi Pranata Humas
dan Pegawai Humas
Fateha Mawardi
Pranata Humas Lembaga Administrasi Negara
Ketua Iprahumas Pengurus Cabang Jakarta Wilayah 1

U

ntuk
menyampaikan
tentang
peran
organisasi
profesi Pranata Humas, pertama-tama penulis akan
menyampaikan tentang apa itu Pejabat Pranata Humas.

Menurut peraturan yang berlaku, Jabatan Fungsional Pranata
Hubungan Masyarakat (JFPH) adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk
melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pranata
Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi
dan kehumasan.
Pelayanan Informasi dan Kehumasan adalah kegiatan atau upaya
yang dilakukan oleh pranata humas, mulai dari perencanaan,
pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan internal dan
eksternal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan
pelayanan informasi dan kehumasan. Pelaksanaan Hubungan
Eksternal adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Pranata
Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antar
lembaga yang ada dalam masyarakat. Pelaksanaan Hubungan
Internal adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan Pranata
Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara
satuan kerja/unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah.
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Pranata Humas Tingkat Terampil adalah Pranata Humas yang
mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang
pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan
pengetahuan teknis di bidang pelayanan informasi dan kehumasan.
Pranata Humas Tingkat Ahli adalah Pranata Humas yang
mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang pelayanan informasi dan kehumasan.
Selanjutnya kita masuk pada organisasi profesi Pranata Humas
yaitu Iprahumas. Iprahumas adalah singkatan dari Ikatan Pranata
Humas, Ikatan Pranata Humas adalah organisasi profesi Pranata
Humas yang terbentuk pada kongres Pranata Humas yang
diselenggarakan oleh Direktorat Komunikasi Publik Kementerian
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada 26 - 27
Agustus 2015, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2015 terbentuklah
organisasi profesi ikatan Pranata Humas Indonesia (iprahumas)
yang pengukuhan kepengurusan periode pertamanya (2015 –
2018) oleh Menkominfo Rudiantara, pada tanggal 6 Desember
2015.
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian
Kominfo, sebagai instansi Pembina JFPH mengharapkan dengan
berdirinya Iprahumas ini, di masa mendatang, dapat menjadi
Humas Indonesia yang profesional yang selalu mengedepankan
kompetensi dan mengoptimalkan perannya sebagai ujung
tombak komunikasi pemerintah.
Iprahumas mulai mengepakkan sayapnya menjaring para anggota
yang terdiri dari para pejabat Pranata Humas yang tersebar
di Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah. Tidak
semua pejabat Pranata Humas menjadi anggota iprahumas,
karena untuk menjadi anggota iprahumas, para pejabat fungsional
Pranata Humas harus mendaftarkan diri untuk menjadi anggota
Iprahumas.
Tidak hanya pejabat fungsional Pranata Humas yang menjadi
anggota Iprahumas, calon Pranata Humas pun boleh mendaftar
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menjadi anggota Iprahumas, demikian pula dengan para struktural
kehumasan bisa juga ikut menjadi anggota Iprahumas.
Pada perkembangan selanjutnya Iprahumas membentuk cabang
Iprahumas,
diharapkan dengan terbentuknya cabang dari
Iprahumas disamping membantu Pemerintah menyebarluaskan
informasi program pemerintah juga membantu meningkatkan
kompetensi para Pranata Humas di Kementerian dan Lembaga
dan Pemerintah Daerah.
Pada Konvensi Humas Indonesia tahun 2016, tepatnya 21 April
2016 telah terbentuk dan sekaligus dikukuhkan 3 (tiga) Pengurus
Cabang Iprahumas, yaitu :
1. Iprahumas PC Kominfo yang Pengurus nya terdiri dari para
Pranata Humas di Kominfo.
2. Iprahumas PC LAN yang selanjutnya berubah nama menjadi
Iprahumas PC Jakarta wilayah 1, yang Pengurusnya adalah
para Pranata Humas di Lembaga Administrasi Negara.
3. Iprahumas PC Jatim yang pengurus nya adalah para Pranata
Humas dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pada tahun 2019 sudah terbentuk pula Iprahumas PC Bangka
Belitung.
Sebagai organisasi profesi tentunya Iprahumas memiliki visi, yaitu
meningkatkan kapasitas Pranata Humas sebagai jenjang karir dan
profesi; dan Mengembangkan kelembagaan organisasi profesi
Pranata Humas yang dinamis dan adaptif terhadap dinamika
masyarakat. Sedangkan misi Iprahumas adalah menjadi organisasi
profesi Pranata Humas yang mendorong anggota untuk memiliki
kompetensi dan memiliki daya saing global.
Iprahumas PC Jakarta wilayah I.
Iprahumas PC Jakarta wilayah 1 yang awalnya bernama PC LAN,
dikukuhkan pada 21 April 2016. Dalam menjalankan tugasnya
sebagai organisasi profesi, Iprahumas PC Jakarta Wilayah 1 lebih
banyak melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada misi
Iprahumas yaitu Membantu meningkatkan kompetensi para
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Pranata Humas dan Pegawai Humas di Kementerian Lembaga
dan Pemerintah Daerah.
Organisasi profesi Iprahumas PC Jakarta wilayah 1 tidak dibiayai
oleh instansi manapun, baik dari Instansi Pembina maupun
instansi tempat para pengurus ini bertugas, dalam menjalankan
tugasnya iprahumas PC Jakarta wilayah 1 mengambil peran
dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang diperlukan
untuk para humas di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah
Daerah.
Saat ini Iprahumas PC Jakarta Wilayah 1 yang sebelumnya
bernama Iprahumas PC LAN, lebih banyak melaksanakan kegiatan
pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional Pranata Humas
dan Humas di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Sejak berdiri, Iprahumas PC Jakarta Wilayah 1 telah beberapa kali
melaksanakan pelatihan seperti:
1. Pelatihan Communication Skill.
Pelatihan ini diselenggarakan diharapkan peserta memahami
cara bagaimana komunikasi dibangun dalam organisasi dan
institusi sehingga berdampak pada kelancaran organisasi,
meningkatkan pemahaman JFPH dan para SDM humas
akan kemampuan untuk membangun komunikasi melalui
komunikasi Verbal dan non verbal. Serta bagaimana mengelola
emosi secara positif untuk membangun komunikasi efektif
antar anggota organisasi atau Institusi.
2. Pelatihan Website atau Cyber Public Relation (Cyber PR)
Pada Pelatihan ini bertujuan untuk membangun merk
(brand) untuk menjaga kepercayaan (trust), pemahaman
citra organisasi kepada khalayak. Cyber PR tidak terlepas
dari sarana elektronik dan sangat berhubungan erat dengan
perkembangan teknologi seperti internet.
3. Pelatihan Humas dan Keprotokolan
Pada Pelatihan ini para peserta mempelajari tentang tugas dan
fungsi kehumasan serta keprotokolan. Yaitu memahami kegiatan
yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan, atau
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acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan
Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada
seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya
dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
4. Pelatihan Infografis dan Videografis
Pelatihan ini sangat diminati oleh peserta mengingat semua
info kehumasan akan lebih praktis apabila disampaikan dalam
bentuk infografis dan videografis.
Kegiatan Peningkatan Kompetensi ini sangat penting untuk
membantu meningkatkan kompetensi JFPH dan Humas lainnya.
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Iprahumas Untuk Apa?
Firmansyah
Pranata Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

P

eningkatan kemampuan dan pengetahuan individu
merupakan sebuah tuntutan yang nyata bagi seorang
pranata humas sebagai sebuah jabatan yang profesional di
bidang pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, terutama
dalam kontribusinya terhadap perkembangan praktik Government
Public Relations (GPR) di era Revolusi Industri 4.0.
Saat ini, sistem penyelenggaraan pelayanan pemerintahan
berjalan dalam paradigma Good Governance, dimana tuntutan
untuk mulai mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah
diakses, akuntabel dan transparan menjadi meningkat. Dari
paradigma tersebut, pelaksanaan GPR saat ini dapat didefinisikan
sebagai practice kegiatan kehumasan dalam membangun citra
pemerintah untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang
apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, dan kontra narasi, yaitu
memberikan data dan fakta yang valid pada masyarakat sebagai
perimbangan informasi yang holistik terhadap isu atau opini yang
bersifat negatif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kegiatankegiatan tersebut dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan
informasi yang didapat oleh masyarakat tentang suatu isu, serta
memberikan ketenangan dan kepastian, yang berujung pada
membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
sebagai dukungan secara moril untuk bisa bekerja lebih baik.
Pemerintah sejatinya harus dapat menyampaikan program yang
sedang dikerjakan kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan
menggunakan berbagai kanal (artinya ada unsur kreativitas di
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dalamnya), dan media placement yang tepat secara geografis,
demografis, dan sebagainya. Seringkali dalam proses penyebaran
konten informasi, pemerintah dituntut untuk quick response,
terutama dalam menanggapi isu-isu yang sifatnya accidental.
Dalam hal ini, pola kerja penyebaran informasi harus luwes dan
adaptif, untuk membuat konten informasi dalam bentuk infografis,
videografis, dan lain-lain. Pola kerja tersebut membuat tuntutan
pelaksanaan GPR berbasis dunia maya saat ini semakin besar. Atas
dasar itulah, maka seluruh instansi pemerintah harus mengelola
sumber daya kehumasan pada seluruh media (khususnya
media daring) secara optimal. Sebagai sumberdaya kehumasan
pemerintah, otomatis pranata humas juga dituntut untuk lebih
meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilannya untuk
dapat bekerja dengan pola pikir 4.0, artinya selain out of the box,
kreatif dan inovatif, tingkat keakraban individu dengan TIK juga
dituntut untuk semakin tinggi. Hal ini bukan berarti meniadakan
kegiatan yang sudah existing sebelumnya, tetapi membuat
apa yang sebelumnya sudah dilakukan, berevolusi dari bentuk
konvensional menjadi digital bahkan mobile.
Saat ini masih banyak ketimpangan pengetahuan dan keterampilan
antara pranata humas baik di instansi pusat maupun daerah,
karena peningkatan kapasitas individu ini sulit didapatkan oleh
pranata humas jika hanya mengandalkan program pendidikan
ataupun pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi tempatnya
bekerja. Disinilah peran dari lahirnya organisasi profesi Ikatan
Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) sebagai salah satu wadah
knowledge sharing, agar dapat mendukung para pranata humas
untuk melakukan kegiatan informasi dan komunikasi publik
dengan lebih baik.
Iprahumas tentunya dituntut untuk bisa sejalan dengan semangat
GPR, dan bisa berkontribusi lebih dalam aktivitas pelayanan
informasi dan kehumasan yang tidak tertangani oleh kegiatankegiatan yang sifatnya formal struktural dalam instansi pemerintah.
Pada praktiknya, aktivitas dan langkah Iprahumas sendiri dalam
mendukung praktik GPR tidak lepas dari peran para anggotanya.
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Jika mengacu pada teori Autopoiesis, sebuah organisasi akan
selalu dipengaruhi faktor-faktor eksternal. Sedangkan faktorfaktor eksternal itu akan senantiasa bersifat dinamik.
Secara naluri, sebuah organisasi akan selalu menyesuaikan diri
dengan dinamika yang ada di luar, dan organisasi tersebut akan
menata ke dalam jika keadaan di luarnya itu berubah. Pertanyaan
mendasar adalah, bagaimana sebuah organisasi dapat responsif
terhadap dinamika lingkungannya, jika para anggota di dalamnya
menjadi penghambat karena tidak berkembang?
Oleh karena itu, Iprahumas harus bisa membentuk pola pikir para
anggotanya dengan pola pikir 4.0, kemudian Iprahumas sendiri
membuat program keluar untuk membentuk pola pikir organisasi
Iprahumas menjadi pola pikir 4.0. Jangan sampai pranata humas
dan Iprahumas menjadi ahistoris, dimana kita berada di suatu era,
tetapi kita menggunakan pola-pola dan atribut-atribut yang tidak
berada di era tersebut. Hal ini tentunya membuat Iprahumas secara
tidak langsung harus bisa menjadikan dirinya sebagai wadah
advokasi dan knowledge sharing antar sesama anggotanya dalam
rangka pengembangan kapasitas individu yang akan berimplikasi
pada jalannya organisasi Iprahumas itu sendiri. Ini tantangan
terbesar pranata humas dan Iprahumas ke depan.
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Membingkai Isu Pemberitaan Nuklir
I. Aeni Muharromah
Badan Tenaga Nuklir Nasional

I

su nuklir di masyarakat hingga saat ini sangat sensitif, pemahaman
masyarakat tentang iptek nuklir juga masih banyak yang belum
paham dengan benar. beragam jurnalis mengemas peristiwa
peresmian iradiator yang merupakan bagian dari fasilitas nuklir,
dari perspektif yang berbeda. Hal ini sangat umum terjadi.
Banyak faktor yang mempengaruhi jurnalis dalam membingkai
suatu peristiwa dalam pemberitaan medianya. Disamping itu, visi
dan misi media juga akan mewarnai para jurnalis menyeleksi isu
dan menulis berita. Terkadang kita melihat atau membaca sebuah
berita yang peristiwanya sama namun diberitakan secara berbeda.
Iradiator Gama Merah Putih (IGMP) diresmikan oleh Wapres Jusuf
Kalla 15 November 2017 lalu. Fasilitas nuklir tersebut memanfaatkan
radiasi sinar gamma untuk pengawetan bahan pangan, kosmetik,
obat, dan sterilisasi alat kesehatan. Berita yang memuat peristiwa
ini sebanyak 12 judul. Berdasarkan hasil evaluasi sebagian
besar memiliki pembingkaian serupa dan senada. Berdasarkan
hasil monitoring, ada dua media yang dominan memberitakan
peristiwa peresmian IGMP. Media tersebut adalah republika.co.id
dan beritasatu.com
Berdasarkan analisis framing Robert Entman, yaitu dengan
menjawab 4 pertanyaan: menentukan pendefinisian masalah
(problem identification), mencari sumber masalah (diagnose
cauces), mendapatkan penentuan nilai moral (make moral
judgement) dan bagaimana penyelesaian masalah (treatment
rocommendation). Konsep framing Entman digunakan untuk
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menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu
dari realitas oleh media.
Media republika.co.id mengangkat isu Wapres Jusuf Kalla Resmikan
Fasilitas Iradiator Gamma Merah Putih. Penentuaan masalah yang
dilansir republika.co.id yaitu Indonesia sebagai negara maritim
dengan potensi produk pertanian/ perikanan, dan penanganan
paska panen kurang baik. Penanganan yang dianggap tidak baik
tersebut dilansir menyebabkan produk menjadi cepat busuk dan
tidak termanfaatkan dengan baik.
Media republika.co.id menentukan sumber masalah adalah sistem
pengelolaan paska panen buruk. Media beritasatu.com menyoroti
kebutuhan pangan semakin meningkat dan berkurangnya lahan
untuk pertanian.
Media republika.co.id menyajikan nilai moral bahwa Indonesia
telah menguasai teknologi nuklir dengan baik Iradiator untuk
pengawetan makanan, kosmetik, obat dan sterilisasi alat kesehatan.
Solusi yang diangkat republika.co.id adalah penyelesaian masalah
dengan pemanfaatan irradiator. Tujuan pemanfaatan irradiator
tersebut adalah memperpanjang hasil panen, bahkan hingga
dapat mengekspor pangan.
Media beritasatu.com mengangkat isu pengembangan teknologi
nuklir sangat diperlukan. Sedangkan penentuan masalahnya
adalah Indonesia butuh hasil pertanian yang banyak untuk
kebutuhan pangan 250 juta dan hal ini tidaklah mudah. Persoalan
yang diangkat oleh beritasatu.com adalah kebutuhan pangan
semakin meningkat dan berkurangnya lahan untuk pertanian.
Media beritasatu.com juga menyoroti peran para peneliti BATAN
dalam melakukan penelitian di bidang pangan. Penelitian tersebut
diharapkan dapat menyelesaikan masalah kebutuhan pangan.
Penyelesaian masalah yang ditawarkan adalah dimanfaatkanya
teknologi nuklir. Hal lain yang dibahas adalah IGMP dibangun
sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan pangan. Media
tersebut juga menekankan bahwa BATAN harus bisa memasarkan
dan mempromosikan produk, disamping kegiatan penelitiannya.
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Dapat disimpulkan bahwa republika.co.id lebih banyak
mendeskripsikan tentang IGMP, sementara beritasatu.com
cenderung mengkonstruksi isu iradiator sebagai bagian
pengembangan teknologi nuklir.
Humas BATAN perlu juga membingkai peristiwa-peristiwa penting
yang terjadi dan dialami oleh organisasi. Khususnya pada isu
nuklir, pengetahuan pemberitaan di media massa menjadi modal
Humas dalam melakukan framing.
Beberapa isu yang cenderung negatif harus segera dianalisis
lebih dalam agar Humas dapat menyusun kontra narasinya. Narasi
korporat yang mencerahkan publik mengenai isu negatif harus
segera diviralkan. Apalagi, jika isu tersebut dapat berdampak pada
masyarakat luas.
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Literasi Sebagai Brand Positioning
Perpustakaan
Hartoyo Darmawan
Pranata Humas Perpusnas

Apa yang ada di benak kita ketika mendengar Malioboro atau
Monas? Jawabannya biasanya mengacu pada Kota Yogyakarta dan
Jakarta. Malioboro memang sangat identik dengan tempat yang
sangat popular di Yogyakarta. Sedangkan Monas diasumsikan
sebagai tugu menjulang dengan puncak berbentuk jilatan api
berwarna emas. Artinya, masyarakat lebih mudah mengucap jika
sesuatu tersebut sudah mengakar kuat dalam otak pikirannya dan
sangat spesifik.
Bentuk-bentuk asosiasi yang menghubungkan suatu produk
dengan gagasan tertentu yang melekat pada benak orang
disebut dengan brand. Dewi (2005: 14) menyebutkan bahwa brand
adalah ide, kata, desain, desain grafis atau suara/bunyi yang
menyimbolkan produk, jasa, dan perusahaan yang memproduksi
produk dan jasa tersebut.
Lalu, apa yang menjadi brand dari perpustakaan? Selama ini brand
perpustakaan adalah tempat menyimpan segala jenis koleksi
(deposit), rujukan, penelitian, menyimpan informasi, pendidikan,
dan rekreasi selain dikenal sebagai tempat baca. Perlu dipahami
bahwa branding bukan hanya target memilih tapi juga membuat
perpustakaan sebagai satu-satunya yang dapat memberikan
solusi atas masalah pendidikan, kesejahteraan, dan kesenjangan
informasi dan ilmu pengetahuan masyarakat.
Positioning
Ries dan Trout (dalam Madjadikara, 2004: 61) menggambarkan
positioning dalam konteks sejarah penemuan Amerika. Christopher
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Columbus adalah yang pertama kali menemukan benua
Amerika Serikat. Namun, dia lebih sibuk mencari emas daripada
berbicara atau memposisikan benua tersebut dalam pikiran
masyarakat. Lain halnya dengan yang dilakukan oleh Amerigo
Vespucci. Kala ia menemukan benua Amerika, lima tahun setelah
ditemukan Columbus. Dia melakukan dua hal penting. Pertama,
dia memposisikan benua Amerika sebagai benua tersendiri
(dunia baru), yang sama sekali berbeda dengan Asia. Kedua, dia
banyak menulis tentang benua penemuannya, salah satunya
yang berjudul Mundus Novus (Dunia Baru) yang diterjemahkan
ke dalam 40 bahasa. Hasilnya, orang Eropa mengabadikan nama
Amerigo Vespuci menjadi nama benua besar tersebut, sedangkan
Columbus meninggal dalam penjara.
Pada perspektif strategi, positioning merupakan suatu proses/
upaya menempatkan suatu produk, brand, perusahaan, atau
individu dalam alam pikiran konsumen. Sama seperti yang
dilakukan Amerigo Vespucci, perpustakaan pun harus berupaya
menciptakan posisi dalam pikiran sebagai lembaga yang
memahami kebutuhan informasi dan keinginan masyarakat. Namun,
perpustakaan butuh image yang kuat yang bisa mengerek dan
memastikan posisinya mudah diingat bagi siapapun, dimanapun,
dan kapanpun. Perpustakaan perlu brand positioning yang kuat
agar sampai kapanpun masyarakat mengenal perpustakaan.
Literasi mungkin bisa dijadikan brand positioning perpustakaan.
Apalagi sejak diresmikannya fasilitas baru layanan Perpustakaan
Nasional pada 14 September 2016, image literasi terus dilekatkan
pada setiap aktivitas keilmuan di perpustakaan. Peran pustakawan
lebih ditonjolkan, rajin turun ke berbagai lapisan, komunitas di
masyarakat memberikan program-program literasi yang berujung
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas juga sudah
menempatkan literasi atau kemampuan menulis dan membaca
sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) 2019. Keputusan tersebut merupakan lanjutan
dari inisiatif Bappenas pada 2015 terkait kebijakan transformasi
pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
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Pendekatan inklusi sosial tersebut dimaksudkan untuk memperluas
partisipasi masyarakat dan meningkatkan keterlibatan komunitas
dalam kegiatan layanan perpustakaan. Peran perpustakaan sebagai
institusi gerakan literasi juga didorong dalam pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/
SDGs). Rasanya memang tidak berlebihan jika menempatkan
literasi sebagai brand positioning perpustakaan. Di dalam kata
literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca atau
menulis tapi juga kemampuan memahami segala yang tersirat
maupun yang tersurat sehingga siapapun tidak mudah terserang
virus hoaks.
Kemampuan literasi juga mutlak dimiliki para pelaku humas
terlebih disaat kondisi yang mengharuskan bersinggungan
dengan banyak pihak. Tidak cukup apik dalam membaca dan
menulis, Humas juga harus piawai memaknai setiap informasi
yang diterima, mencerna dengan berbagai pertimbangan, lalu
meluaskannya menjadi informasi yang akurat dan terpercaya.
Maka dari itu, rajin-rajinlah para pelaku Humas memanfaatkan
setiap sudut perpustakaan yang ada agar jangan sampai
terperosok sebagai orang pertama yang terjebak hoaks. Humas
yang berliterasi adalah garansi terjaminnya informasi yang sehat.
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Pemahaman, Akses, dan Adaptasi:
Kunci Sukses Humas DPD RI
Sila Nirmala
Pranata Humas DPD RI

Seorang Humas harus terus mengasah kemampuan, pengetahuan
dan keterampilan. Tugas seorang Humas semakin hari semakin
berat, di tengah masyarakat yang semakin kritis. Humas harus
adaptif dengan perkembangan teknologi informasi, persaingan
usaha dan insan pers atau media massa sebagai pembentuk opini
publik.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah
lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih
melalui pemilihan umum. Anggotanya sering disebut ‘Senator’.
Pada prinsipnya, secara struktural fungsi humas dalam organisasi
merupakan integral yang tidak dapat dipisahkan. Kedudukan
Humas terkait langsung dengan top management. Fungsi
kehumasan dapat optimal apabila ditempatkan pada posisi yang
tepat. Humas harus memiliki akses langsung dengan pemimpin
tertinggi (pengambil keputusan) pada organisasi.
Di DPD RI sendiri, struktur kelembagaan Humas sudah berada
persis di bawah pimpinan, dalam hal ini Sekretaris Jenderal DPD
RI. Namun pada kenyataannya, Humas DPD RI tidak bisa langsung
berhubungan dengan pemimpin tertinggi (pengambil keputusan).
Banyak tahapan yang harus dilewati terlebih dahulu, antara lain
persetujuan Kepala Subbagian, Kepala Bagian, dan Kepala Biro.
Nomenklatur Humas dalam struktur organisasi DPD RI adalah
Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan. Tugas bagian ini adalah
melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan,
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dan pelaksanaan dukungan di bidang Humas, serta fasilitasi
pengaduan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
Kedudukan Humas sebagai jabatan fungsional masih merupakan
suatu permasalahan di tanah air kita. Di negara-negara industri,
jabatan Humas sudah menduduki posisi yang penting. Sementara,
di tanah air kita posisi Humas masih belum jelas, terutama pada
instansi-instansi pemerintahan.
Di DPD RI, personil tim Humas kerap ditugaskan sebagai notulis,
petugas protokol, membuat kliping, dan mengerjakan pekerjaan
administratif. Hal itu menunjukkan bahwa DPD RI masih belum
memahami peran dan fungsi Humas, khususnya spesifik bagi
lembaga.
Kondisi tersebut berdampak pada kinerja dan kontribusi Humas
di DPD RI yang cenderung statis, tidak berkembang dan tidak
kreatif. Kurangnya pelatihan-pelatihan strategis yang menunjang
kinerja membuat kreativitas SDM Humas minim, khususnya dalam
hal pengembangan program-program kehumasan. Persoalan
lainnya, akses dan kewenangan yang diberikan kepada Humas
DPD RI juga terbatas.

Tiga Aspek
Padahal, menghadapi persaingan global dan perubahan pola
komunikasi di era revolusi industri 4.0 ini, idealnya Humas sudah
diposisikan secara strategis dalam instansi atau organisasi.
Untuk itu, sebagai Pranata Humas DPD RI, penulis menyimpulkan
bahwa kesuksesan Humas DPD RI dalam menjalankan programprogramnya bertumpu pada beberapa aspek. Pertama,
pemahaman manajemen atau pejabat publik tentang peran dan
fungsi Humas. Manajemen puncak harus menyadari arti dan
pentingnya praktik organisasi terbuka, agar manajemen informasi
dan komunikasi berjalan secara efektif dan terukur. Artinya,
dibutuhkan komitmen dan kepercayaan kepada praktisi Humas.
Selanjutnya,

akses

kewenangan
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berkomunikasi langsung dengan pimpinan hendaknya diberikan
kepada Humas. Akses khusus tersebut dimanfaatkan untuk
menjaga citra dan kredibilitas organisasi di mata publik. Semakin
besar desakan publik, maka semakin besar akses yang diberikan
kepada Humas.
Ketiga, Adaptasi. Humas harus adaptif dengan perkembangan atau
perubahan yang terjadi didalam organisasinya. Untuk itu, harus
ada sinergi atau komunikasi yang kontinu antar tiap bagian agar
segala yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi diketahui
oleh Humas, sehingga Humas dapat cepat tanggap terhadap apa
yang terjadi.
Betapa pentingnya peran dan fungsi seorang Humas dalam suatu
instansi atau organisasi. Humas berada di posisi yang sangat
strategis untuk kelancaran kegiatan komunikasi. Herannya, masih
banyak instansi atau organisasi yang menganggap Humas itu
tidak penting.
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Agenda-Setting Humas Pemerintah
Denny Andres
Pranata Humas PPSDMA - KESDM

”Saya lebih takut menghadapi tiga surat kabar daripada seribu ujung
bayonet.” (Napoleon)”

S

alah satu penyakit humas pemerintah adalah tidak punya
agenda setting dan cenderung as business usual atau
rutinitas dari tahun ke tahun. Maka tidak jarang kita lihat isi
publikasi cenderung seremonial, rutinitas atau sekadar perayaaan.
Humas pemerintah atau disebut juga Government Public Relations
berperan sangat penting dalam menyampaikan informasi terkait
kebijakan dan kinerja pemerintah pemerintah kepada masyarakat.
Humas berperan strategis dalam menyebarkan informasi hasil
pembangunan kepada masyarakat umum. Namun tak jarang
dalam praktiknya, informasi pembangunan dan kebijakan
pemerintah yang disampaikan praktisi humas tidak berdampak
positif (persuasi) seperti apa yang diharapkan.
Humas sebagai ujung tombak penyebaran informasi perlu
mengetahui teori agenda-setting agar informasi-informasi
yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak (audience)
dan diterima dengan baik oleh publiknya. Hal ini juga menjadi
perintah Presiden Jokowi nomor dua kepada praktisi humas
(dalam http://www.dephub.go.id, 6 Februari 2016) agar praktisi
humas mempunyai agenda-setting supaya dapat mengimbangi
pemberitaan-pemberitaan negatif, tidak berimbang atau
menyudutkan pemerintah tentang berbagai isu yang diberitakan
media masa. Sebagian isu pemerintah masih dikendalikan oleh
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media. Pemerintah sebagai pemilik informasi seakan-akan terseret
oleh agenda media.
Media masa, dengan pengaruh dan kekuasaannya, kadang dapat
memberitakan hal-hal negatif dan menyudutkan pemerintah.
Media, atas keberpihakan atas golongan atau kelompok tertentu,
seringkali memberitakan berita miring dan negatif tentang berbagai
isu yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, para praktisi humas,
dalam praktiknya, harus dapat menyusun agenda-setting agar
dapat mengimbangi agenda-setting yang dibuat media dalam
pemberitaanya. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan
agenda-setting dan mengapa dianggap penting?
Penentuan agenda (agenda-setting) secara empiris pertama
kali dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw
pada musim panas pada tahun 1972 dalam edisi “Public Opinion
Quarterly”. Teori ini menyimpulkan bahwa media masa dapat
mempengaruhi dan membentuk opini terhadap masyarakat dan
budayanya. Media masa dapat mempengaruhi masyarakat dengan
cara memberi tekanan yang kuat (memberitakan) atas suatu isu/
peristiwa dengan pemberitaan yang terus menerus dan dengan
intensitas yang tinggi. Dengan pemberitaan yang terus menerus
dan intensitas yang tinggi, masyarakat luas akan terpengaruh dan
menganggapnya sebagai suatu hal (isu) yang penting.
McCombs dan Shaw berpendapat bahwa,”we judge as important
what media judge as important”. Jika media memberitakan sebuah
isu itu penting, maka masyarakat pun akan menganggapnya
penting. Demikian pula sebaliknya, masyarakat tidak akan
menganggapnya penting jika media masa : koran, majalah, film,
radio, media sosial, tidak memberitakannya.
Untuk mengimbangi agenda-setting media yang menyudutkan
pemerintah, praktisi humas dapat menggunakan pembingkaian
(framing) yang tentunya harus berdasarkan fakta dan data yang
valid dan akurat untuk menyampaikan informasi kebijakan dan
kinerja Pemerintah kepada masyarakat secara berimbang. Humas
harus dapat meluruskan informasi-informasi yang salah di media
kepada masyarakat luas. Masyarakat harus diberikan informasi
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yang benar terkait berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
Praktisi humas harus memilih dan menonjolkan aspek-aspek
tertentu yang dapat membangun dan menaikkan citra pemerintah
di mata masyarakat. Pemilihan dan penonjollan aspek-aspek ini
tentunya berdasarkan fakta dan data yang valid dan akurat yang
digunakan untuk mengimbangi pemberitaan-pemberitaan negatif
media masa tentang pemerintah. Selain itu, praktis humas juga
harus dapat menggunakan sudut pandang (angle) yang tepat
dalam memberitakan hal-hal yang positif tentang pemerintah.
Humas pemerintah bukanlah hanya sekadar pelengkap dan
hanya sebatas menggelar konferensi pers, membuat event, rilis,
mendokumentasi acara serta protokoler. Humas pemerintah
berperan strategis dalam mendiseminasi program-program
dan kegiatan pemerintah sehingga masyarakat mengetahui
kinerja dan apa-apa yang sedang dan sudah dijalankan oleh
pemerintah. Humas Pemerintah bertujuan untuk menggalang
dukungan sekaligus mencari masukan dari berbagai pemangku
kepentingan. Praktisi humas juga harus memiliki agenda-setting
yang terencana dengan baik dengan menggunakan framing
berita yang pas untuk membangun citra positif pemerintah di
mata masyarakat. Sehingga akhirnya, timbul kepercayaan (trust)
dari masyarakat kepada pemerintahnya.
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Bogor Kota Pisang
Dian Komara
Pranata Humas Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek - LIPI

P

isang merupakan salah satu tumbuhan penting di Indonesia,
karena keragaman pisang (Musaceae) yang banyak
variannya tersebar hampir di seluruh Indonesia. Meskipun
masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan pohon yang
termasuk monokotil ini, namun kemungkinan masih banyak yang
belum mengetahui lebih jauh tentang keragaman kultivarnya.
Buah pisang memiliki sumber energi, karbohidrat, vitamin dan
mineral. Kandungan nutrisi buah pisang bervariasi sesuai dengan
kultivar pisang. Sebagai contoh Dalam buku yang ditulis Purba
Y.S. (2016) satu buah pisang Cavendish berukuran sedang 126
gram , mengandung 110 kalori, 30 gram karbohidrat, 3 gram serat
pangan, kalium 450 mg, 19 g gula, 1 gram protein, 81 IU (2%) vitamin
A, 25% vitamin C, 0.3 mg (2%) zat besi, 0.5 mg vitamin B6, 0.3 mg
Mangan, 34 mg magnesium, 25.0 mcg Folat, 0.1 mg riboflavin, 0.8
mg niacin.
Salah satu manfaat dari buah pisang selain dapat dimakan
langsung juga dapat dijadikan tepung untuk berbagai makanan
ringan. Pada pameran Ritek Expo 2018 di Jambi Agustus lalu
dan kini di Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (PPII-LIPI) telah mempunyai inovasi
pengembangan produk makanan berbahan tepung buah pisang
dengan kemasan kekinian seperti : Banana Flour, Ripe Banana
Flour, Banana Flake or Bafle, banana Bar dan lain-lain.
Proyeksi pertumbuhan produksi pisang di Indonesia periode 20162020 menurut Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementrian
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Pertanian 2016 adalah sebesar 1,98% per tahun, mekipun setiap
tahunnya mengalami penurunan laju pertumbuhan produksi
terhadap pisang, namun setiap tahunnya mengalami kenaikan
produksi. Berdasarkan hasil proyeksi, produksi pisang di Indonesia
tahun 2018 diperkirakan sejumlah 7.755.475 ton.
Adanya isue perubahan iklim yang sedang tren sangat
memungkinkan berpengaruh pada keragaman genetik pisang,
juga perubahan kondisi status lahan yang mengakibatkan
tergesernya habitat pisang menghawatirkan hilangnya kultivar
atau varietas lokal pisang. Dalam menghadapi tantangan tersebut
dibutuhkannya varietas pisang yang lebih adaktif terhadap
perubahan lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pisang
memiliki kualitas yang lebih baik, memiliki ketahanan terhadap
hama penyakit, maka diperlukan terobosan pelestarian sumber
daya genetik pisang yang dikelola dengan baik. Selain kekhawatiran
tersebut kultivar pisang yang digunakan perkebunan modern
sangat sedikit dengan dasar genetik yang sempit. Varietas pisang
dengan keragaman genetik yang sempit dapat dengan mudah
dihancurkan oleh serangan penyakit, sebagai contoh pisang
ambon gros Michel yang hancur karena penyakit layu Fusarum.
Di dunia ini diperkirakan terdapat 71 jenis Musa, 11-13 diantaranya
ada di Indonesia. Secara umum bahwa nenek moyang pisang yang
dibudidaya saat ini berasal dari pisang liar Musa Acuminata Colla
dan Musa. Balbisiana Colla. Dalam penelitian berkaitan dengan
pembawa sifat keturunan atau gen pisang, Musa Acuminata Colla
disebut dengan genom A, sedangkan Musa. Balbisiana Colla
adalah genom B. Lebih dari 15 varietas pisang tersebar mulai Aceh
hingga ke Papua. Dari keragaman ini pisang bermigrasi ke Afrika
Tengah kemudian ke Amerika Tengah dan Latin. Keturunan pisang
Musa acuminata berkembang menjadi berbagai tipe yang dalam
penelitian gen disebut dengan istilah diploid AA dan triploid AAA,
kemudian mengalami proses persilangan atau hibridisasi dengan
Musa balbisiana menjadi genom AAB, ABB dan seterusnya
Purba.Y.S.(2016). Rusdi Nasution tahun 1991 dalam bukunya
berjudul A Taxonomi study the Musa acuminata bahwa Indonesia
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memiliki 200 kultivar dari sekitar dua ribuan kultivar yang ada di
dunia.
Berkaitan dengan pelestarian genetika pisang, Puslit Biologi LIPI
mempunyai kebun Pasma nutfah yang terletak di Cibinong Science
Center (CSC) Bogor Jawa Barat. Keragaman pisang berdasarkan
data buku katalog pisang tahun 2016 terdapat 191 aksesi yang
dikelompokkan kepada pisang liar 42 aksesi, pisang budidaya
139 dan pisang hasil pemuliaan 10 aksesi. Pohon-pohon pisang
ini telah diberi nama aksesi, nomor, status biologi, nama ilmiah,
klasifikasi takson, status koleksi, tipe koleksi, asal pengambilan,
dan lokasinya. Pohon pisang yang ditanam meliputi pisang liar
dan pisang budidaya.
Nama aksesi yang tergolong pisang liar terdiri dari : Acuminata,
Alasensis, Banksii A6, Banksii Pan-01, Banksii Pan-09, Banksii,
Banksii Pan-03,Bantamensis, Borneensis, Breviformis, Breviformis
PHD-25, Burmannica, Cerifera, Flava, Halabannensis, Klutuk,
Klutuk PHD-101, Klutuk Sukun, Klutuk Wulung, Lolodensis,
Longipetiolata, Malaccensis, Malaccensis OP, Malaccensis
D8D4, Malaccensis G2B4, Malaccensis APH-410, Microcarpa,
Nakah, Pataga, Pisang OP, Rutilifes, Schizocarpa, Sumatrana AR,
Sumatrana PAA-51, Sumatrana APH-115, Tomentosa PAR-100,
Tomentosa SA-30, Tomentosa PAN-13, Wild Somea, Zebrina dan
Zebrina G100.
Kelompok pisang yang termasuk pisang budi daya terdiri dari
pisang diploid yang berarti genom AA dan AB, pisang triploid yang
tergolong genom AAA - AAB – ABB, dan pisang tetraploid yang
merupakan katagori genom AAAA dan AAAB. Selain itu koleksi
yang pernah ditanam di kebun Plasma Nutfah CSC Cibinong
Bogor Jawa Barat adalah pisang hasil pemuliaan yang merupakan
hasil induksi poliploidi dan hasil persilangan.
Kekayaan alam Indonesia atas varietas pisang perlu diperkenalkan
kepada masyarakat luas bahkan sampai mancanegara. Pisang
berpotensi menjadi komoditas ekspor non migas Indonesia.
Perlu sinergi antara Kementerian/Lembaga yang memiliki fungsi
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marketing hasil-hasil pertanian seperti Kementerian Pertanian,
Kementerian Perdagangan, dan Pemerintah Daerah yang banyak
menghasilkan pisang. (DK)
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Menjual Hasil Riset
Dian Widiati
Pranata Humas Badan Litbangkes, Kemenkes

A

pa yang ada di benak Anda saat mendengar kata “Riset”?
Ya, riset atau penelitian selama ini dikenal sebagai sesuatu
yang “berat”, serius, kaku, dan kurang aplikatif. Hal ini wajar,
mengingat sejak awal perencanaan hingga publikasi hasil, tulisan
mengenai riset dipenuhi dengan data yang kuat dan harus bisa
dipertanggungjawabkan.
Di Indonesia hasil-hasil riset dilakukan oleh berbagai lembaga
riset, baik lembaga riset pemerintah maupun swasta. Salah
satunya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
atau biasa di sebut Badan Litbangkes yang bertugas melakukan
riset kesehatan.
Riset Kesehatan Dasar adalah contoh riset nasional yang
dilakukan Badan Litbangkes. Riset ini memotret kondisi kesehatan
masyarakat Indonesia dengan menyajikan informasi mengenai
status gizi, kesehatan ibu dan anak, penyebaran penyakit,
kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan. Riset Kesehatan
Dasar telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 2007, 2010,
2013 dan 2018.
Riset skala nasional lainnya adalah Riset Fasilitas Kesehatan, Studi
Diet Total, Riset Ketenagaan Bidang Kesehatan, Survei Indikator
Kesehatan Nasional, Riset Khusus Vektor dan Reservoar Penyakit,
Riset Penyakit Tidak Menular, dan Riset Tumbuhan Obat dan Jamu.
Hasil riset inilah yang akan berguna sebagai input dalam
penyusunan kebijakan kesehatan untuk Indonesia Sehat.
Sebagai contoh adalah penetapan strategi nasional percepatan
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penanggulangan stunting yang menggunakan data Riset
Kesehatan Dasar. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa
1 dari 3 anak Indonesia stunting, yaitu mengalami masalah gizi
kronis yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan
produktivitas di masa depan.
Pada tahun 2019 ini upaya penanggulangan stunting ditambah
menjadi 160 kabupaten/kota setelah fokus pada 100 lokasi pada
tahun 2018. Dan secara bertahap akan terus diperluas ke seluruh
kabupaten/kota hingga tahun 2024 mendatang.
Keunikan Humas Lembaga Riset Pemerintah
Sebagai badan publik, Badan Litbangkes memiliki kewajiban
mendiseminasikan aktivitas dan hasil kinerjanya kepada para
stakeholder, termasuk masyarakat. Kewajiban terhadap publik ini
difasilitasi oleh humas yang menjadi bagian dari organisasi yang
melakukan fungsi pengelolaan informasi. Di Badan Litbangkes,
posisi humas ada dalam struktur organisasi dan berada pada level
eselon IV. Fungsi humas juga ada di setiap satuan kerja Badan
Litbangkes yang berjumlah 13 yang tersebar di beberapa provinsi.
Menurut pakar komunikasi, Rhenald Kasali ada tiga model posisi
humas dalam suatu organisasi, yaitu model function staff, line staff
dan assistant staff. Idealnya, posisi humas ada dalam posisi model
function staff, yaitu terletak di “leher” organisasi. Artinya humas
tepat berada dibawah pimpinan tertinggi organisasi.
Bagaimana dengan humas di Badan Litbangkes? Kedudukannya
yang tidak dekat dengan pimpinan tertinggi ini menjadi tantangan
tersendiri bagi humas Badan Litbangkes dalam melakukan tugas
dan fungsinya karena panjangnya jenjang birokrasi. Permasalahan
ini sebenarnya sangat klasik dan dihadapi Humas Pemerintah
pada umumnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab Humas
Pemerintah dipandang lambat dan kurang responsif.
Ditengah tantangan dan keterbatasan, Humas Pemerintah tetap
dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik. Secara umum,
Humas Pemerintah memiliki tugas untuk menyebarluaskan
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program pemerintah kepada publiknya. Namun, ada sedikit
perbedaan yang dilakukan oleh humas lembaga riset pemerintah.
Lembaga riset menghasilkan beragam data dan informasi.
Kadangkala data hasil riset yang dirilis tidak serta merta berupa
informasi yang mudah dipahami publik karena bersifat ilmiah.
Belum lagi deretan angka dari hasil analisis statistik dan berbagai
istilah khusus yang tak banyak dipahami awam.
Di sinilah peran humas lembaga riset menjadi sangat penting
untuk menterjemahkan informasi yang “njelimet” ini. Humas
lembaga riset harus mampu memahami makna hasil riset untuk
disampaikan secara sederhana kepada publik. Proses inilah yang
kadangkala memerlukan waktu yang tak sebentar dengan proses
yang tak mudah karena terjadi tarik menarik yang alot antara dua
kepentingan. Disatu sisi, humas ingin menampilkan informasi yang
paling penting secara sederhana. Namun disisi lainnya, peneliti
sebagai penghasil data ingin menyajikan hasil risetnya secara
lengkap.
“Menjual” Hasil Riset
Sebagai penyedia data dan informasi yang akan menjadi input
penyusunan kebijakan kesehatan, Badan Litbangkes memiliki
stakeholder utama unit-unit utama di lingkungan Kementerian
Kesehatan. Ada juga stakeholder lintas sektor seperti Bappenas,
Kementerian/Lembaga lain maupun pemerintah daerah.
Memasarkan hasil-hasil riset, humas Badan Litbangkes melakukan
berbagai kegiatan kehumasan yang disesuaikan dengan sasaran
stakeholder. Untuk stakeholder penentu kebijakan, secara rutin
diselenggarakan seminar hasil riset, Focus Group Discussion (FGD)
dan pertemuan advokasi. Sementara untuk masyarakat umum
hasil riset disebarkan dalam bentuk informasi populer melalui
berbagai kanal antara lain seminar awam, pameran, website,
majalah, dan media sosial.
Badan Litbangkes juga mengembangkan wisata ilmiah sebagai
wahana edukasi bagi masyarakat. Ada lima tujuan wisata ilmiah
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yang tersebar di satuan kerja Badan Litbangkes yaitu Wisata
Kesehatan Jamu di Tawangmangu, Dunia Vektor di Salatiga,
Museum Nyamuk di Pangandaran, Museum Kesehatan di
Surabaya, dan Galeri Riset Kesehatan di Jakarta.
Optimalisasi Peran Humas Lembaga Riset
Tak dipungkiri peran humas di lembaga riset belumlah optimal.
Masih banyak terdengar keluhan humas hanya dipandang sebelah
mata. Bahkan masih ada anggapan humas hanya sekedar “tukang
potret”. Secara strategis humas dapat dioptimalkan dengan
sebagai ujung tombak sosialisasi hasil riset yang berujung pada
pemanfaatannya. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan untuk
mengoptimalkan peran humas lembaga riset:
• Peningkatan kapasitas
Kapasitas SDM menjadi hal yang utama untuk mengoptimalkan
peran humas. Humas lembaga riset harus memahami hasil
riset secara utuh untuk dapat menjadi corong bagi stakeholder.
Peningkatan kapasitas secara berkala sangat penting dilakukan
untuk dapat memberikan peran terbaik humas lembaga riset.
Mungkin kedepan diperlukan standar kompetensi yang harus
dimiliki oleh humas lembaga riset ini.
• Dukungan pimpinan tertinggi
Dalam organisasi pemerintah dukungan pimpinan menjadi
isu yang selalu muncul disetiap diskusi kehumasan. Tak bisa
dielakkan birokrasi berjenjang yang kerap menjadi sandungan
humas lembaga riset yang dituntut menyediakan informasi
yang cepat dan akurat.
• Konvergensi media
Konvergensi media menjadi hal penting di era digital kini.
Menurut Burnett dan Marshall, konvergensi media adalah
penggabungan media, industri telekomunikasi dan segala
bentuk media komunikasi ke dalam bentuk digital. Konvergensi
media ini akan memperluas akses terhadap hasil-hasil riset
sebagai produk lembaga riset.
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Berkaca Pada Tiga Raksasa Toko Online
Dodi Rosadi
Pranata Humas Biro Kerjasama, Hukum dan Hubungan Masyarakat
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

I

nternet bukan lagi sesuatu yang mewah karena aksesnya
saat ini sangat mudah karena berbagai kebutuhan bisa kita
cari di dalamnya sangat banyak dan beragam. Salah satu
perkembangan internet yang sangat diperlukan potensinya bisa
kita lihat dan ikut dari segi bisnis, contohnya belanja online seperti
Tokopedia dan Bukalapak. Sistem perkembangan belanja online
tersebut sangat pesat terjadi di Indonesia. Fenomena merebaknya
belanja online, menggelar dagangan atau toko online berkembang
sangat cepat di Indonesia sekarang ini karena pelanggan dapat
menjangkau belanja online, karena bisa menjangkau pelanggan
luar kota bahkan dari belahan dunia lain. Toko online merupakan
cara praktis karena tidak menyewa toko atau lahan. Dengan adanya
toko online sekarang ini menjadi alternatif belanja bagi konsumen
yang ingin serba praktis tanpa meninggalkan rumah, konsumen
sekarang bisa berbelanja di toko online melalui internet.
Saat ini untuk belanja tidak harus dilakukan dengan bertemu
langsung dengan penjual, dengan adanya belanja online
dan dengan adanya internet yang tersedia selama 24 jam
memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa
harus bertemu secara langsung dengan penjual. Transaksi dapat
kita lakukan dimana saja dan kapan saja, bisa melalui handphone
atau komputer selama tersambung layanan internet. Dengan
maraknya pembeli online ini memicu pertumbuhan penjual
online serta ekspedisi barang-barang. Banyak keuntungan yang
diperoleh dengan belanja online ini karena bisa lebih hemat biaya,
hemat waktu bagi orang-orang yang sibuk dan tidak punya waktu
141

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

untuk berbelanja, dan juga bisa menjangkau daerah daerah yang
jauh dan terpencil, bahkan pembeli bisa langsung membeli
barang dari belahan dunia atau benua lain.
Dengan banyaknya situs belanja online dapat memunculkan
persaingan dikalangan pemilik situs belanja online tersebut.
Masalah yang akan di bahas pada tulisan ini adalah apakah
perbedaan dari situs market place Shopee, Tokopedia dan
Bukalapak dalam menarik pembelinya. Traffic dengan pencarian
akses shopee dengan melakukan search sebesar 26,4%, akses
tokopedia dengan melakukan search sebesar 26,45%, akses
bukalapak melakukan search sebesar 32,76%.
Traffic jejaring social dari Shopee sebesar 0,32%, tokopedia
sebesar 6,23%, bukalapak sebesar 5,95%. Traffic share di shopee
untuk subdomain shopee.com sebesar 44,63%, tokopedia untuk
subdomain tokopedia.com sebesar 85,24%, dan untuk subdomain
bukalapak.com sebesar 91,88%. Rangking shopee di Indonesia
jika dilihat dari www.similarweb.com berada diperingkat 54,
tokopedia diperingkat sembilan sedangkan bukalapak diperingkat
15. Kategori pada pencarian shopee 26,4%, tokopedia 26,45%,
bukalapak 32,76%, kategori pada jejaring social shopee 0,32%,
tokopedia 6,23%, bukalapak 5,95%, kategori pada share website
shopee 44,63%, tokopedia 85,34% , bukalapak 91,88%. Berdasarkan
data tersebut dapat disimpulkan bahwa tokopedia masih unggul
dari bukalapak dan shopee berdasarkan kategori traffic pencarian
dan jejaring social. Sedangkan dari kategori jejaring share website
lebih unggul bukalapak. Strategi Shopee dalam melakukan
branding, antara lain menggunakan teknik pemasaran sesuai
tren yang sedang berlangsung, memakai media yang sesuai,
memberikan promosi harga yang irit, dan. Memberikan jaminan
harga termurah. Sementara Strategi Tokopedia dalam melakukan
branding, antara lain Mengikuti trend media social, Memberikan
Loyalty Gift untuk Konsumen, Menggunakan Brand Ambassador,
Memberikan Apresiasi, sampai Mengikuti event.Strategi Bukalapak
dalam melakukan branding, antara lain Improvement dari segi
produk, Iklan televisi masih menjadi cara yang tepat, Melalui media
social, Mengandalkan komunitas offline yang berada di kotaThe Real GPR
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kota besar maupun di daerah. Hal yang paling menarik adalah
strategi marketplace sehingga menjadi top of mind masyarakat
di Indonesia. Adapun strategi diantara tiga marketplace besar
Indonesia antara lain sebagai berikut.
Tokopedia
Fokus terhadap konsumen
Growth Mindset
Make it happen, make it better
Bukalapak
Search Engine Optimization (SEO)
Word of Mouth
Virality
Sales/Agent
Paid Advertising
Shopee
lebih fokus pada pengembangan aplikasi perangkat selulernya
melakukan pendekatan lokalitas untuk memberikan pengalaman
belanja online
memberikan layanan tambahan untuk memberikan nilai tambah
pada pengalaman berbelanja melalui platform-nya.
melakukan pendekatan pengguna melalui komunitas, dan media
untuk menyentuh para pengguna, seperti iklan televisi, billboard,
dan banner.
Strategi-strategi tersebut dapat diterapkan instansi Pemerintah
yang punya layanan spesifik. Branding saat ini semakin diperlukan
dalam mengelola pemerintahan sebagai manajemen persepsi.
Hal ini seperti diungkapkan Eshuis & Klijn (2010) bahwa terdapat
beberapa alasan mengapa branding diperlukan dalam proses
pemerintahan saat ini. Pertama, Pemerintah perlu memiliki daya
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tarik bagi kelompok lain, karena proses pemerintahan tidak bisa lagi
dikelola oleh pemerintah saja. Kedua, Pemerintah tidak mungkin
merealisasikan kebijakannya top-down tanpa support pihak lain,
dan yang terakhir Masyarakat suka hal-hal yang berbau budaya
populer, seringkali mereka mengukur politisi atau peristiwa politik
dengan cara yang sama mereka melihat budaya populer.
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Peneliti: Mulai dari Menembus Belantara
Hingga Naik Panggung Internasional
Esti Wisnawati
Pranata Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

S

aat ini manusia hidup di tengah pesatnya perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan majunya peradaban.
Melalui penelitian, berbagai inovasi dan penemuan hebat
telah dihasilkan. Oleh karena itu riset menjadi hal yang penting bagi
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa.
Peneliti adalah profesi yang dapat merubah peradaban kehidupan
manusia melalui hasil risetnya, hal ini merupakan bukti bahwa
profesi peneliti sangat penting. Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) mendefinisikan peneliti adalah insan yang
memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan
yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Definisi tersebut menunjukkan bahwa seorang peneliti harus
mumpuni dalam suatu bidang keilmuan. Artinya seorang peneliti
harus mampu melaksanakan tugas dengan baik tanpa bantuan
orang lain dan menguasai bidang kepakarannya. Dengan
demikian, seorang peneliti dituntut harus terus meningkatkan ilmu
dan pengetahuannya dalam bidang keilmuan yang dia tekuni. Hal
ini dilakukan untuk menunjang penelitian yang dilakukannya agar
mendapatkan hasil dan bermanfaat bagi masyarakat.
Data LIPI mencatat jumlah peneliti di Indonesia sebanyak 9669
orang. Jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah
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peneliti di Asia atau negara-negara anggota ASEAN. Korea
misalnya, jumlah peneliti di sana 8.000 per satu juta penduduk.
Menurut BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018
sebanyak 265 juta jiwa. Dengan jumlah peneliti yang terbilang
tak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia, kira-kira
apa suka duka yang dialami sebagai peneliti di negeri ini?
Seseorang memilih untuk menjalani sebuah profesi karena suka
dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Memilih profesi atas dasar
suka dan cinta, memudahkan kita menjalaninya. Segala masalah
dan rintangan pun akan siap dihadapi. Menjadi peneliti di instansi
pemerintah atau akademisi tentu berbeda dengan di perusahaan
swasta. Peneliti di instansi pemerintah atau akademisi rata-rata
gajinya lebih rendah dari peneliti di perusahaan swasta. Menjadi
peneliti, seseorang memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk
berkreasi mengembangkan penelitiannya. Memiliki banyak
kesempatan untuk berbagi ilmu dengan orang lain. Menjadi
narasumber di berbagai acara, seperti seminar, workshop ataupun
talkshow.
Profesi peneliti adalah pekerjaan fungsional dan independen.
Jatuh bangun karir peneliti ada di tangannya sendiri.
Menurut beberapa peneliti bidang hayati yang pernah penulis
temui, menjadi peneliti itu menyenangkan. Banyak hal menarik dan
menantang yang bisa dilakukan. Kegiatan eksplorasi sumberdaya
alam ke seluruh pelosok nusantara untuk mengungkap kekayaan
hayati Indonesia. Menemukan organisme baru yang unik
baik itu tumbuhan, hewan maupun mikroba. Sekaligus untuk
mengungkap potensi organisme tersebut agar bisa dimanfaatkan
untuk kesejahtaraan masyarakat Indonesia kedepan seperti bahan
pangan, bahan obat maupun manfaat lainnya.
Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan yang melelahkan namun
menyenangkan. Karena sekaligus dapat menikmati keindahan
negeri ini. Mendatangi tempat yang sulit dijangkau orang tanpa
perbekalan khusus.
Namun, tanggung jawab tetap harus
ditunaikan karena setelah kembali dari alam bebas laboratorium
sudah menunggu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan
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selanjutnya. Dengan melakukan eksplorasi atau kegiatan
penelitian di alam bebas dapat menjadi “suplemen” bagi peneliti.
Melepas kejenuhan sejenak dari rutinitas kantor.
Tidak hanya menelusuri sungai, keluar masuk hutan dan gua,
naik turun gunung. Peneliti bidang hayati khususnya, juga harus
siap untuk ‘naik panggung’ di kancah internasional. Panggung
internasional yang dijajaki misalnya dalam rangka tugas belajar,
training, dan penelitian (visiting researchers), serta memaparkan
substansi penelitian dalam berbagai forum ilmiah.
Cerita menjadi seorang peneliti memang seru dan menantang.
Namun, di balik itu ada tantangan yang harus dihadapi peneliti
Indonesia. Salah satunya mengenai dukungan pemerintah
dalam hal anggaran riset. Karena itu, untuk menghindari
terhentinya kegiatan penelitian, peneliti harus pandai mencari
suntikan dana melalui kerjasama dengan instansi lain atau
dengan luar negeri.
Dengan demikian, tidaklah mudah menjadi seorang peneliti.
Selain harus fokus dengan substansi penelitian, seorang peneliti
juga harus menguasai ‘medan’ saat melakukan penelitian, dan
bertanggung jawab atas dampak dari hasil penelitiannya.
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Perencanaan Humas yang Matang =
Happy Ending
Fentin Andriyani, SE, MM
Pranata Humas BPPT

P

erencanaan yang matang suatu acara sangat diperlukan
agar dapat berjalan sukes dan lancar. Sayangnya, terkadang
kita lupa apa saja yang perlu kita dikerjakan dan bingung
harus memulainya dari mana. Karena itulah koordinasi menjadi
penting.
Mengapa harus berkoordinasi? Melalui koordinasi kita dapat
mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran
ke arah tercapainya sasaran. Koordinasi menghindari kekosongan
dan tumpang tindih pekerjaan. Koordinasi juga menghindari
kekacauan, khususnya tugas di lapangan.
Setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi haruslah memiliki
kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan dicapai. Dengan
demikian, walaupun memiliki tugas dan tanggung jawab yang
berbeda, setiap pihak menyadari bahwa semua harus bekerja
saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan yang
sama.
Perencanaan Harus Matang !
Ketika perencanaan sudah sangat matang, namun pelaksanaan
di lapangan tidak sesuai dengan yang direncanakan, apa yang
harus dilakukan? Siapkan beberapa rencana dengan koordinasi
ke berbagai pihak untuk memastikan semua akan berjalan
lancar. Dalam konteks kehumasan, peran Humas harus terlibat
di dalamnya sebagai fasilitator komunikasi (communication
facilitator).
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Koordinasi membahas perencanaan. Perencanaan yang dibahas
meliputi waktu, agenda, dan siapa saja yang akan terlibat. Beberapa
hal yang harus diperhatikan ketika mengimplementasikan
perencanaan, yaitu:
• Komunikasi
Kesempurnaan koordinasi dalam suatu event sangat ditentukan
oleh kualitas komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus
dengan baik di antara anggota tim kerja.
• Kepentingan Pribadi
Setiap anggota tim harus mampu saling berkoordinasi dan
tidak mencampuradukkan antara kepentingan pribadi dan
kepentingan kelompok. Hal ini bertujuan agar tim tetap solid
dan tetap profesional dalam bekerja.
• Kepercayaan
Membangun kepercayaan antar anggota tim sangat dibutuhkan
untuk dapat menghasilkan acara yang sukses dan akan
memudahkan dalam melakukan koordinasi .
• Komitmen
Komitmen anggota tim dibutuhkan sejak awal persiapan acara
sampai dengan tahap akhir atau evaluasi untuk koordinaasi
dalam mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan hingga
acara selesai dengan taat dan loyal.
• Kerja Sama
Kualitas koordinasi sebuah acara dapat dilihat dari kemampuan
manajer acara dalam membangun kolaborasi atau kerja
sama di antara seluruh anggota tim, karena akan mencegah
persaingan yang tidak sehat dan dapat mencegah konflik dan
kontradiksi dari awal pembuatan konsep acara sampai dengan
acara yang diselenggarakan selesai dengan sukses.
• Tanggungjawab
Tanggung jawab sangat penting dalam setiap kegiatan, karena
menjadi jantung dari penyelengaraan acara. Jika tidak ada
koordinasi yang baik akan terjadi saling lempar tanggung
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jawab, karena masing-masing merasa bahwa suatu wewenang
atau bidang kerjanya tidak termasuk dalam lingkup kerjanya .
Happy Ending
Prinsip dari koordinasi adalah kesatuan arah dan tujuan,
kesepakatan terkait kegiatan yang seharusnya dilakukan masingmasing pihak. Anggota tim harus berkomitmen, saling berbagi
informasi terkait dengan kegiatan, masalah yang dihadapi dan hasil
yang sudah diraih. Anggota tim juga harus saling menghormati,
membantu, dan professional.
Kesuksesan sebuah acara bukan hanya bergantung pada apakah
saat hari H acara tersebut berlangsung dengan lancar atau tidak,
melainkan juga proses perencanaannya, dimana koordinasi
teamwork menjadi hal yang paling penting. Percayalah, dengan
kerja sama tim yang baik pastinya acara yang kita rencanakan
bersama akan menjadi sebuah acara yang sukses.
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Nuklir Bukan Melulu Soal Senjata
Lilis Suryani1 dan I. Aeni Muharohmah2
Pusat Diseminasi dan Kemitraan, BATAN

K

eberadaan teknologi nuklir oleh sebagian masyarakat masih
dipersepsikan negatif. Nuklir masih dianggap hanya dapat
digunakan sebagai senjata pemusnah masal dan radiasi
yang ditimbulkannya pasti berbahaya. Di Indonesia, sebenarnya
sudah banyak pemanfaatan nuklir untuk berbagai bidang, seperti
di bidang pertanian, kesehatan dan pembangkit listrik yang tujuan
utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun,
persepsi negatif masyarakat masih menjadi tantangan dalam
pemanfaatan teknologi nuklir. Padahal nuklir terhitung sangat
murah jika dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil.
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) berusaha menjadi media
promosi dan sosialisasi antara masyarakat dengan teknologi
nuklir. Sosialisasi dilakukan secara berkesinambungan sehingga
masyarakat menjadi paham tentang nuklir dan mendukung
Pemerintah dalam memanfaatkannya untuk kepentingan
negara dan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan BATAN
adalah memberikan kesempatan kunjungan langsung kepada
masyarakat luas untuk melihat teknologi nuklir untuk berbagai
pemanfaatannya. Di era sekarang ini khususnya generasi milenial
sangat haus akan pengalaman. Maka tidak heran jika semakin
banyak tempat wisata dan semakin banyak perjalanan liburan.
Dengan demikian komunikasi kepada generasi milenial tidak
boleh hanya monoton dengan pemberian materi secara klasikal
di dalam kelas. Mereka harus diajak ke tempat informasi untuk
mendapatkan pengalaman namun tetap mengutamakan aspek
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keselamatan. Oleh karena itu BATAN pun juga melakukan hal
serupa.
Pada tanggal 15, 16, 18 dan 19 Agustus 2016 telah dilakukan
sosialisasi untuk 800 anak peserta Jambore Nasional X Tahun
2016 yang berumur 10-16 tahun ke Kawasan Nuklir Pasar Jumat
(KNPJ) yaitu Gedung Peragaan Sains dan Teknologi (Perasten) dan
Science Techno Park (STP). Kemudian dilakukan evaluasi untuk
melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan
informasi atau pengetahuan dari peserta jambore. Media sosialisasi
yang disajikan dalam kunjungan tersebut berupa pemutaran
film, presentasi dan praktikum. Hasil evaluasi yang diperoleh
akan digunakan untuk memperbaiki media sosialisasi kunjungan
mendatang.
Dari analisis yang telah dilakukan, telah diperoleh hasil yang
sesuai untuk menjelaskan tingkat pengetahuan beserta faktorfaktor yang mempengaruhinya Selain itu, juga menjelaskan
bahwa media sosialisasi yang paling efektif terhadap tingkat
pengetahuan dalam kunjungan Jambore Nasional X Tahun 2016
yang telah diuji sebelumnya adalah media film bila dibandingkan
dengan penjelasan pemateri langsung, peragaan/praktikum bila
dibandingkan dengan penjelasan pemateri langsung dan faktor
cara penjelasan yang dilakukan oleh pemateri.
Media film dan peragaan/praktikum telah terbukti lebih efektif
dalam pemberian materi dibandingkan dengan penjelasan
pemateri langsung. Media film 2.371 kali lebih efektif, sedangkan
peragaan/praktikum 3.227 kali lebih efektif. Efektif dalam hal ini
adalah peserta jambore sebagai responden mampu menjawab
pertanyaan untuk pengujian tingkat pengetahuan benar semua
atau tanpa kesalahan sama sekali. Selain itu, cara penjelasan
oleh pemateri memberi pengaruh yang signifikan terhadap
tingkat pengetahuan. Peserta yang menganggap penjelasan
pemateri sangat jelas 1.986 kali lebih besar kesempatannya
untuk mendapatkan nilai sempurna dalam pengujian tingkat
pengetahuan.

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

152

Site visite merupakan cara alternatif tapi lebih menarik serta lebih
berkesan kepada pengunjung Pasalnya informasi secara tertulis
maupun paparan dari pemateri saat ini sudah mudah didapat
dengan menggunakan media sosial. Meski demikian, Site Visite
di lingkungan penelitian nuklir harus memperhatikan aspek
keselamatan. Site vite juga dapat dilakukan oleh instansi lain
yang lekat dengan ilmu pengetahuan atau pelayanan langsung
kepada masyarakat seperti pengenalan mal pelayanan publik
atau hospital tour. Cara penyampaian oleh pemateri dimodifikasi
dengan lebih menarik dan sesuai dengan umur peserta sehingga
informasi yang diberikan lebih efektif.
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More Dialogic, More Engagement
Lizzatul Farhatiningsih
Pranata Humas Kementerian Perdagangan

S

udah bukan rahasia jika Twitter menjadi salah satu alat yang
paling dimanfaatkan oleh praktisi Public Relations di era
digital ini. Twitter hadir sebagai layanan microblogging yang
didirikan pada awal 2006 untuk memungkinkan orang-orang
berbagi pesan teks singkat— “tweets” —dengan yang user lain
dalam suatu sistem. Twitter menggabungkan elemen situs media
sosial dan blog, tetapi terdapat beberapa keistimewaan twitter
dan beberapa perbedaan penting di dalamnya. Fitur-fitur yang
terdapat pada Twitter dapat digunakan untuk mengetahui obrolan
yang sedang dibahas pada suatu waktu tertentu, meng-update
informasi yang sedang dibahas saat ini, dan menemukan apa yang
menjadi keprihatinan utama masyarakat. Bagaimana Twitter dapat
menjadi alat yang sangat dapat diandalkan oleh para praktisi PR?
Jawabannya ada pada wawasan real-time yang mereka berikan
dan interaksi langsung yang mereka aktifkan dengan publik,
konsumen, media, dan siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam
percakapan.
Kehadiran media sosial adalah suatu strategi komunikasi yang
dinamis dan transparan, dan, untuk itu, media sosial menawarkan
utilitas khusus untuk pemerintah (Government). Survei yang
dilakukan oleh Raine (2011) pun juga mengungkapkan bahwa 40%
pengguna Internet online untuk mengakses data tentang operasi
pemerintah. Oleh sebab itu, baik pemerintah pusat maupun
daerah dapat memanfaatkan teknologi baru ini untuk mengubah
cara pemerintah dalam berkomunikasi dengan publiknya. Hal
tersebut dikarenakan sifat dialogis terbuka dari media sosial dapat
menghilangkan banyak hambatan dalam komunikasi yang dialami
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oleh pemerintah di masa lalu. Komunikasi dengan publik bisa
dilakukan lebih sering, terbuka, dan dapat sesuai dengan target
yang diharapkan.
Konsep komunikasi dialogis awalnya berpusat pada interaktivitas
online, melalui halaman web, tetapi dalam istilah yang lebih umum
menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk pemikiran saat
ini tentang bagaimana organisasi dapat membangun hubungan
positif dengan pemangku kepentingan melalui media sosial.
Lima prinsip dialogis yang kemudian disebut strategi dialogis
yang dapat diikuti organisasi untuk mempromosikan komunikasi
terbuka dengan publik melalui Twitter menurut Rybalko dan
Seltzer (2010) antara lain:
• Kemudahan antarmuka (ease of interface) - pengguna harus
dapat dengan mudah menavigasi situs,
• konservasi pengunjung (conservation of visitors) - pengguna
harus didorong untuk tetap berada di situs,
• menghasilkan kunjungan kembali (generation of return visits) pengguna harus memiliki insentif untuk kembali ke situs untuk
beberapa kunjungan dari waktu ke waktu,
• menyediakan informasi yang berguna untuk berbagai publik
(providing useful information to a variety of publics) - pengguna
harus mencari informasi yang secara khusus disesuaikan
dengan kebutuhan mereka, dan
• mempertahankan dialogic loop - menyediakan kesempatan
bagi pengguna untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan
umpan balik.
Citizen Engagement secara luas didefinisikan sebagai keterlibatan
warga negara dalam urusan publik dan berfungsi untuk
membangun hubungan antara pemerintah dan warga negara yang
melampaui pertukaran informasi sederhana. Citizen engagement
atau keterlibatan publik bertujuan untuk mendukung interaksi
dan partisipasi publik, sehingga mengarah pada pengambilan
keputusan pemerintah yang lebih baik. Agostino (2013) telah
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mengamati bahwa keterlibatan warga negara dapat diukur
dalam Popularity, Commitment, dan Virality dimana popularitas
(Popularity) dapat diukur melalui total “likes” dalam setiap post,
komitmen (Commitment) diukur melalui jumlah total “comments”
dalam setiap post, dan viralitas (Virality) melalui total “retweet”
dalam setiap post. Bagaimana meraih kesuksesan dalam citizen
engagement melalui media sosial adalah masalah yang terus
menghadirkan tantangan bagi para peneliti dan praktisi.
Mengingat pentingnya keterlibatan warga negara yaitu, partisipasi
warga dalam urusan politik dan sosial, penggunaan media
sosial yang baik oleh lembaga pemerintah dapat meningkatkan
keterlibatan warga dan kepercayaan pada pemerintah.
Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian terhadap dua
institusi pemerintah pusat yang memiliki akun Twitter terverifikasi
(Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta
Sekretariat Kabinet) yang telah saya lakukan baru-baru ini. Hasil
dari penelitian tersebut adalah bahwa institusi pemerintah pusat
di Indonesia khususnya pada Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi dengan akun Twitternya @Kemristekdikti dan
Sekretariat Kabinet dengan akun Twitter @Setkabgoid telah
menerapkan prinsip-prinsip dialogis dalam berkomunikasi
melalui media sosial khususnya Twitter. Hal tersebut kemudian
menghasilkan engagement yang tinggi pada setiap tweet yang
diunggah oleh kedua institusi tersebut. Namun, beberapa hal
seperti respon organisasi terhadap komentar user (baik yang sesuai
dengan topik tweet maupun tidak terkait) dari hasil penelitian yang
saya lakukan masih perlu ditingkatkan guna menciptakan dialogic
loop yang lebih efektif.
Publik saat ini semakin kritis, tapi bukan tidak mungkin kita dapat
berkomunikasi dengan baik demi mendukung terciptanya reputasi
institusi yang lebih baik. Oleh sebab itu, penting kemudian bagi
kita untuk mengetahui pola timbal balik yang diberikan oleh publik
terkait setiap informasi yang diunggah melalui media sosial guna
menyiapkan strategi berdialog yang tepat sasaran
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Membangun Sinergi Antar Unit Pengelola
Dan Penyedia Informasi BPPT Untuk
Meningkatkan Pelayanan
Informasi Publik
Lucyana. H. Habibie
Pranata Humas Pusat Manajemen Informasi BPPT

T

eknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu
pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas
yang berhubungan dengan pemrosesan informasi (Haag &
Keen, 1996). Bisa dikatakan juga, teknologi informasi merupakan
teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan
informasi dalam bentuk elektronis. Teknologi informasi tidak hanya
terbatas pada TI (Hardware dan Software) yang digunakan untuk
memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga mencakup
teknologi komunikasi yang mengirimkan sebuah informasi (Martin,
1999). Kondisi ini menuntut pelaksana pengelola dan penyedia
informasi pemerintahan untuk mulai mengembangkan dimensi
keterbukaan, mudah diakses, accountable dan transparan.
Informasi menjadi hal yang sangat berperan penting dalam
kehidupan masyarakat.
Perubahan perilaku masyarakat ini merupakan kekuatan dominan
dalam berkomunikasi sehingga menjadi tantangan bagi BPPT
sebagai lembaga publik dalam menyampaikan informasinya.
Masyarakat yang dilindungi oleh Undang-undang no:14 tahun
2008 memiliki hak dan kekuatan dalam memperoleh informasi
dari badan publik. Tuntutan masyarakat akan informasi semakin
banyak . pengguna informasi dari berbagai penjuru dunia cukup
hanya duduk di ruangan, membuka laptop atau komputernya ,
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dan kemudian menjelajahi dunia maya untuk mencari informasi
yang dibutuhkan yang semuanya dapat dengan mudah diakses
seketika itu juga tergantung keinginan dan kebutuhan informasi
yang diinginkan. Munculnya perilaku masyarakat yang terbiasa
menggunakan teknologi informasi yang cenderung menginginkan
informasi yang mudah dan kekinian menjadi tantangan pejabat
humas. Masyarakat di era revolusi ini sering disebut net generation
atau now generation , masyarakat yang terbiasa menjelajah di
dunia maya.
Knowledge Management System BPPT
Manajemen pengetahuan (knowledge management) BPPT
adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh BPPT
untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan
mendistribusikan informasi-informasi berupa pengetahuan yang
dapat digunakan kembali dengan cara diketahui, dan dipelajari.
Kegiatan ini terkait dengan objektif BPPT dengan tujuan agar
mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama,
peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi
yang lebih tinggi.Tujuan dari pengembangan dan pengelolaan
knowledge management di BPPT adalah untuk meningkatkan
inovasi teknologi yang memberikan pengaruh positif terhadap
proses bisnis BPPT baik secara langsung maupun tidak langsung.
Komunitas Praktisi
Komunitas Praktisi adalah forum komunikasi pegawai BPPT yang
dilakukan secara online . Forum ini merupakan forum diskusi
tentang kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan untuk
mendukung kegiatan penelitian dan perekaysaan di BPPT. Forum
ini merupakan sarana berbagi pengetahuan, dan kolaborasi
dalam memanfaatkan pengetahuan, wawasan dan pengalaman
para pegawai dan pakar di berbagai bidang teknologi BPPT
untuk membantu pelaksanaan percepatan inovasi teknologi di
BPPT. Forum ini dibuat berdasarkan bidang teknologi BPPT yaitu
bidang teknologi pangan, teknologi energi, teknologi informasi
dan komunikasi, teknologi kesehatan, teknologi transportasi,
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teknologi pertahanan dan keamanan, teknologi manufaktur,
teknologi lingkungan dan kebumian , teknologi industri maritim
dan kebijakan teknologi. Forum ini di pimpimpin oleh seorang
moderator yang ditunjuk dan merupakan seorang ahli atau pakar
di masing-masing bidang teknologi BPPT.
Digital Library
Perpustakaan BPPT yang berada di lingkungan yang sudah
berubah memerlukan perpustakaan yang cerdas yang kaya
akan informasi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam
pengelolaan koleksinya. Web telah merevolusi cara orang
mengakses informasi sehingga diperlukan inovasi-inovasi baru
di perpustakaan BPPT seperti perpustakaan digital atau digital
library. Dalam era informasi digital, setiap hari kebutuhan informasi
semakin meningkat terutama untuk mengakses informasi melalui
online sistem . Pemanfaatan teknologi elektronik mengalami
pertumbuhan yang luar biasa pesatnya dari produk CD-ROM
menjadi perpustakaan digital . Informasi –informasi yang disajikan
oleh perpustakaan digital bersumber dari sejumlah informasi
multimedia yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah , majalah ilmiah ,
artikel – artikel ilmiah , berita , video, pidato, dan foto.-foto kegiatan
BPPT
Open Journal System ( OJS) BPPT
Jurnal merupakan publikasi ilmiah yang berisi informasi tentang
hasil kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
juga merupakan sumber informasi primer yang mencakup
kumpulan pengetahuan baru, pengamatan empiris, maupun
pengembangan gagasan atau usulan yang paling penting di
dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian Jurnal
BPPT merupakan representasi dari pengetahuan baru tentang
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di BPPT yang
dilaksanakan secara empiris dan merupakan gagasan baru dan
dipublikasikan secara periodik. Artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah
BPPT ditulis oleh para ilmuwan peneliti maupun perekayasa
BPPT untuk melaporkan hasil-hasil penelitian dan perekayasaan
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terbarunya. Oleh sebab itu, keberadaan jurnal ilmiah di BPPT
merupakan hal yang sangat penting dan perlu di tingkatkan untuk
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
Buku Seri KM BPPT
Buku Seri Knowledge Management merupakan sebuah tools yang
di gunakan BPPT dalam hal pengelolaan pengetahuan yang
bertujuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki BPPT.
Sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh pakar teknologi BPPT
dapat berguna untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang
lain. Pengetahuan ini terdiri dari tacit knowledge merupakan
pengetahuan yang melekat dalam benak individu pegawai BPPT
dan bersumber dari berbagai macam hal seperti, pengalaman,
motivasi, dan dari individu lain, serta eksplicit knowledge
merupakan pengetahuan yang telah terdokumentasikan ke dalam
berbagai macam bentuk seperti, kertas, file, dan database.
Public Information dan Cyber Library
adalah ruang informasi publik yang berada di lobby gedung
teknologi 3 Puspiptek Serpong. Fasilitas ini disediakan untuk
masyarakat yang ingin memperoleh informasi tentang BPPT.
Informasi yang tersedia dapat diakses melalui perangkat IT yang
sudah tersedia berupa LCD, tablet, maupun TV digital dengan
fasilitas touchscreen atau layar sentuh. Layanan yang disediakan
menggunakan jaringan telekomunikasi, jaringan TV kabel, internet
dan mobile komunikasi. Inovasi-inovasi layanan yang diberikan
adalah videophone, pesan elektronik multimedia, digital TV/HDTV
broadcast dan layanan video on demand. Perpustakaan dunia
maya ini menyediakan dan menyajikan koleksi secara digital dan
virtual melalui jaringan internet, web dan secara elektronik untuk
melayani publik berbasis teknologi informasi. Fitur canggih dari
web didistribusikan secara heterogen, kolaboratif, multimedia,
multi-protokol, arsitektur hypermedia berorientasi world wide web .
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Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Terkait dengan dokumentasi dan informasi tentang produk
hukum BPPT termasuk ke dalam kategori informasi publik yang
harus tersedia setiap saat dan dapat disajikan kepada publik tanpa
harus ada permintaan oleh pengguna informasi publik BPPT.
Dalam pelaksanaannya JDIH melakukan proses penyimpanan
dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi
hukum yang dimiliki BPPT. Informasi tersebut kemudian tersimpan
dan ditayangkan pada web utama BPPT. Melalui jaringan Internet,
masyarakat pengguna informasi dapat mengakses dokumentasi
hukum yang tersedia melalui situs utama BPPT.
Layanan hubungan media, analisa media dan pengaduan
masyarakat
Layanan hubungan media BPPT dilaksanakan dengan tujuan
untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh publik. Hal
ini dilakukan sebagai upaya dalam menyampaikan pesanpesan atau informasi kegiatan BPPT secara luas ke publik
dengan berita secara menyeluruh, lengkap dan dapat menyebar
secara cepat serta efektif dengan jangkauan yang cukup luas
mencakup para pembaca yang tersebar luas. Penyebarluasan
informasi ini dilakukan melalui media massa baik cetak maupun
elektronik, media online, media sosial, infotorial dan advetorial
yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun saling
pemahaman atau pengertian antara BPPT dan publiknya.
Melaksanaan publikasi serta pengelolaan informasi dan
dokumentasi
Salah satu fungsi humas dalam lembaga adalah writing and
editing; Sebagian besar pekerjaan pejabat humas berkaitan
dengan penulisan. Kegiatan ini bertujuan untuk penyebarluasan
informasi kegiatan BPPT untuk mencapai publik yang sangat besar
dan tersebar dengan menggunakan media publikasi sebagai
perpanjang tanganan humas. Alat penting yang digunakan ini
adalah melalui barang-barang cetakan. Beragam barang cetakan
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yang digunakan dalam kegiatan humas seperti jurnal, majalah,
bulletin , media release, newsletter dan penerbitan-penerbitan
internal lainnya.
Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi
Salah satu tugas dari bagian hubungan masyarakat adalah sebagai
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi BPPT. Pelaksanaan
kegiatan PPID BPPT berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun
2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik disebutkan pada
Pasal 7 bahwa:
(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/
atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat,
benar, dan tidak menyesatkan.
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan
sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi
publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan
mudah.
Unit pengelola dan penyedia informasi BPPT tidak hanya dijalankan
oleh Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat tapi juga
unit-unit lain yang terkait. Sinergi diperlukan agar pelaksanaan
tugas tidak tumpang tindih dan jangan sampai juga ada tugas/
layanan yang tidak disediakan. Unit pengelola dan penyedia
informasi di BPPT mempunyai autoritas terhadap pengelolaan
dan penyediaan informasi kepada masyarakat umum. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan penyediaan informasi
BPPT berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance), transparansi, dan akuntabilitas dan dapat
mewujudkan demokrasi, di mana keterbukaan yang merupakan
salah satu ciri kehidupan demokrasi. Agar pengelolaan dan
penyediaan informasi BPPT dapat berjalan dengan baik sesuai
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dan ketentuan maka sinergi unit pengelola dan penyedia informasi
di BPPT harus bersinergi agar informasi yang disajikan dapat cepat
sampai ke pengguna informasi dengan tepat waktu.
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Strategi Komunikasi Berbasis
Cyber Public Relations
Lukas Santoso
Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

P

ada era digital terjadi pergeseran dalam tata cara masyarakat
menggunakan media sosial yaitu saat ini terjadi peningkatan
penggunaan media sosial sebagai penyebarluasan
berita dan informasi untuk pelanggan, komunikasi publik yang
diinisiasi warga walaupun TV tetap dominan sebagai sumber
berita massa. Internet telah mengubah praktik public relations
dalam menggunakan media dan berinteraksi dengan publik.
Internet membuat terciptanya publik aktif yang ikut membentuk
pemberitaan dalam media. Apa yang telah dianggap baik dalam
media konvensional, dominasi sedikit jaringan dan reporter/
jurnalis telah berganti, karena kini informasi bisa diakses langsung
oleh konsumen/ khalayak.
Internet juga menghemat biaya operasional yang memungkinkan
penyampaian informasi antar instansi pemerintah dilakukan secara
online sehingga menghemat biaya opersional dibandingkan jika
harus disampaikan secara tertulis atau melalui pertemuan tatap
muka. Internet juga menjadi media promosi bagi pemerintah,
sangat membantu pemerintah dalam mempromosikan potensi
daerahnya, hal ini akan membantu mengenalkan berbagai
potensi daerah seperti potensi bisnis, budaya, wisata, kuliner,
pertanian, dan lainnya.
Internet banyak digunakan oleh lembaga-lembaga dan
organisasi-organisasi tak terkecuali pemerintah dengan membuat
situs sebagai sarana penyebar informasi. Pada era globalisasi
sekarang ini humas semakin mengikuti perkembangan zaman,
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internet menjadi sarana pilihan efektif bagi humas
untuk
melakukan kegiatannya. Untuk melaksanakan fungsi kehumasan
dengan media internet khususnya humas instansi pemerintahan,
diperlukan kemauan dan kemampuan dari pemangku kebijakan
(stoke holder). Wujud nyata dari pengaplikasian e- government di
Indonesia adalah dengan adanya instruksi dari pemerintah untuk
membuat dan memanfaatkan teknologi internet dalam hal ini
website dalam menunjang aktivitas pemerintahan.
Berbasis Cyber Public Relations
Dalam dunia bisnis, promosi dan publikasi melalui jejaring sosial
merupakan salah satu strategi untuk memperkenalkan sebuah
produk. Strategi komunikasi public relations yang baik merupakan
salah satu faktor yang dapat meningkatkan minat konsumen.
Kekuatan media sosial yang cukup besar, memberikan keuntungan
sebagai media promosi, selain itu juga membantu mengurangi
biaya iklan. Jejaring sosial mengajak siapa yang tertarik untuk
berpartisipasi dan berkontribusi dalam memberikan feedback
secara terbuka, memberi komentar serta membagi informasi
dalam waktu cepat, terutama dengan perkembangan internet
dan mobile phone mana saja.
Strategi komunikasi yang dapat digunakan diharmonisasikan
dalam tiga aktivitas utama yaitu perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi program. Dari tiga aktivitas komunikasi terdapat
elemen yang akan dijelaskan sebagai berikut: Pertama
Perencanaan Komunikasi. Hal ini dilakukan dengan langkahlangkah perencanaan sebagai berikut: (1) Menganalisis situasi.
Sebelum menentukan tujuan yang hendak dicapai, hendaknya
menganalisis SWOT (Strength/ kekuatan), weakness/ kelemahan,
threat/ hambatan untuk mencapai tujuan. Penjelasannya sebagai
berikut: (a) Strength and Weakness merupakan kekuatan dan
kelemahan. Kekuatan merupakan faktor pendukung tercapainya
tujuan usaha. Sedangkan kelemahan dapat menjadi penghambat.
(b) Opportunity merupakan peluang bisnis. Pertumbuhan atau
perubahan kehidupan masyarakat memunculkan peluang
kepada industri pasar modal syariah yang mampu menangkap
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peluang. (c) Threat merupakan berbagai macam hambatan untuk
mencapai tujuan.
Kedua, Mengidentifikasi khalayak sasaran. Dalam memasarkan
produk pasar modal syariah perlu mengidentifikasi khalayak
sasaran yaitu calon investor atau pembeli produk pasar modal
syariah atau orang yang akan mempengaruhi pembelian. Khalayak
tersebut adalah para individu, kelompok, publik/ masyarakat
khusus atau umum. Khalayak sasaran akan sangat mempengaruhi
keputusan-keputusan PR tentang apa yang akan disampaikan,
bagaimana hal itu disampaikan, kapan itu disampaikan dimana
itu disampaikan dan siapa yang akan menyampaikannya.
Dalam mengidentifikasi khalayak sasaran diperlukan tiga hal;
pertama, segmentasi pasar (segmenting) adalah suatu strategi
untuk memahami struktur pasar dengan cara mengelompokkan
pembeli aktual maupun potensial yang berbeda. Kedua,
dilakukan penentuan pasar sasaran (targeting) guna memilih
satu atau lebih segmen pasar yang akan dilayani. Ketiga, setelah
dilakukan penentuan sasaran maka langkah selanjutnya adalah
penentuan posisi pasar (positioning), yaitu membentuk dan
mengkomunikasikan manfaat utama yang membedakan produk
dalam pasar (Kasali, 1998: 388).
Ketiga, Menentukan tujuan komunikasi. Penentuan tujuan
komunikasi adalah halyang fundamental sebelum pelaksanaannya.
Hal ini bertujuan untuk selalu menjaga konsistensi pelaksanaan
komunikasi agar selalu di dalam koridor dengan tujuan awal.
Dalam hal ini, komunikasi bertujuan untuk membangkitkan
keinginan untuk membeli produk.
Keempat, Menetapkan anggaran komunikasi. Salah satu
keputusan tersulit yang dihadapi oleh lembaga adalah berapa
biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan komunikasi. Dalam
memutuskan besarnya anggaran komunikasi terdapat empat
metode yang digunakan yaitu: (a) Metode sesuai dengan
kemampuan (affordable method) yaitu metode yang menetapkan
anggaran pada level yang oleh manajemen mampu dikeluarkan
oleh lembaga. (b) Metode presentase dari penjualan (percentages
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of sales budgeting method). (c) Metode menyamai pesaing
(competitiv parity method); metode yang menyamakan anggaran
lembaga dengan anggaran pesaing. (d) Metode tujuan dan tugas
(objective and task method): metode yang digunakan dimana
perusahaan menetapkan anggaran promosi berdasarkan apa
yang ingin dicapai (Kotler dan Amstrong. 2004: 125-127).
Kelima, Mengembangkan program komunikasi. Adapun
pengembangan program komunikasi dalam pandangan Philip
dan Amstrong. (2004: 614-625) terdiri atas: (a) Merancang pesan.
Penggunaan visual dan pesan yang tepat merupakan syarat
utama keberhasilan dari sebuah program promosi. Idealnya,
pesan disusun untuk memperoleh kesadaran atas keberadaan
sebuah produk atau jasa (awarness) menumbuhkan sebuah
keinginan untuk memiliki atau mendapatkan produk (interest),
sampai dengan mempertahankan loyalitas pelanggan (loyalty).
Tahapan tersebut dikenal dengan rumus AIDDA (Attention, Interest,
Desire, Decision and Action). (b) Memilih media.
Adapun secara praktis strategi komunikasi yang dapat digunakan
oleh Cyber PR dalam mengembangkan tugas dan fungsi PR
pemerintah yaitu dengan: (1) Menggunakan strategi komunikasi
penyebaran informasi terkait program kerja pemerintah melalui
press release, bisa menggunakan public relations news dan
public relations web. (2) Penyebaran informasi tentang berbagai
aktivitas pemerintah, baik pust maupun daerah dalam Executive
summary, melalui metode email, slide share, scribd, social media.
(3) Penyebaran informasi tentang program yang dilakukan dalam
Flickr Graphs, menggunakan media massa dan social media. (4)
Penyebaran informasi tentang berbagai kegiatan dalam blog
snippets melalui social media. (5) Penyebaran informasi tentang
berbagai aktivitas dalam events-events baik skala besar dan skala
kecil, adapun untuk informasi dan ajakan kepada masyarakat
dapat menggunakan social media baik sebelum ataupun sesudah
acara dalam rangka memperbaharui informasi terkini terkait
program kerja pemerintah. (6) Penyebaran informasi dalam bentuk
pembuatan video proses dan mekanisme ketika akan melakukan
berbagai aktivitas baik di publik primer ataupun sekunder.
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Video tersebut dapat diunggah oleh cyber PR melalui youtube,
vimeo, social media, e-mail, tube mogul. (7) Penyebaran informasi
tentang berbagai aktivitas tersebut dalam bentuk audio melalui
i-tunes. (8) Penyebaran informasi tentang berbagai peristiwa yang
dikelola pemerintah dalam slides yang bisa disebarkan melalui
e-mail, slide shares, scribd, social media.
Dengan menggunakan cyber PR sebagai basisnya maka
penyampaian informasi kepada para stakeholder akan lebih
cepat, aktual, serta akurat, selain itu sistem yang dapat dilakukan
dimana pun dan kapan pun, sehingga pada akhirnya yang
harus di jadikan titik perhatian adalah pembangunan sumber
daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang pasar modal
syariah sehingga dapat memberikan pelayanan informasi dan
kehumasan dalam konteks digital. Jadi berkat kemajuan teknologi
dan informasi serta perkembangan internet telah mengubah
praktik public relations dalam menggunakan media. Internet telah
mencipta dunia konsumen yang dibentuk oleh media. Pengguna
media sosial di Indonesia jumlahnya begitu besar oleh karena itu
sudah saatnya cyber PR menjadi basis strategi komunikasi dan
diseminasi informasi terkait bidang masing-masing.
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CSR Saluran PR Meraih Hati Publik
Marlina Mustikaningsih
Pranata Humas Universitas Padjadjaran

P

ublic Relations (PR) dalam organisasi bertanggung
jawab secara sosial dalam membentuk persepsi
sebuah organisasi dimata publik. Program Corporate
Social Responsibility (CSR) dalam sebuah organisasi
merupakan salah satu cara dalam pembentukan citra
organisasi. Dalam sebuah organisasi pelaksanan program
CSR dapat dilakukan dibawah divisi PR. Program CSR yang
dilakukan dengan cara pendekatan PR, diharapkam program
yang telah dirancang, dikelola dan diimplementasikan akan
sesuai dengan tujuan organisasi.
Saat ini CSR bukanlah sebuah formalitas semata, melainkan
cara membentuk reputasi melalui tanggung jawab sosial
yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Diwajibkan atau
tidak, organisasi sudah harus melakukan program CSR
tanpa paksaaan. Keberadaan sebuah organisasi bagi publik
menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan
lingkungan. Hal tersebut menjadikan sebuah kosekuensi
yang mesti diterima oleh organisasi dalam melaksanakan
tanggung jawab sosialnya terhadap publik.
Dahlsrud (Yudarwati dkk, 2017) mengemukakan bahwa
lima dimensi ditemukan dalam sebagian besar definisi CSR:
lingkungan, sosial, ekonomi, pemangku kepentingan, dan
kesukarelaan. Dari lima dimensi tersebut dapat kita lihat
bahwa kegiatan CSR dibentuk atas dasar organisasi sebagai
pemangku kepentingan. Organisasi dan masyarakat dalam
konteks CSR memiliki hubungan kepentingan yang saling
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timbal balik dalam masalah ekonomi maupun sosial yang
dilaksanakan dalam bentuk kesukarelaan.
CSR telah diartikan dalam banyak hal tentang komitmen
sosial dan kewajiban moral organisasi. CSR merupakan
alasan dan alat pembentukan reputasi organisasi, serta
sebagai sarana mencegah timbulnya konflik yang timbul
disebabkan oleh praktik suatu organisasi. Selain dari pada
itu CSR dapat menjadi legitimasi organisasi dari masyarakat
dan para stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap
organisasi.
PR dianggap sebagai alat komunikasi untuk berbagi
informasi tentang perusahaan kepada para pemangku
kepentingan dan stakeholdernya. PR bertujuan untuk
mengedukasi dan memberi informasi kepada publik dalam
rangka menciptakan pemahaman (Suwatno, 2018:12). PR
melalui program CSR sebagai jembatan penghubung antara
kepentingan organisasi dengan masyarakat. Program CSR
diharapkan dapat bersentuhan langsung dengan publik,
khususnya di daerah-daerah tertentu.
Publik di setiap daerah memiliki nilai-nilai lokal yang berbeda. Nilainilai tersebut mesti dijaga dan dikelola sehingga program CSR
yang akan dilaksanakan dapat bersinergi antara organisasi dan
masyarakat. PR sebagai pelaksana program CSR perlu melakukan
data atau riset terlebih dahulu tentang apa yang dibutuhkan
publik. Praktik CSR harus dilakukan secara hati-hati dengan cara
yang benar secara etika dan moral. Praktik CSR jangan sampai
merugikan kedua belah pihak dan memberikan manfaat bagi
masyarakat dan organisasi. PR berperan selain sebagai pelaksana
program juga sebagai fasilitator komunikasi antara organisasi dan
publik. Kebijakan organisasi disampaikan dengan cara pendekatan
PR sehingga kesepahaman di antara keduanya dapat terlaksana
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Menentukan sebuah program CSR sesuai dengan potensi yang
dimiliki publik akan lebih mudah untuk dikembangkan. CSR
bukanlah sebuah program amal cuma-cuma yang dilakukan oleh
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suatu organisasi, program tersebut harus memiliki dampak yang
bekelanjutan bagi publik. PR sebagai eksekutor menyampaikan
masukan kepada organisasi tentang apa yang seharunya dilakukan
dalam melaksanakan program CSR.
Menurut Lawelle (2016) strategi Corporate Social Responsibility
(CSR) merupakan upaya mewujudkan good corporate governance,
good corporate citizenship dan good business ethics dari
sebuah entitas bisnis. Organisasi tidak cukup hanya memikirkan
kepentingan pemilik modal, tetapi juga untuk memenuhi
kepentingan seluruh stakeholders. Perlu diingat bahwa tujuan dari
program CSR adalah menjadikan publik mandiri. Jangan sampai
program CSR menimbulkan ketergantungan publik terhadap
kehadiran suatu organisasi di lingkungan sosial. Program CSR
yang dilakukan oleh PR diharapkan dapat berjalan baik, tanpa ada
dominasi dari kedua belah pihak. PR bertindak sebagai corong
organisasi kepada publik dan sebaliknya. Sedangkan CSR adalah
metode PR dalam meraih hati publik agar mendukung kelancaran
bisnis perusahaan. Hubungan yang baik diantara perusahaan
dengan publiknya membuat potensi konflik dan gangguan
terhadap operasional perusahaan akan semakin mengecil.
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Humas Cerdik Tangkis Intrik
Meylani Siahaan
Pranata Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

M

edi (55), warga Bekasi, Jawa Barat begitu bersemangat
membaca pesan yang masuk di salah satu grup Whatsapp
yang diikutinya. Ditelusurinya dengan semangat kata
demi kata sambil mengangguk-angguk tanda mengerti hingga
kata terakhir yang bertuliskan nama seorang dokter dari luar
negeri sana. Matanya kembali pada judul yang ditulis dengan
huruf kapital, “LEMON EFEKTIF MEMBUNUH SEL KANKER”.
Dia merasa informasi ini begitu penting. Terbayang olehnya
sepupu dan sahabatnya yang saat ini sedang berjuang melawan
kanker ganas di rumah sakit. Tentu saja dengan informasi ini
pengobatan akan menjadi lebih mudah dan murah. Mengapa
dokter tidak mengetahui hal ini? Atau apakah mereka tahu tapi
tidak ingin menerapkannya karena dapat merusak bisnis industri
medis?
Namun Medi segera tersadar dan mengurunkan niatnya untuk
meneruskan pesan tersebut pada keluarganya. Ia teringat pesan
guru mengaji di kampungnya. “Kalau ada informasi, tabayyun dulu.
Cek dan ricek kebenarannya. Jangan asal terima dan langsung
dibagi ke orang lain.”
Ia pun segera meminta Andy (24), anaknya yang bekerja di sebuah
instansi pemerintah, untuk memastikan kebenaran informasi itu.
Andy kemudian mencari informasi lebih lengkap melalui mesin
pencari di internet. Dari hasil pencariannya, ia menemukan
beberapa situs resmi yang mengklarifikasi bahwa informasi itu
merupakan hoaks yang sudah lama beredar beberapa tahun lalu.
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“Informasi tentang air perasan lemon dapat mengobati kanker
itu keliru. Datanya tidak valid dan sumber datanya tidak jelas.
Nama dokter yang tercantum di pesan tersebut fiktif belaka.
Selain itu, informasi tersebut sudah diklarifikasi di beberapa situs
pembongkar hoaks.” terang Andy kepada ibunya.
Medi pun mengambil nafas lega. Untung tadi tidak keburu
meneruskan pesan tersebut kepada sepupu dan sahabatnya.
Untungnya lagi, ia tidak keburu membagi pesan itu ke grup-grup
lainnya.
Serbuan Hoaks
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
memberikan keterangan bahwa selama April 2019, sebanyak 486
hoaks berhasil diidentifikasi oleh mesin pencari AIS di lembaga
tersebut. Tercatat, 209 hoaks berasal dari kategori politik. Informasi
mengenai klarifikasi dan konten yang terindikasi hoaks ini dirilis
melalui portal kominfo.go.id dan stophoax.id. Angka tersebut
begitu fantastis karena bila dihitung secara kasar, 16 kabar bohong
menerpa masyarakat luas setiap harinya.
Tren penyebaran hoaks memang meningkat sejak Agustus 2018.
Berdasarkan rilis yang sama, pada Agustus 2018 tercatat hanya ada
25 konten, tetapi naik menjadi 27 konten hoaks pada September
2018. Angka ini terus meningkat seiring dengan memanasnya
situasi politik menjelang pemilu presiden April 2019 lalu. Tidak
melulu isu politik, hoaks juga ramai merambah isu lain yang
sederhana, termasuk isu kesehatan seperti yang diilustrasikan di
awal.
Hoaks rupanya dapat dijadikan industri yang mendulang
keuntungan secara signifikan. Portal resmi Kementerian Kominfo
menyatakan ada 800.000 situs terindikasi sebagai penyebar
hoaks di Indonesia. Mengutip dari Dirjen Aplikasi Informatika
Kemkominfo, Samuel Pangerapan, penyebaran berita bohong dan
ujaran kebencian dengan memanfaatkan momen politik dapat
didanai para sponsor gelap. Nilainya ratusan juta rupiah hanya
dalam beberapa bulan.
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Bisnis ini sangat berbahaya jika terus berlangsung. Dipastikan
jika hoaks berulang-ulang disampaikan dapat menciptakan ilusi
kebenaran. Implikasinya, masyarakat dibodohi oleh informasi
yang menyesatkan. Yang sakit tidak kunjung sembuh karena
mengandalkan ilmu yang tidak valid. Konstruksi masyarakat
majemuk terpecah belah akibat gencarnya isu politik dan SARA
yang dikobarkan, sehingga melahirkan sentimen politik rasial
diskriminatif.
Hoaks bukan saja berdampak negatif pada kehidupan masyarakat
secara luas, namun juga dapat menurunkan kepercayaan publik
terhadap pemerintah. Contoh nyata adalah kasus beredarnya
pesan “10 Juta Pekerja China Serbu Indonesia” yang kemudian
viral. Banyak orang tidak mau mengecek ulang, hanya menerima
begitu saja pesan itu dan menganggapnya sebagai sebuah
kebenaran. Lebih memprihatinkan lagi, banyak yang langsung
menyebarkan ulang pesan itu ke orang lain. Dampaknya, banyak
orang menganggap bahwa pemerintah lalai dalam mengawasi
masuknya pekerja asing ke Indonesia, meskipun tentu saja fakta
yang sesungguhnya tidak demikian.
Kenali Hoaks
Hoaks tidak akan bekerja dengan sukses bila kita dapat
mengenalinya lebih dulu. Ada sebuah rumusan yang dapat
digunakan secara mudah. Pertama, cek headline/judul berita.
Pastikan judul berita relevan dengan isinya. Seringkali judul
bombastis hanya untuk memancing emosi pembaca, padahal
isinya jauh dari judul yang disampaikan. Dalam bisnis dunia maya,
setiap klik menghasilkan uang. Inilah yang dikejar oleh pengusaha
bisnis hoaks.
Kedua, cek siapa yang memproduksi dan yang menyebarkan
berita tersebut. Entah artikel tersebut berasal dari penerbit yang
sangat terkenal, atau ditulis oleh seorang ahli, haruslah pihak
yang memiliki kredibilitas di bidangnya. Penyebar informasi juga
merupakan faktor penting. Dengan kebebasan akses informasi,
siapa saja dapat menjadi pewarta. Media abal-abal mudah saja
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menyebarkan informasi yang tidak jelas lewat kanal media sosial,
aplikasi pesan singkat, dan lainnya.
Ketiga, cek keseluruhan isi berita. Terkadang artikel yang berisi
fakta juga mengandung tulisan yang dilebih-lebihkan, sehingga
dapat menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya mengenai
kesulitan pengguna BPJS di rumah sakit, mungkin benar namun
bisa jadi tak sepenuhnya benar. Oleh karena itu jangan terburuburu memercayai artikel yang dibaca. Atau, bisa juga dengan
melihat dari kualitas artikelnya. Jika artikel terlihat seperti ditulis
dengan sembarangan, penuh salah ketik, tidak terstruktur, dan
mayoritas berisi opini tanpa dasar, kemungkinan besar isi informasi
tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semakin sering kita
menjadi ‘detektif’, intuisi mengidentifikasi hoaks akan lebih tajam.
Peran Humas Pemerintah
Mengingat instansi pemerintah adalah lembaga yang paling sering
diserang hoaks, pemerintah mau tak mau jadi disibukkan dalam
upaya pencegahan, klarifikasi, hingga pemberantasannya. Ketiga
menu tadi menjadi makanan sehari-hari humas pemerintah.
Humas Pemerintah, khususnya fungsional Pranata Humas, harus
lebih giat dalam memproduksi konten-konten positif untuk
mengimbangi konten negatif yang dengan cepat beredar di segala
lini media sosial. Konten yang diproduksi dan disebarluaskan oleh
Pranata Humas dapat berupa isu khusus sesuai sektornya, namun
juga bisa merupakan narasi yang disuarakan bersama-sama.
Kesatuan aksi oleh Pranata Humas dari berbagai instansi mestinya
dapat menjangkau berbagai macam kelompok pemangku
kepentingan dan lapisan masyarakat.
Perang terhadap hoaks yang makin masif di Indonesia juga
membutuhkan pendekatan yang lebih kreatif. Bila hoaks
banyak beredar melalui media sosial, humas pemerintah dapat
menggunakan media yang sama untuk menangkalnya. Bila hoaks
menggunakan judul bombastis, humas pun dapat mengemas
konten pesan dengan tampilan dan narasi yang lebih menarik.
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Kinerja pemerintah, walaupun sudah maksimal, akan menjadi
percuma bila tidak tersosialisasikan dengan baik. Hoaks
yang masif dan konsisten menerpa masyarakat, akan lebih
tampak nyata dibandingkan fakta yang tidak disajikan dengan
merata. Membalikkan ancaman hoaks menjadi peluang dalam
menyampaikan capaian pemerintah adalah tantangan bagi humas
pemerintah sebagai ujung tombak komunikasi menjadi satu faktor
pembentuk citra pemerintah. Sajikan fakta yang aktual dengan
cerdik untuk membendung kabar bohong yang penuh intrik. (MS)
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Komunikasi Anak Usia Dini Untuk
Kesehatan Negeri
Nur Sholihatin
Pranata Humas Balai Litbangkes Banjarnegara (Kemenkes)

K

ehadiran anak merupakan dambaan setiap keluarga, dan
anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga. Salah satu
hal yang harus diperhatikan adalah masalah pendidikan
anak, anak ibarat “spons” yang siap menyerap apa saja yang ada
di dekatnya dan yang mereka lihat, maka disinilah tanggungjawab
orang tua dan pendidik untuk bisa mengarahkan dan memberi
contoh yang baik. Salah satu yang perlu di ajarkan kepada anak
adalah pola hidup bersih dan sehat, pendidikan tentang pola
hidup bersih dan sehat ini merupakan salah satu unsur utama
dalam pendidikan anak usia dini, contoh perilaku hidup sehat
yang perlu diajarkan adalah mencuci tangan dengan sabun
sebelum dan setelah makan, gosok gigi, mengkonsumsi makanan
sehat, memberantas jentik nyamuk, membuang sampah pada
tempatnya dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Sedini
mungkin anak dikenalkan dengan penyakit yang bisa ditularkan
oleh binatang dan bagaimana cara pencegahanya.
Komunikasi harus dibangun sejak dini agar membekas dalam
ingatan anak dan membiasakan mereka menjadi individu yang
memiliki pola hidup sehat. Salah satu cara agar mereka mengenal
perilaku hidup sehat ini dengan mengajak mereka berwisata
ilmiah, anak akan cenderung lebih mengingat dan membekas
dalam ingatan mereka jika mereka diajak belajar sambil bermain.
Salah satu wisata ilmiah yang ada di Balai Litbang Kesehatan
Banjarnegara adalah wisata ilmiah untuk tingkat Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD), hal ini dilakukan untuk ikut berperan serta dalam
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pembangunan kesehatan dimulai dari usia dini, dan juga salah satu
cara untuk mengenalkan anak dengan berbagai macam penyakit
yang ditularkan oleh binatang khususnya tikus dan nyamuk serta
pengenalan perilaku hidup sehat lainya.
Anak di ajari dan diperlihatkan tentang siklus hidup nyamuk (telurjentik-pupa-nyamuk), serta pengenalan habitat nyamuk yang
disajikan dengan permainan sehingga membuat anak menjadi
lebih tertarik. Diharapkan nantinya saat sudah mengenali tempat
perkembangbiakan nyamuk maka lebih mudah untuk melakukan
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), anak juga di ajari tentang
PSN 3 M Plus (menguras, menutup dan mengubur). Dengan
mengajari anak tentang PSN sejak dini diharapkan anak nantinya
tumbuh menjadi individu yang mampu berperan juga dalam PSN
dalam keluarga atau dimasyarakat sekitar.
Anak bersifat meniru perilaku orang tuanya. Selain menggunakan
pesan secara langsung secara verbal, orang tua harus senantiasa
memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi proses
pembelajaran anak dilakukan secara tidak langsung. Contoh
lain adalah penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Orangtua dapat memberikan contoh anak mandi secara teratur
dua kali sehari dan makan teratur tiga kali sehari. Untuk ayah dan
ibunya sama-sama bekerja, memang agak sulit. Hanya saja ini
bisa diakali dengan mengingatkan melalui telepon asisten rumah
tangganya. Terlebih sekarang dengan video call interaksi jarak jauh
jadi lebih baik. Lebih dari itu, penyampaian pesan kepada anak
harus menyenangkan. Berbicaralah dengan bahasa seusianya
dengan alat peraga. Usia anak-anak sangat sulit membayangkan
benda-benda tak kasat mata seperti kuman jika kita tidak
menunjukkan gambar kuman.
Dengan adanya pengenalan tersebut diharapkan anak sadar
akan kebersihan lingkungan sejak dini, dan mampu mencegah
penyebaran penyakit, serta tercipta generasi yang sehat dan maju.
Tanggung jawab pendidikan kesehatan anak adalah milik orang
tuanya masing-masing.
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Agar Laporan Penelitian Lebih Mudah
Dicerna
Ripsidasiona
Pranata Humas Ahli Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
(Litbangkes) Kementerian Kesehatan RI

K

ualitas komunikasi Pemerintah sangat penting bagi
terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
di sebuah negara. Pemerintah harus terlibat secara konstan
dalam proses pertukaran informasi dan komunikasi mengenai
kebijakan, ide atau gagasan dan keputusan antara pemerintah
dan yang diperintah atau warga negara. Menurut Erliana Hasan
(2005) komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide,
program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam
rangka mencapai tujuan negara. Pemilihan strategi komunikasi
pemerintah menjadi salah satu kunci dalam mengukur
efektivitas aktivitas komunikasi yang dijalani.
Salah satu kegiatan komunikasi yang terjadi dalam pemerintahan
adalah penyampaian hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes).
Sebagai lokomotif penelitian, pengawal kebijakan dan legitimator
program pembangunan kesehatan berbasis bukti, Badan
Litbangkes mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan
pengembangan di bidang kesehatan. Pada hakekatnya penelitian
kesehatan yang dihasilkan oleh Badan Litbangkes haruslah
disampaikan kepada para pemangku kepentingan dari para
penyusun kebijakan, praktisi, akademisi, sampai masyarakat
umum.
Dalam proses menyampaikan hasil penelitian tidaklah mudah
dan tidak luput dari berbagai hambatan terutama bagi
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masyarakat umum yang notabene memiliki keberagaman
latar belakang pendidikan dan level pengetahuan. Simon,
Smithburg, dan Thomson dalam Handbook of Administrative
Communication
menyebutkan
hambatan-hambatan
komunikasi pemerintahan yaitu hambatan bahasa, kerangka
referensi, jarak status, jarak geografis, perlindungan diri dari inisiator,
tekanan pekerjaan lainnya, dan pembatasan yang disengaja pada
komunikasi. Kerangka referensi ini menjadi hambatan terbesar
karena meski jarak geografis sudah dapat diatasi dengan penetrasi
jaringan internet, literasi yang merata masih menjadi pekerjaan
rumah bersama. Hoax dari internet muncul dari hambatan ini.
Informasi hasil penelitian pun bisa diartikan sekenanya baik
sengaja ataupun tidak.
Bahasa ilmiah atau akademis yang digunakan dalam penelitian
menjadikan informasi hasilnya cukup sulit dipahami. Belumlah
lagi data-data yang disajikan terkadang sering berupa angka dan
matriks yang seringkali membuat dahi berkerut. Suatu kumpulan
data yang disajikan dengan cara yang monoton tanpa desain
yang menarik tentu saja bisa membuat kita bosan. Kebosanan
membuat kita malas menangkap semua informasi dari data-data
yang disajikan. Publikasi atas penelitian kesehatan bukan hanya
menunjukkan kinerja Pemerintah di bidang kesehatan, lebih
dari itu agar para pemangku kepentingan termasuk masyarakat
mawas dan mengambil peran lebih baik. Pembangunan kesehatan
bukan hanya tanggung jawab Pemerintah terlebih Kementerian
Kesehatan, tapi juga semua masyarakat Indonesia.
Untuk itu hasil-hasil penelitian yang ada haruslah dikemas secara
apik dalam bahasa yang ringan dan populer sehingga mudah
dipahami oleh masyarakat yang dalam hal ini bisa saja masyarakat
umum atau pun pemangku kebijakan. Hasil penelitian harus dapat
ditangkap dan diterjemahkan oleh media agar teramplifikasi
ke seluruh penjuru nusantara. Menyampaikan hasil penelitian
kesehatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara kepada masyarakat adalah bagian dari akuntabilitas
Pemerintah.
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Tentunya hal ini tidaklah mudah dan menjadi sebuah tantangan bagi
humas Pemerintah. Terlebih memasuki era digital yang menjadi
paradigma baru komunikasi pemerintahan yang mengedepankan
inovasi kreatif, kekinian, dan adaptif terhadap perkembangan
digitalisasi. Di sinilah humas pemerintah dituntut memainkan
peran dalam mengolah pesan dengan seni komunikasinya yang
terbaik.
Salah satu teknik penyampaian pesan yang dapat dilakukan dalam
menghadapai tuntutan era digitalisasi adalah dengan mengemas
materi hasil penelitian dalam bentuk komunikasi visual. Humas
dapat “menyulap” hasil penelitian menjadi sebuah infografis
dengan berbagai rupa gambar dan warna yang mewakili sebuah
pesan yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Masyarakat
sekarang sudah kebanjiran informasi dan tidak cukup banyak
waktu untuk membaca tulisan-tulisan panjang, apalagi yang
susah dicerna.
Sejak dahulu otak manusia sudah sangat terbiasa dengan sajian
informasi dalam bentuk visual. Pada zaman dahulu kala infografis
dapat ditemukan di goa dengan bentuk coretan yang memiliki
bentuk beragam, namun memiliki arti yang tersembunyi. Hal ini
juga bisa dibuktikan dari peninggalan-peninggalan masa pra
sejarah berupa lukisan-lukisan yang dibuat sebagai salah satu
sarana komunikasi. Di era moderen, infografis muncul kembali
di kalangan media untuk meringkas data statistik dan angkaangka. Seiring perkembangan zaman, sekarang infografis
ternyata memiliki peranan penting dalam menyampaikan suatu
informasi dengan lebih mudah dan cepat. Bila biasanya kita
menyampaikan suatu penjelasan menggunakan teks saja, maka
sekarang ada baiknya beralih dengan menggunakan infografis.
Selain memudahkan orang dalam memahami data-data berupa
angka, infografis juga membantu dalam mengingat pesan dengan
simbol-simbol. Oleh karena itu kenapa rambu-rambu banyak
berupa simbol dan angka buka pesan.
Data penelitian dapat disajikan dengan konsep visual yang terdiri
dari teks dengan tambahan gambar-gambar ilustrasi yang menarik.
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Secara umum hasil akhir dari sebuah infografis mempunyai
prosentase gambar visual yang lebih banyak dibandingkan
informasi teks. Kunci utama dalam membuat infografis adalah
konsep visual dengan ilustrasi yang menarik serta validitas
data yang disajikan didalamnya. Kesalahan yang umum dalam
membuat infografis adalah masih banyak teks yang disajikan,
pemilihan komposisi warna yang kurang kontras dan proporsi yang
kurang proporsional. Dengan demikian, banyak melihat referensi
infografis di media baik cetak maupun digital membuat kita lebih
kaya ide dan mengasah daya kreasi. Dalam membuat infografis,
paling mudah menggunakan aplikasi pengolah bahan tayang
selain aplikasi pengolah grafis yang membutuhkan memory
komputer lebih besar.
Sudah tidak zaman lagi jika kita harus menyimak data-data
dengan cara yang membosankan dan membuat kantuk. Sebab
perkembangan infografis yang unik dan menarik menjadi ide baru
untuk menyajikan data secara akurat dan efektif. Jadi, humas
pemerintah diharapkan dapat mengemas hasil penelitian dengan
cantik melalui infografis sebagai salah satu strategi komunikasi
terbaik. Kerahkan kemampuanmu bermain dengan infografis!
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Mengelola Pesan Pemerintah Melalui
Narasi Tunggal
Riski Lustiono
Pranata Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika

S

atu tahun pemerintahan Jokowi-JK dilaporkan kepada
publik dalam sebuah kemasan naratif, yang dikenal dengan
Narasi Tunggal. Narasi Tunggal merupakan rumusan pesan
kunci mengenai isu yang menjadi perhatian bersama, ditujukan
sebagai referensi dalam menyamakan pemahaman para
pemangku kepentingan dalam berkomunikasi kepada publik.
Narasi dirumuskan Kominfo bersama kantor staf presiden dan tim
komunikasi presiden melalui produk Goverment Public Relations
(GPR) disebarluaskan oleh K/L/D (Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah) terkait sesuai bidang masing-masing kepada
publik1.
Narasi tunggal “Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” tersebut
disebarluaskan pemerintah melalui sebuah organisasi Bakohumas
(Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat) yang bertugas
mengkoordinir, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan
kegiatan humas – humas pemerintah. Bakohumas didirikan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 31/KEP/
MENPEN/1971. Dalam kehumasan pemerintah, Bakohumas
yang beranggotakan humas K/L/D mempunyai kontribusi yang
signifikan dalam menyebarkan informasi – informasi pemerintahan
dengan mengunggah data maupun informasi ke dalam website
Bakohumas.
1. Presentasi Djoko Agung Harijadi, Plt Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo
dalam Forum Tematis Bakohumas, 25 Agustus 2015 di Jakarta
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Sejak dikeluarkannya inpres tersebut, pola penyebarluasan menjadi
sedikit berbeda ditambah dengan adanya sistem penyebarluasan
narasi tunggal. Sebagai penerjemahan dari Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan Komunikasi Publik, pada
pelaksanaannya, Tim sekretariat Bakohumas mengirimkan surat
edaran Menkominfo No. 575/M.KOMINFO/HM.01.05/07/2015
kepada 33 Kementerian dan 5 Lembaga (Jaksa Agung, Panglima
TNI, Kapolri, Kepala Staf Kepresidenan, dan Sekretariat Kabinet),
pada 28 Juli 2015. Surat edaran tersebut adalah terkait tentang
dukungan terhadap Pengelolaan Komunikasi Publik. Pengiriman
surat edaran tersebut dilakukan melalui pos dan email. Sejak
dikeluarkannya Inpres tersebut, strategi penyebarluasan pesan
pemerintahan yang dilakukan oleh Bakohumas menjadi berbeda
ditambah dengan adanya sistem penyebarluasan narasi tunggal.
Selanjutnya, pesan narasi dalam bentuk naskah pendek dan
panjang juga dikirimkan kepada seluruh Humas pemerintah di
K/L melalui email pada Agustus 2015. 20 Oktober 2015 merupakan
tanggal di mana usia pemerintahan Jokowi-JK genap satu
tahun. Satu hari sebelumnya, Plt. Dirjen IKP mengirimkan surat
edaran No.736/KOMINFO/DJIKP/HM.01.05/10/2015 tentang
permohonan dukungan diseminasi capaian pemerintah ke 92 K/L
di tingkat Pusat.
Regulasi-regulasi formal tersebut tampaknya kurang optimal untuk
mengkondisikan para K/L berperan aktif dalam menyebarluaskan
pesan Narasi Tunggal “Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK”. Hal
ini dapat dilihat dari fakta hanya 19 K/L dan 52 instansi Pemerintah
Daerah. yang menayangkan narasi tersebut pada website atau
akun resmi media sosial, di antaranya Kementerian Keuangan,
Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia.

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

184

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, disinyalir
tak sekadar karena buruknya kinerja. Aspek lain yang berkontribusi
menggerus kepuasan dan kepercayaan publik adalah tidak
efektifnya fungsi komunikasi kinerja kabinet kepada masyarakat.
Bahkan, tak jarang pencapaian positif kinerja pemerintah kurang
dikomunikasikan secara luas, sehingga publik hanya mengetahui
berbagai komentar pengamat atau lawan politik yang berusaha
menjatuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Penanganan komunikasi publik pemerintah jelas merupakan
kebutuhan yang tak bisa ditawar. Apalagi selama ini publik
dipertontonkan oleh pertunjukkan tak elok pertentangan pendapat
di antara para anggota Kabinet Kerja sendiri, sehingga terbangun
kesan bahwa pemerintahan tidak solid. Jauh sebelumnya,
berbagai pernyataan Menteri juga menunjukkan ketidakpiawaian
mereka dalam berkomunikasi publik.
Presiden Jokowi ingin membangun trust pemerintahan yang
dipimpinnya di hadapan rakyat, salah satunya dengan
mengeluarkan Inpres No. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan
Komunikasi Publik. Isi narasi ini merupakan cerminan dari kinerja
pemerintahan selama satu tahun. Ini merupakan cerminan yang
memuat perhitungan konkrit kinerja kepemimpinan JokowiJK. Dari sini publik juga dapat menilai seperti apa kinerja para
pemimpin negaranya. Selain itu, narasi tunggal tersebut dapat
mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Bukan tidak mungkin, kepercayaan dari dunia internasional juga
akan meningkat jika kepercayaan masyarakat Indonesia baik,
terhadap kinerja para pemimpin negaranya.
Proses Humas Mengelola Pesan Pemerintah
Dalam buku Public Relations Strategi dan Taktik Jilid 1, yang ditulis
oleh Dennis L. Wilcox, Phillip H. Ault, dan Warren K. Agee (2011:201277), dituangkan bahwa proses Humas terdiri atas empat tahap,
yaitu Riset, Menentukan Tindakan, Komunikasi, dan Evaluasi.
Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi
Publik hadir sebagai upaya untuk semakin meningkatkan efektifitas
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penyampaian informasi publik. Amanat dari Inpres Nomor 9 Tahun
2015 secara tidak langsung dimaknai sebagai mandat dari Presiden
kepada Kementerian Kominfo, KSP dan TKP untuk menyusun
narasi tunggal. Narasi tunggal lahir disebabkan adanya perbedaan
data dan informasi di antara pembantu Presiden dalam hal ini para
Menteri Kabinet Kerja, dimana media memanfaatkannya sebagai
konsumsi publik dan hal ini dikhawatirkan mengancam citra
pemerintah yang terkesan tidak kompak.
Tulisan ini mengungkapkan inteprestasi konstruksi makna para
informan mengenai pemahaman akan narasi tunggal. Pada
prinsipnya, semua informan telah memahami makna narasi
tunggal. Definisi narasi tunggal sesuai dengan presentasi dari Plt.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo
pada forum tematis Bakohumas pada tanggal 25 Agustus 2016
di Jakarta, merupakan rumusan pesan kunci mengenai isu
yang menjadi perhatian bersama, ditujukan sebagai referensi
dalam menyamakan pemahaman para pemangku kepentingan
dalam berkomunikasi kepada publik. Namun tidak semua
informan mengatakan bahwa instansi tempat mereka bekerja
menindaklanjuti narasi tunggal yang dikirimkan oleh Bakohumas.
Penyebarluasan narasi tunggal merupakan proses komunikasi
yang berlangsung pada level pemerintahan. Narasi tunggal
dimaknai sebagai gagasan pemerintah kepada kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah untuk diketahui oleh publik. Hal
tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Erliana Hasan
(2005), bahwa: “Komunikasi pemerintahan adalah, penyampaian
ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat
dalam rangka mencapai tujuan negara” (dalam hal ini pemerintah
dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai
komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya
masyarakat berada pada posisi penyampaian ide atau gagasan
dan permerintah berada pada posisi mencermati apa yang
diinginkan masyarakat). (Hasan, 2005: 95).
Strategiyang dijalankan oleh Bakohumas adalah strategi komunikasi
yang tersusun berdasarkan asumsi bahwa strategi diawali dengan
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penelitian dan diakhiri dengan evaluasi yang dilakukan secara
berkala. Dalam penerapannya, Bakohumas melakukan empat
langkah yaitu Riset, Merencanakan Tindakan, Komunikasi, dan
Evaluasi. Pada tataran implementasi teknis, Bakohumas masih
memiliki beberapa kekurangan dalam menyebarluaskan narasi
tunggal “Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK”.
Pada tahapan riset, Bakohumas telah memastikan kesesuaian
tugas dan fungsinya dalam hal menyebarluaskan narasi tunggal.
Riset yang dilakukan Tim Sekretariat Bakohumas adalah melalui
tehnik tracking website. Perencanaan tindakan Tim Sekretariat
Bakohumas dalam menyebarluaskan narasi tunggal “Satu Tahun
Pemerintahan Jokowi-Jk” dilakukan dengan memastikan cara,
saluran dan alat yaitu melalui website, mailing list, media sosial, dan
fax. Kemasan narasi tunggal yang disebarluaskan adalah berupa:
infografis, siaran pers, videografis, GPR Widget, GPR Report.
Selanjutnya, dalam melakukan komunikasi Tim Sekretariat
Bakohumas mengandalkan mailing list dalam menyebarkan pesan
narasi tunggal, mengingat mailing list mempunyai jangkauan
yang luas. Bakohumas juga memanfaatkan akun di media sosial
seperti tweeter, facebook, dan website. Selain itu, saluran lain yang
digunakan untuk berkomunikasi adalah fax, GPR Widget dan GPR
Report. Komunikasi yang dilakukan dalam hal ini hanya bersifat
satu arah.
Evaluasi penyebarluasan narasi tunggal ‘Satu Tahun Pemerintahan
Jokowi-JK’ selanjutnya dilakukan Bakohumas melalui manual
monitoring dengan mengunjungi website instansi pemerintah
secara random. Selain itu Bakohumas juga menggunakan
teknik tracking dengan menyebutkan kata kunci “Satu
Tahun Pemerintahan Jokowi-JK”. Komitmen dari pimpinan di
instansi pemerintahan juga diperlukan dalam menyukseskan
penyebaranluasan pesan narasi tunggal. Untuk itu, perlu terus
melakukan konsolidasi ke kementerian, lembaga dan daerah. Hal
ini bisa dilakukan melalui audiensi/ kunjungan ataupun melalui
tatap muka dalam forum Bakohumas. Saat ini, monitoring tidak
lagi melihat pada berapa jumlah instansi yang mendiseminasikan,
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tetapi pada tinggi reach yang dilampaui.
Dalam tahap komunikasi, perlu ada tindaklanjut lanjut dari
Bakohumas. Misalnya dengan menghubungi para user atau
penerima untuk mengingatkan bahwa Bakohumas telah
menyebarkan narasi tunggal kepada kementerian, lembaga dan
daerah melalui email. Bakohumas juga perlu meminta balasan
email sebagai bentuk konfirmasi. Pada intinya, Bakohumas perlu
meningkatkan pengelolaan akun di berbagai media sosial yang
dimilikinya secara baik sehingga dapat memanfaatkannya secara
maksimal.
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Satlinmas Ujung Tombak
Penyelenggara Tibumtranmas
Rusmini
Pranata Humas Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung

D

i era modern ini, sebagian besar orang mungkin sudah
melupakan satuan perlindungan masyarakat (satlinmas)
atau yang dulunya dikenal sebagai organisasi pertahanan
sipil (hansip). Para aparat keamanan lebih terfokus pada
peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan dan peralatan
pengamanan. Mereka lupa, ada Satuan Perlindungan Masyarakat
atau Satlinmas yang sebenarnya memiliki fungsi vital dalam
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat didasari oleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Dalam dasar hukum
tersebut diatur tentang mekanisme perekrutan, keanggotaan,
tugas, hak dan kewajiban, pemberdayaan, pembinaan, pelaporan,
hingga pembiayaan satlinmas.
Dalam pasal (1) dijelaskan bahwa Satlinmas adalah organisasi yang
dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan
warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta
keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana
guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut
memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
kegiatan sosial kemasyarakatan.
Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
satlinmas sebenarnya memegang peranan mendasar. Satlinmas
menjadi pendeteksi awal atas potensi-potensi konflik dan
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ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Ini dikarenakan akses
mereka yang membaur dan bersentuhan langsung dengan
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Satlinmas merupakan jajaran keamanan pertama yang turun
langsung ke masyarakat, misalnya terjadi perselisihan warga.
Satlinmas biasanya akan membantu menyelesaikannya bersama
Kepala Desa setempat. Kenakalan remaja, tindakan pencurian
maupun penanganan pertama terhadap bencana tak akan luput
dari perhatian satlinmas.
Tugas satlinmas seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor
84 Tahun 2014 antara lain membantu dalam penanggulangan
bencana; membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban
masyarakat; membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan
dalam penyelenggaraan pemilu; dan membantu upaya
pertahanan Negara.
Mekanisme pembentukan dan pembinaan satlinmas juga
tidak sembarangan. Dalam pasal (2) dan (3) dikatakan bahwa
Penyelenggaraan
perlindungan
masyarakat
dilakukan
melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
Pengorganisasian dilakukan dengan merekrut warga masyarakat
untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan oleh
Kepala Desa/Lurah.
Dalam suatu daerah, kewenangan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat berada pada Gubernur dan Bupati/Walikota. Bupati/
walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada
tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
Dari camat, kewenangan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah.
Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/
Kelurahan. Perekrutan dilakukan secara sukarela dan terbuka
bagi seluruh warga. Tentunya perekrutan ini mengharuskan setiap
warga yang berminat untuk melengkapi berbagai persyaratan.
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Beberapa persyaratan harus dipenuhi untuk menjadi seorang
satlinmas. Satlinmas haruslah warga Negara Indonesia yang
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan setia kepada
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Calon satlinmas berumur sekurang-kurangnya 18
tahun dan/atau sudah menikah dengan jenjang pendidikan
minimal SLTP dan/atau sederajat.
Memiliki tugas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
satlinmas haruslah sehat jasmani dan rohani serta bertempat
tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat. Setiap calon
anggota satlinmas bersedia membuat pernyataan menjadi
anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif
dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
Dengan dituntut untuk bekerja secara sukarela, dapat dipastikan
tugas yang dilakukan satlinmas tidaklah mudah. Anggota
satlinmas bekerja dengan tidak memperoleh gaji. Satlinmas hanya
mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan
tugas. Ini tercantum dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2014
pasal (9) tentang hak anggota satlinmas.
Selain berkesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan,
anggota satlinmas berhak mendapatkan fasilitas, sarana dan
prasarana penunjang tugas operasional. Selain itu, mereka
mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas. Bagi
yang telah mengabdi selama 10 tahun akan mendapatkan piagam
penghargaan dari Bupati/Walikota, 20 tahun dari Gubernur, dan
30 tahun dari Menteri Dalam Negeri.
Dengan pengawasan dan pembinaan yang baik dari pemerintah,
sudah selayaknya satlinmas bisa maju dan sejahtera. Satlinmas
merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Fungsi penyelenggaraan tibumtranmas serta linmas saat ini
memang sudah menjadi salah satu dari enam urusan wajib yang
harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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Daerah ada enam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar. Keenam urusan wajib tersebut yaitu urusan pendidikan,
urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,
urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
serta urusan sosial.
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, satlinmas mulai dibina
secara intensif. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki salah satu
fungsi pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 pasal (5). Dalam hal ini
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertindak sebagai
koordinator satlinmas di daerahnya.
Pada akhir tahun 2018, tercatat sebanyak 3.554 personil
satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mereka tersebar
di tujuh kabupaten/kota. Sebagai koordinator pembina, Satpol
PP menggelar berbagai pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan kapasitas dan kualitas satlinmas.
Beberapa pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pelatihan
penanganan bencana banjir dan kebakaran, serta peningkatan
kapasitas satlinmas dalam membantu tertib dan lancarnya
pelaksanaan Pemilu pesta demokrasi Indonesia. Tak lupa
pembekalan pengetahuan anggota satlinmas atas peraturanperaturan terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
Seluruh anggota satlinmas dilibatkan dalam setiap kegiatan
tersebut. Mereka didata secara berkesinambungan agar memiliki
kesempatan yang sama dalam setiap kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang diselenggarakan.
Tak hanya itu, serangkaian pembinaan dan koordinasi rutin dilakukan
ke kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
satlinmas. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya fungsi
satlinmas terus dilakukan. Ke depan, diharapkan ada peningkatan
kesadaran masyarakat terhadap keberadaan satlinmas. Hanya
saja beberapa acara di televisi seperti sinetron dan acara-acara
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humor seakan-akan menempatkan linmas sebagai sosok lemak
dan berkasta rendah. Hal ini perlu menjadi perhatian Kemendagri
bersama Komisi Penyiaran Indonesia.
Peningkatan kesadaran ini nantinya akan mendorong
pemberdayaan masyarakat untuk mencintai profesi satlinmas
sebagai suatu profesi yang mulia. Di sisi legislatif, dapat memicu
dan memacu perhatian kalangan elit untuk peningkatan
kesejahteraan satlinmas menjadi lebih baik.***
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Inilah Empat Langkah Humas Pemerintah
Sukseskan Ekonomi Inklusif
Rostamaji Korniawan
Pranata Humas Kementerian Keuangan

P

aket Kebijakan Ekonomi Jilid 14 yang dikeluarkan pemerintah
pada tahun 2016 merupakan kebijakan pemerintah yang
menekankan kepada pembangunan sistem perekonomian
digital. Sebuah sistem yang direncanakan akan dapat memperkuat
sistem perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mendatang.
Rencana pengembangan ekonomi digital yang akan digerakan
melalui revolusi industri 4.0 dan ditambah dengan bonus demografi
menjadi kunci utama pengembangan dan pembaharuan ekonomi
di Indonesia. Dan yang terpenting dari tujuan dari semua rencana
tersebut adalah untuk mencapai peningkatan pertumbuhan
ekonomi.
Untuk mencapai target peningkatan pertumbuhan ekonomi
nasional, pemerintah masih menghadapi berbagai macam
tantangan. Salah satunya adalah tantangan ekonomi global yang
saat ini masih dibayangi kekhawatiran ancaman perang dagang
antara Amerika Serikat dengan Cina. Belum lagi, pergolakan
geopolitik dan geoekonomi dunia, khususnya pergolakan di
kawasan Timur Tengah yang belum merealisasikan perjanjian
damai yang mereka buat. Krisis Venezuela, konflik ‘yellow vest’
di Perancis, sampai dengan perilaku vandalisme dan gerakan
terorisme di kawasan Asia Selatan juga menjadi salah satu
fenomena dunia yang menghambat negara-negara lainnya
menggapai harapan mereka untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dunia secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi dunia yang
inklusif sudah menjadi tujuan seluruh negara melalui program
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Sustainable Development Goals (SDGs) yang termaktub di
dalam kesepakatan bersama negara-negara anggota Organisasi
Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations).
Di tengah ketidakpastian dunia menghadapi kebijakan ekonomi
dan kondisi sosial yang tidak stabil, Indonesia ternyata tetap
optimis mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang
inklusif. Pemerintah Indonesia, terlepas dari siapa pun yang
berkuasa berdasarkan hasil pemilihan umum, tetap harus
melanjutkan target pembangunan ekonomi nasional sesuai
dengan kesepakatan dunia mencapai sasaran SDGs. Dengan
target pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif tersebut,
bagaimana humas pemerintah menyikapi hal ini?
Mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif memang bukan
merupakan tugas yang mudah dilakukan bagi pemerintah
maupun bagi humas pemerintah itu sendiri. Karena, pertumbuhan
ekonomi nasional yang inklusif sangat berkaitan erat dengan
lapangan pekerjaan dan pemerataan ekonomi yang sejatinya
sangat dibutuhkan setiap masyarakat Indonesia. Sejarah
mencatat, pertumbuhan ekonomi nasional selalu mengalami
pasang dan surut. Sebuah kondisi yang tentunya sulit untuk
mengatakan bahwa ekonomi nasional dalam kondisi yang stabil
secara berkesinambungan. Informasi yang terangkum di dalam
sebuah artikel yang diangkat oleh harian Kompas dengan judul
‘Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa,’
yang diterbitkan secara online pada tanggal 26 November 2018,
memperlihatkan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari
masa ke masa. Di dalamnya dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan
ekonomi nasional yang dicapai pasca kemerdekaan tidak sebaik
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang dicapai pada
masa pemerintahan Presiden Soeharto. Perbedaan kondisi yang
memang sangat wajar mengingat Indonesia pasca kemerdekaan
memang sedang berusaha merancang skema pembangunan
ekonomi yang tepat. Sedangkan pada masa pemerintahan
Presiden Soeharto, ekonomi dapat tumbuh dan berkembang
karena pemerintah Indonesia sudah matang di dalam mengelola
apa yang menjadi prioritas di dalam pembangunan ekonominya.
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Ekonomi nasional kemudian mengalami turbulensi di tahun
1998 akibat krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia.
Pada masa tersebut, pertumbuhan ekonomi pernah mengalami
pertumbuhan ekonomi minus seperti yang pernah terjadi pada
tahun 1963 di masa pemerintah Presiden Soekarno. Namun,
pertumbuhan ekonomi dapat bangkit kembali meskipun angka
pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat krisis
keuangan dunia yang terjadi pada tahun 2008 yang silam.
Kini, ekonomi Indonesia akan bergantung kepada kekuatan pasar
ekonomi digital meskipun ancaman slowbalisation (The Economist,
26 Januari 2019) masih mengintai mobilitas pertumbuhan ekonomi
nasional. Pemerintah Indonesia berusaha memperbaharui
pengelolaan industri yang memicu peningkatan pertumbuhan
ekonomi nasional, termasuk mereformasi seluruh potensi sektor
ekonomi yang ada. Melalui upaya pemerintah membangun
kekuatan ekonomi digital, Humas Pemerintah tentu mendukung
kebijakan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi yang inklusif
benar-benar dapat tercapai.
Oleh sebab itu agar dapat menjawab pertanyaan sebelumnya,
ada empat langkah konkrit dapat dilakukan humas pemerintah di
dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Empat
langkah konkrit ini bertujuan mewujudkan kemajuan ekonomi
Indonesia di tahun 2045 mendatang. Pertama, Humas Pemerintah
harus merepresentasikan dirinya sebagai perubah mindset
masyarakat dengan menambah jumlah literasi pengetahuan di
dalam masyarakat. Kedua, Humas Pemerintah harus turut aktif
mengkomunikasikan perwujudan ekonomi dunia yang adil dengan
menetralkan tafsiran negatif. Tafsiran yang selalu mendorong
pemikiran orang pada tindakan yang destruktif. Ketiga, Humas
Pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan pada
sikap politik di tanah air agar kompetisi ekonomi politik nasional
berlangsung secara baik dengan tujuan menciptakan hubungan
kesetaraan ekonomi sosial. Dan keempat, Humas Pemerintah
harus selalu menciptakan perubahan di dalam cara dan hasil
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kerja pemerintah agar hasil yang diberikan membawa perubahan
kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya seluruh masyarakat
Indonesia.
Dengan demikian, impian untuk mewujudkan negara ini menjadi
negara maju diharapkan dapat tercapai. Secara otomatis, Indonesia
bisa menjadi cerminan bagi negara-negara lain di dunia meskipun
kesemuanya merupakan usaha yang tentunya membutuhkan
semangat tanpa henti dan kerja keras untuk membuktikannya.
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Membaca ‘Peta’
Pemangku Kepentingan
Rostamaji Korniawan
Pranata Humas Kementerian Keuangan

S

etiap organisasi memiliki pemangku kepentingan
(stakeholders) yang berbeda. Siapa pun dapat menjadi
pemangku kepentingan bagi organisasi apa pun. Eksistensi
pemangku kepentingan membantu organisasi tetap berfungsi
menjalankan usaha maupun tugas yang mereka laksanakan.
Belum lagi, para pemegang saham yang juga menjadi bagian
kepentingan lainnya bagi kesinambungan operasional sebuah
organisasi. Khususnya, organisasi yang menekankan kepada hal
yang bersifat laba atau pun keuntungan.
Bagi organisasi pemerintah, pemangku kepentingan yang
dimiliki jumlahnya tentu sangat masif. Hampir semua unsur yang
ada di dalam masyarakat merupakan pemangku kepentingan
pemerintah. Tidak terkecuali, masyarakat itu sendiri. Kondisi ini
tentu sangat berbeda ketika kita berbicara mengenai organisasi
swasta, seperti perusahaan swasta, yang biasanya dibentuk
oleh masyarakat secara independen. Bagi perusahaan swasta,
konsumen menjadi pemangku kepentingan primer yang sangat
penting karena kesinambungan operasional perusahaan swasta
tergantung pada peran konsumen sebagai pengguna akhir
produk perusahaan.
Lalu, bagaimana dengan pemerintah? Apakah pemerintah memiliki
pemangku kepentingan yang juga harus diutamakan perhatiannya?
Pemerintah pada hakikatnya harus mempertanggungjawabkan
semua kegiatan yang mereka lakukan kepada masyarakat secara
luas. Artinya, masyarakat secara otomatis menjadi pemangku
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kepentingan primer bagi pemerintah. Pemerintah memang
memiliki sejumlah pemangku kepentingan, seperti pemerintah
di sejumlah negara maju dan berkembang, lembaga swadaya
masyarakat, kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya,
lembaga internasional, parlemen, media, akademisi, kreditur,
perusahaan lokal, perusahaan multinasional, pemerintahan
daerah, para pengusaha yang bergerak di dunia usaha skala mikro,
kecil, dan menengah, sampai dengan masyarakat awam yang
merupakan salah satu pemangku kepentingan pemerintah yang
secara langsung akan merasakan dampak dari semua kebijakan
yang dikeluarkan pemerintah.
Memetakan Pemangku Kepentingan Primer
Menentukan siapa yang menjadi pemangku kepentingan primer
memang perlu dilakukan sebuah organisasi. Tidak terkecuali,
bagi organisasi pemerintah itu sendiri. Sudah menjadi bagian
dari strategi yang dilakukan pemerintah ketika mereka harus
menentukan siapa pemangku kepentingan primer mereka
dan hal itu dilakukan melalui proses pemetaan. Tidak semua
pemangku kepentingan mendapatkan prioritas pelayanan yang
harus diberikan pemerintah. Walaupun, pemerintah tetap harus
memberikan atensi kepada semua pemangku kepentingan yang
ada. Hubungan antarpemangku kepentingan juga menambah
kompleksitas hubungan yang dibangun pemerintah dengan
seluruh pemangku kepentingan yang ada. Oleh sebab itu,
apa yang dilakukan pemerintah melalui pemetaan pemangku
kepentingan untuk menentukan pemangku kepentingan primer
dinilai menjadi tindakan yang sangat tepat.
Di tempat yang berbeda, Louise Shaxson seorang peneliti dari
The Research and Policy in Development (RAPID) menyampaikan
10 langkah yang yang harus dilakukan organisasi terkait
bagaimana hasil sebuah penelitian mampu memberikan
dampak yang cukup luas bagi kehidupan lingkungan masyarakat
disekitarnya. Tidak hanya memberikan dampak saja, tetapi juga
bagaimana hasil sebuah penelitian mampu menstimulasi para
pengambil kebijakan di dalam memutuskan kebijakan yang tepat
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berdasarkan rekomendasi yang diberikan di dalam hasil penelitian
tersebut. Kesepuluh langkah yang disampaikan Louise tersebut
tentunya dapat menjadi hal yang sangat moderat untuk dilakukan
seorang Humas Pemerintah, terutama ketika Humas Pemerintah
melakukan pemetaan pemangku kepentingan organisasi.
Kesepuluh langkah itu adalah pertama, sebuah organisasi harus
mengetahui apa yang ingin dipengaruhi. Kedua, organisasi
perlu melihat siapa yang ingin dipengaruhi. Ketiga, organisasi
kemudian menentukan kapan pengaruh itu dilaksanakan.
Keempat, organisasi harus membangun sebuah hubungan dan
jaringan. Kelima, organisasi kemudian membuat kebijakan yang
mana kebijakan tersebut bukan merupakan sebuah proses yang
linear. Keenam, kebijakan yang dibuat organisasi pada hakikatnya
merupakan kebijakan yang bersifat politis. Ketujuh, organisasi
perlu merencanakan keterlibatannya. Kedelapan, organisasi
harus fokus kepada ide dan bersikap proporsional. Kesembilan,
organisasi perlu menyadari bahwa semua proses yang dilakukan
membutuhkan waktu, tetapi organisasi harus tetap melekatkan
dirinya kepada pencapaian tujuan. Kesepuluh - sebagai langkah
terakhir-, organisasi akan melakukan monitoring, belajar, dan
menyesuaikan kembali terhadap proses panjang pencapaian
langkah kegiatan ini.
Kesepuluh langkah yang disampaikan Lousie tersebut pada
dasarnya merupakan sebuah rangkaian strategi komunikasi. Sudah
menjadi bagian dari tugas Humas Pemerintah mengkomunikasikan
kebijakan pemerintah melalui strategi komunikasi yang mereka
terapkan pada beberapa pemangku kepentingan yang dinilai
tepat untuk menjadi pemangku kepentingan primer. Dengan
menerapkan kesepuluh langkah strategis yang disampaikan
Louise di dalam menyikapi hasil penelitian yang akan berdampak
pada kebijakan pemerintah, Humas Pemerintah diharapkan dapat
membangun perspektif positif masyarakat. Terutama kepada
pemangku kepentingan primer yang secara tidak langsung
akan membantu tugas pemerintah di dalam menyebarluaskan
kebijakan pemerintah melalui cara komunikasi antara peer-topeer. Dengan kata lain, melalui komunikasi yang terbangun secara
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alamiah antara satu pemangku kepentingan dengan pemangku
kepentingan lainnya.
‘Membangun hubungan dan jaringan’ menjadi satu langkah yang
tentunya sangat tepat dilakukan Humas Pemerintah ketika ingin
menentukan siapa yang akan menjadi pemangku kepentingan
primer pemerintah. Peran pemangku kepentingan primer
akan sangat membantu tugas Humas Pemerintah di dalam
menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah kepada
pemangku kepentingan pemerintah lainnya. Meskipun demikian,
Humas Pemerintah tetap harus dapat menjalin hubungan
yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan yang
ada. Dengan harapan, seluruh pemangku kepentingan dapat
memahami dengan baik atas informasi dan kebijakan yang
disampaikan pemerintah kepada semua pemangku kepentingan
tersebut.
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Mengukur Dampak Pembangunan
Infrastruktur
Siko Dian Sigitt Wiyanto
Pranata Humas Kementerian Keuangan

B

aru-baru
ini
Pemerintah
menyiapkan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20202024. Dalam RPJMN tersebut, ‘Memperkuat Infrastruktur
untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan
Dasar’ menjadi salah satu agenda. Meski pemerintah sudah
gencar melakukan pembangunan infrastruktur pada lima tahun
terakhir, beberapa proyek yang sudah dicanangkan sebelumnya
masih dalam tahap rencana.
Sampai saat ini, beberapa ruas jalan tol sudah selesai dan
dimanfaatkan seperti
jalan tol Trans Jawa dan Jalan Tol
Palembang-Terbanggi. Semakin pendeknya jarak tempuh antar
kota yang dilalui jalan tol tersebut diharapkan akan semakin
menggairahkan investor untuk melakukan ekspansi bisnis. Dalam
jangka menengah diharapkan urbanisasi ke kota-kota besar
dapat ditekan. Berdasarkan penjelasan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah beberapa waktu yang lalu, sudah banyak investor yang
akan masuk dan diharapkan membuka banyak lapangan kerja di
kota-kota sepanjang jalur Tol Trans Jawa.
Selain untuk mengembangkan sektor ekonomi di bidang Industri,
Pembangunan infrastruktur pun sangat dibutuhkan untuk
menunjang sektor pariwisata di Indonesia sementara industri ini
sangat menggeliat. Wisata di Kabupaten Majalengka misalnya
yang sudah menggeliat dengan adanya Bandara Kertajati dan Tol
Cipali. Di Kabupaten Karanganyar misalnya banyak obyek wisata
dapat diakses lebih mudah sejak adanya Tol Trans Jawa seperti
The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

202

beberapa obyek wisata di Karanganyar baik wisata alam maupun
wisata historis/edukasi. Pada lebaran 2019 wisatawan yang
berkunjung ke Kabupaten Karanganyar sekitar 126.318 orang.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2019, Logistic Performance
Indeks (LPI) tahun 2018 menunjukkan kinerja logistik Indonesia
mendapat ranking 46 dari 160 negara. Infrastruktur merupakan
salah satu indikator penilaian LPI. Ini sangat jauh berbeda jika
dibandingkan data LPI tahun 2016, saat itu Indonesia masih berada
di peringkat 63 jauh di bawah Malaysia dan Thailand. Sementara itu
berdasarkan data dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia,
biaya logistik Indonesia turun dari 25% dari PDB pada tahun 2015
menjadi 21% dari PDB pada tahun 2019. Berdasarkan Global
Competitiveness Report (2017 – 2018) yang dilansir oleh World
Economic Forum, kualitas infrastruktur Indonesia menempat
ranking ke 52 dari 137 negara.
Untuk mengejar daya saing Indonesia, mau tidak mau
pembangunan infrastruktur harus dilanjutkan, bahkan dipercepat.
Hambatan utama yang selama ini merongrong adalah soal
kebutuhan dana dan pembebasan lahan. Pembangunan
infrastruktur pada APBN 2019 sendiri Rp415 triliun yang yang
diantaranya dijalankan oleh Kementerian PUPR (Rp108,2 triliun),
Kementerian Perhubungan (Rp38,1 triliun), Dana Alokasi Khusus
(Rp33,5 triliun) dan Penyertaan Modal Negara serta pembiayaan
melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (39,8 triliun). Di luar
itu, pembangunan infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah
dan Badan Usaha dan Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran
Pemerintah. Sampai 2018 terdapat 57 proyek infrastruktur
menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU) seperti Palapa Ring, Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM)
Umbulan Jawa Timur, beberapa ruas jalan tol dan rumah sakit.
Jika kita merunut pada sejarah, masalah klasik seperti
pembebasan lahan dan proses lelang menjadi penyebab utama
beberapa proyek infrastruktur mangkrak sampai pertengahan
2015. Saat itu sebenarnya Pemerintah sudah mewacanakan
pembentukan suatu badan yang memiliki fungsi sebagai land
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funder. Badan ini berbentuk Badan Layanan Umum dan bertugas
mendanai proses pengadaan lahan yang cukup rumit dan
sangat tidak fleksibel jika menggunakan mekanisme pelaksaan
APBN biasa. Seiring berjalannya waktu, akhirnya 2017, Lembaga
Manajemen Aset Negara (LMAN), sebuah Badan Layanan Umum
(BLU) yang awalnya hanya memiliki fungsi optimasi aset negara
akhirnya mendapatkan penugasan tambahan sebagai land
funder sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016
tentang Pendanaan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
Kepentingan umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional yang kemudian dipekuat dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 54 tahun 2017.
Per 5 Juli 2019, LMAN telah mencairkan Rp34,73 triliun atau
92,% dari yang telah ditagihkan atau sebesar Rp37,4 triliun untuk
pengadaan lahan proyek strategis nasional (PSN). Proses pencairan
dana tersebut membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan yang
paling banyak memakan waktu adalah verifikasi dokumen. Hal
ini membutuhkan bantuan dari para Pejabat Pembuat Komitmen
sebelum mengajukan pembayaran ke LMAN agar melakukan pre
verifikasi seperti sertifikat hak atas tanah, kwitansi pembayaran,
surat pelapasan hak, dan berkas lain yang dibutuhkan dan perlu.
Selain itu, beberapa tanah dengan karakteristik khusus seperti
tanah adat memerlukan waktu verifikasi lebih lama. Pemerintah
tidak ingin ada masalah di kemudian hari seperti gugatan
pemilik lahan atau permasalahan hukum lain karena tidak tertib
administrasi. Untuk menjamin check and balance, LMAN tepat
sudah menggandeng proses Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) untuk veriifakasi dokumen.
Dalam rilisnya pada awal Juli ini, LMAN menyatakan akan
membayar tidak hanya pokok pembiayaan Badan Usaha Jalan Tol
(BUJT), tapi juga seluruh cost of fund seperti biaya administrasi dan
bunganya. Dengan demikian, BUJT tidak perlu sampai berdarahdarah tergerus marjin labanya karena LMAN. Dengan demikian,
BUJT sepertinya tidak perlu khawatir karena proses pembayaran
tetap berjalan. Lebih lanjut, saat ini telah terbit Peraturan Menteri
Keuangan No.100 tahun 2019 yang memberikan keleluasaan
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bagi LMAN untuk membayar kebutuhan tambahan dana
dalam pembelian lahan proyek strategis nasional meski belum
dialokasikan pada APBN tahun berjalan.
BPKP pun saat ini sudah bekerja sangat baik menjalankan perannya
sebagai verifikator. Meski demikian meski LMAN yang dibantu
BPKP sudah melakukan usaha terbaik kiranya ada upaya dari para
pemangku kepentingan lain agar proses pembayaran menjadi
lebih cepat seperti pelatihan bagi PPK dan tim keuangannya
dalam pemberkasan dokumen. Selain itu, untuk mempermudah
proses dapat ditunjang dengan sistem informasi pengadaan lahan
yang reliable agar prosesnya semakin efisien.
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Mengapa Hasil Riset
Tidak Diketahui Publik
Sugiarti
Pranata Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

S

ebagai praktisi humas yang bertugas di lembaga riset, saya
kerap kali menghadapi publik yang mempertanyakan hasil
riset peneliti. Hal ini dapat dimaklumi karena pemberitaan
hasil penelitian di media massa masih terbatas. Para peneliti
lebih memilih mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal
atau majalah ilmiah yang pembacanya terbatas, sehingga hasil
penelitian yang ditujukan untuk masyarakat menjadi tidak sampai
ke masyarakat sebagai penggunanya (Gunawan. 2019)
Jabatan humas di lembaga riset pemerintah baik struktural
maupun fungsional (pranata humas) memiliki peranan yang
sangat penting, sebab mereka merupakan ujung tombak dalam
sosialisasi hasil riset. Para humas tidak hanya melaksanakan
kehumasan yang bersifat teknis, namun terlibat aktif dalam
penyusunan rencana kerja lembaga, mengelola isu publik dan
mengevaluasi hasil pelaksanaan program kehumasan. Humas di
lembaga riset juga berperan penting dalam terjalinnya kerja sama
dengan industri dan pemanfaatan produk riset di masyarakat.
Menurut Grunig dan Hunt (1984) humas atau public relations
merupakan aktivitas komunikasi. “Humas adalah manajemen
komunikasi antara organisasi dengan publiknya”. Komunikasi
menjadi bagian dari humas karena menurut Wilcox, Ault, dan
Agee (2006) komunikasi adalah proses dan sarana yang digunakan
untuk mencapai sasaran humas. Jadi dapat disimpulkan bahwa
“komunikasi sebagai alat utama Humas memainkan peran sentral
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dalam proses saling keberhubungan antara organisasi, Humas,
dan publiknya”. (Kriyantono, 2014).
Untuk dapat mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, seorang
humas di lembaga riset harus berperan sebagai mediator. Secara
internal ia berkomunikasi dengan para peneliti dan dengan
wartawan secara eksternal. Diperlukan mediator karena adanya
perbedaan antara dua kelompok tersebut dalam hal cara berpikir
dan bekerja. Kebanyakan wartawan bersifat lumpers yang
menginginkan gambaran umum, ringkasan, overview, generalisasi
dan implikasi yang luas. Sementara hampir semua ilmuwan dan
peneliti tergolong ke dalam kelompok splitter yang menginginkan
detail. (Gunawan. 2019)

Beberapa perbedaan antara ilmuwan/ peneliti dengan
wartawan dalam hal cara berpikir dan bekerja disajikan pada
tabel berikut:
PERBEDAAN

ILUWAN DAN PENELITI

WARTAWAN

Deadline

Lebih lama, tiga bulan untuk
sebuah laporan, tiga tahun
untuk sebuah proyek, tiga
dekade untuk sebuah ide
membuahkan hasil

Lebih pendek, berita
radio berikutnya sudah
menunggu pada jam
berikutnya, setiap jam.
Deadline cetak jam 7 pm

Detail dan
Presisi

Materinya dan metodologinya
presisi, temuan dan penjelasan
membutuhkan kualifikasi yang
ketat. Mitra bestari dapat
menemukan kesalahan sekecil
apapun.

Lebih penting
menjelaskan poin utama
dari suatu cerita dan
implikasinya. Akurasi
juga penting.

Fokus
pertanyaan

Bagaimana? Suatu penjelasan
dari
riset dan kesimpulannya.

So what? Implikasi dari
riset bagi pembaca atau
pemirsa.
Mengapa mereka harus
peduli?

Struktur tulisan

Banyak poin penting dapat
ditemukan dalam bab diskusi
dan
kesimpulan

Poin terpenting disajikan
pada kalimat pertama –
prinsip
piramida terbalik.
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Motivasi

Fakta obyektif. Presisi informasi.

Menyampaikan cerita
untuk menarik pembaca

Golongan

Splitters

Lumpers

Sumber: (Gunawan. 2019)

Untuk menjembatani dua perbedaan cara berpikir dan bekerja itu,
maka disinilah peran humas lembaga riset diperlukan, sehingga
hasil penelitian yang bersifat ilmiah dan rumit dapat sampai
di masyarakat dalam bahasa yang sederhana, dapat dicerna,
diadopsi dan diaplikasikan oleh masyarakat.
Hal lain yang membedakan humas di lembaga riset, misalnya
LIPI yaitu lokasi atau tempat bekerjanya yang berada di unit-unit
atau satuan kerja pusat penelitian. Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia selama ini menempatkan pranata humasnya hampir di
setiap pusat penelitian dan pengembangan dari berbagai bidang
keilmuan. Hal ini memungkinkan para pranata humas menjadi
spesialis dan dapat “mendalami” hasil-hasil penelitian di masingmasing unit atau satuan kerja litbangnya. Sedangkan secara
corporate administrative, seluruh pranata humas LIPI berada di
bawah Biro Kerjasama Hukum dan Humas LIPI. Dengan adanya
pola pendistribusian ini, diharapkan kinerja pranata humas dapat
lebih optimal. Secara substansi hasil penelitian, pranata humas
LIPI sebagai mediator dengan para peneliti di litbangnya masingmasing, namun secara korporat tetap di bawah koordinasi Biro
Kerjasama Hukum dan Humas sebagai atasan sekaligus pembina
yang bertanggung jawab mensosialisasikan hasil-hasil riset LIPI.
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Virtual Tour, Strategi Kehumasan di Era
Revolusi Industri 4.0
Sugiarti
Pranata Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

B

erada di era Revolusi Industri 4.0 merupakan tantangan
sekaligus peluang bagi humas pemerintah di kementerian,
lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara. Fungsi humas
yang hanya terbatas sebagai media relations, membuat klipping,
protokoler serta publikasi di media konvensional kini mulai beralih.
Profesi humas kini dituntut memiliki keahlian yang lebih kompleks.
Kemampuan untuk beradaptasi di era digital menjadi sebuah
keharusan. Di era Revolusi Industri 4.0, dunia membutuhkan
praktisi humas dengan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi,
kemampuan digital, analitik, menulis konten, membangun jejaring,
selalu mencari informasi terkini dan memiliki spesialisasi.
Kemampuan “ekstra” ini menjadi syarat dalam mewujudkan
peran penting humas pemerintah, yaitu: (1) mengamankan
kebijaksanaan dan program kerja pemerintah, (2) memberikan
pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi, hingga
mampu mensosialisasikan program-program pembangunan,
baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat. (3)
menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam
upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah dengan
masyarakat. (Rosady Ruslan. 2001).
Humas pemerintah yang berkiprah di lembaga konservasi alam
seperti LIPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta
Kementerian Kelautan berperan untuk mempromosikan kekayaan
alam Nusantara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan
kekayaan biodiversity tinggi di dunia. Tidak kurang dari 52 tipe
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vegetasi yang bisa ditemukan di Nusantara: mulai dari vegetasi
salju di Puncak Jayawijaya, alpina, sub-alpina, hutan hujan
pegunungan, dataran rendah, hutan pantai, savana, mangrove
sampai rawa gambut (Kartawinata. 2013). Berdasarkan data KLHK
tahun 2018, terdapat 552 unit kawasan konservasi seperti cagar
alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam,
taman hutan raya, dan taman buru. Selain itu terdapat kebun
raya yang dikelola LIPI dan pemerintah daerah sebagai kawasan
konservasi ex situ tumbuhan. Kekayaan hutan tropis yang tersebar
dan terjaga di kawasan konservasi ini memiliki peluang besar untuk
pengembangan ekowisata sebagai media promosi kekayaan
hayati sekaligus dapat meningkatkan devisa negara maupun
kehidupan ekonomi masyarakat sekitar.
Promosi kekayaan keanekaragaman hayati di area konservasi
umumnya masih terbatas pada cara-cara konvensional seperti
melalui media cetak (brosur, booklet, majalah dan koran),
elektronik (radio dan televisi) dan pameran. Penggunaan teknologi
informasi yang dikelola travel agen penyedia jasa akomodasi
seperti transportasi dan hotel kini berkembang pesat. Pemesanan
tiket pesawat terbang, kereta api hingga sewa kendaraan, kini
dengan mudah dan cepat dilakukan melalui smart phone dimana
pun dan kapan pun. Didukung dengan sistem pembayaran uang
elektronik (e-money), proses transaksi dapat diselesaikan lebih
cepat dan efisien. Menyikapi hal ini, humas di lembaga konservasi
alam pun dituntut untuk menyediakan data, informasi flora dan
fauna serta keindahan alam yang disajikan secara menarik dan
inovatif. Salah satu yang sedang dan akan berkembang pesat di
masa mendatang yaitu promosi melalui virtual tour.
Virtual tour merupakan teknologi yang menempatkan user di
dalam gambar dan memungkinkan user untuk meningkatkan
kesadaran situasional serta meningkatkan daya lihat, tangkap
dan menganalisa data virtual secara signifikan. Virtual tour sendiri
biasanya digunakan untuk memberi pengalaman ‘pernah berada’
di suatu tempat hanya dengan melihat layar monitor. Penyajian
virtual tour dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan gambar,
foto ataupun video, selain itu juga dapat menggunakan model 3
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dimensi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna (user) bisa melihat
secara menyeluruh (360 Derajat) dan menampilkan infomasi
tentang potensi wisata alam baru tersebut. Aplikasi Virtual Tour
ini dibuat agar pengguna dapat merasa berpetualang dengan
merasakan sensasi seakan-akan berada di tempat tersebut.
(Sumayku et all. 2017)
Beberapa keuntungan promosi melalui virtual tour ini yaitu: (1)
penyebaran informasi kekayaan alam Indonesia semakin luas dan
cepat, (2) membantu tugas humas dalam menyampaikan misi
pemerintah dan pesan konservasi kepada publik, (3) mengurangi
dampak negatif kunjungan masal yang dapat mengancam
kelestarian alam termasuk spesies dilindungi, (3) Pengemasan
yang menarik dan inovatif menjadi daya tarik tersendiri bagi
generasi milenial, (4) membantu membangun citra positif bangsa,
yaitu kekayaan dan keindahan alam serta pengelolaan kehumasan
digital sesuai era Revolusi Industri 4.0.
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“Kemenkeu Mengajar”
Program CSR Versi Humas Pemerintah
Syahrul Ramadhan
Pranata Humas Kementerian Keuangan

P

ublic
Events
merupakan
kegiatan
kreatif
yang
diselenggarakan dalam rangka menjalankan program
komunikasi sehingga menarik perhatian khalayak. Dalam
perencanaannya, perlu ditetapkan tujuan dan jadwal agenda.
Misalnya, perayaan hari kemerdekaan, hari ulang tahun institusi
atau corporate, hari keagamaan. Public event dapat dilakukan
dengan membuat festival, pertunjukan musik, seminar sosialisasi,
diskusi publik, pameran, open house, atau hiburan seni budaya
yang bisa mengundang minat penonton.
Sebagai seorang Public Relations, baik di lingkungan instansi
pemerintah maupun swasta perlu banyak melakukan kegiatan
public events. Kegiatan ini dinilai mampu memberikan dampak
langsung ke masyarakat. Kegiatan ini adalah sebagai upaya
mendapatkan dukungan dari lingkungan eksternalnya. Bila di
kalangan swasta, perusahaan melaksanakan kegiatan public
events diisi agenda dalam bentuk aktivitas kepedulian sosial
sehingga terbentuk citra positif terhadap perusahaan di mata
masyarakat. Public event tersebut populer dengan istilah
Corporate Social Responsibility (CSR). CSR merupakan rangkaian
program komunikasi perusahaan yang sejalan dengan tujuan
meraih keuntungan finansial jangka panjang perusahaan.
Pemerintah perlu dukungan masyarakat dalam menjalankan
program-programnya. Bila program pemerintah tidak sejalan
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dengan keinginan masyarakat, maka akan terlihat bentuk
kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut
menyebabkan program komunikasi pemerintah harus menghadapi
tantangan krisis. Sebagai upaya preventif, frekuensi dan efektivitas
kegiatan public events di kalangan instansi pemerintah perlu
digalakkan. Humas Pemerintah wajib memberikan edukasi
kepada masyarakat mengenai program pemerintah. Tujuannya,
meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman publik
terhadap program yang dijalankan pemerintah. Dengan demikian,
publik diharapkan mendukung program-program yang dijalankan
pemerintah.
Program CSR Humas Pemerintah
Public events yang diselenggarakan pemerintah harus mempunyai
rencana yang matang dan memastikan masyarakat mendapatkan
manfaat yang dirasakan secara langsung. Humas Pemerintah
dituntut mempunyai konsep penyelenggaraan event yang efektif
mampu menyampaikan pesan komunikasi pemerintah, menarik
perhatian masyarakat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Misalnya, di Kementerian Keuangan sudah terdapat program
Kemenkeu Mengajar yang merupakan kegiatan sukarela sehari
mengajar pegawai Kemenkeu di sekolah-sekolah dasar seluruh
Indonesia. Kegiatan public events tersebut melibatkan masyarakat
sekolah yaitu para pendidik, guru dan murid. Materi edukasi
adalah mengenai penggunaan uang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) −uang negara atau juga sering disebut
dengan uang kita (rakyat)− yang dikelola oleh Kementerian
Keuangan. Sisi kreatif penyelenggaraan kegiatan ini adalah diklaim
tidak menggunakan dana APBN sama sekali, tetapi mengusung
semangat kerelawanan pegawai Kemenkeu. Program yang
berhasil meraih trofi silver kategori CSR pada ajang Public Relations
Indonesia Award (PRIA) tahun 2018 lalu ini digalakkan sejak tahun
2016.
Berdasarkan data, kegiatan ini kali pertama diselenggarakan di
enam kota besar dan enam pulau di Indonesia yang menyentuh
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sebanyak 35 sekolah dasar dan 9.774 siswa. Kemudian, pada tahun
2017 diselenggarakan di 50 kota di Indonesia dan 28 provinsi
dengan menyentuh 138 sekolah dasar dan 36.614 siswa.
Pada tahun ketiga, Kemenkeu Mengajar diselenggarakan pada
tanggal 22 Oktober 2018 secara serentak di 67 kota dan seluruh
provinsi di Indonesia yang menyentuh 174 sekolah dasar dan
58.799 siswa. Para pegawai Kemenkeu ke sekolah dasar untuk
mengedukasi para siswa dan memperkenalkan peran Kemenkeu
dalam upaya menjaga ekonomi negeri. Kegiatan ini juga bertujuan
untuk memperkenalkan profesi yang ada di Kemenkeu dengan
metode ajar pedagogik. Jumlah relawan Kemenkeu Mengajar
adalah 3.562 relawan yang terdiri atas pejabat dan pelaksana dari
sebelas unit eselon I. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
beserta jajaran pejabat eselon I turut mengajar bersama ratusan
relawan di wilayah DKI Jakarta.
Masih banyak instansi pemerintah yang belum bergerak
menjalankan CSR. Oleh karena itu, peran Humas Pemerintah
dalam hal ini adalah menciptakan public events yang efektif di
masing-masing instansinya. Sangat diharapkan pula amplifikasi
dukungan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi.

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

214

Delapan Langkah Perencanaan
Komunikasi Strategis Dewan Energi
Nasional
Thoriq Ramadani
Pranata Humas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

S

ebuah kebijakan yang sudah ditetapkan membutuhkan
strategi komunikasi untuk dapat disosialisasikan kepada
masyarakat, agar kebijakan tersebut dapat dipahami dan
mendapat dukungan dari masyarakat. Rogers (1982) dalam
Cangara (2018) memberi batasan pengertian strategi komunikasi
sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah
laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ideide baru. Strategi komunikasi perlu ditetapkan sebagai tools untuk
membantu Pemerintah dalam menyebarluaskan kebijakan.
Cangara (2018) memberikan penjelasan mengenai langkahlangkah yang diterapkan dalam menetapkan strategi komunikasi,
langkah-langkah ini coba diaplikasikan pada Sekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional (DEN) Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM), sebagai berikut:
Pertama, penetapan komunikator. Komunikator merupakan
hal yang sangat penting dalam mengomunikasikan kebijakan
Pemerintah. Paling tidak, ada tiga syarat utama yang harus dimiliki
oleh komunikator, credibility atau tingkat kepercayaan orang lain
terhadap komunikator, attractive atau daya tarik dan power atau
kekuatan. Komunikator pada DEN adalah unsur Pimpinan DEN
yaitu Presiden sebagai Ketua DEN, Wakil Presiden sebagai Wakil
Ketua DEN dan Menteri ESDM sebagai Ketua Harian DEN.
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Anggota DEN yang terdiri dari Unsur Pemerintah yaitu Menteri
Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas,
Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian,
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Anggota DEN dari Unsur
Pemangku Kepentingan yaitu dari Akademisi, Teknologi, Industri,
Konsumen, dan Lingkungan Hidup. Sedangkan, komunikator
pada Sekretariat Jenderal DEN adalah Sekretaris Jenderal DEN
dan para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN, yaitu
Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Kepala
Biro Umum dan Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan
Pengawasan Energi.
Kedua, penetapan target. Penetapan target sasaran merupakan
bagian dalam menetapkan strategi komunikasi dalam
keberhasilan sebuah program kebijakan pemerintah. Masyarakat
menjadi target sasaran kebijakan pemerintah memiliki pengaruh
terhadap kebijakan suatu program. Segmen masyarakat ini bisa
dikategorikan Kementerian/Lembaga Anggota DEN, Pemerintah
Daerah seluruh Indonesia dan Badan Usaha sektor energi baik
itu Milik Negara dan Swasta, serta unsur kepentingan terkait
seperti akademisi Perguruan Tinggi, asosiasi sektor energi dan
sebagainya.
Langkah ketiga, Menyusun pesan-pesan. Untuk menyusun pesan
yang efektif perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu menguasai
pesan yang disampaikan, mengemukakan argumentasi secara
logis, dan berhubungan dengan sektor energi. Pada akun media
sosial DEN, pesan disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti
bahkan cenderung milenial seperti penyebutan warga net dengan
#SahabatEnergi.
Langkah keempat adalah pemilihan media dan saluran komunikasi.
Pemilihan media berdasarkan perkembangan teknologi yang
ada pada saat itu. Hal ini disebabkan perkembangan media
berubah secara cepat dan dinamis. Misalnya media cetak (surat
kabar, majalah dan tabloid), media elektronik (radio dan televisi),
media luar ruang, media tradisional sudah digolongkan media
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lama (konvensional), sedangkan internet dan telepon selular
(handphone) digolongkan sebagai media baru (new media) serta
media sosial. Pemilihan media tidak dapat dipisahkan adanya
alokasi anggaran yang disediakan. Pada tahun 2019, DEN
memfokuskan pada penggunaan media sosial seperti Facebook,
Instagram, Twitter dan Youtube serta situs resmi www.den.go.id.
Kelima, Pretesting communication material. Kealpaan dalam
pengujian materi komunikasi bisanya disebabkan karena
keterbatasan waktu dan biaya, sehingga pengujian materi
komunikasi dilewatkan. Pengujian materi komunikasi bisa dilakukan
oleh ahli yang kompeten untuk melihat materi komunikasi dan
memberikan masukkan terhadap program kebijakan yang akan
disampaikan ke masayarakat. Pengujian materi komunikasi DEN
(khsusunya media sosial dan website resmi) kerap kali diuji pada
tingkatan persetujuan pimpinan sebalum disebarluaskan ke
media sosial dan situs resmi.
Langkah keenam, produksi media. Memproduksi media
merupakan salah satu bagian dalam strategi komunikasi. Setelah
pemilihan dan pretesting communication material (pengujian
materi komunikasi), saatnya memproduksi media. Memproduksi
media tergantung dari media yang sudah dipilih. Sebab
memproduksi media elektronik berbeda dengan memproduksi
media cetak, begitu juga sebaliknya. Produksi konten media sosial
dan berita pada situs resmi DEN dikelola oleh Bagian Hubungan
Masyarakat dan Persidangan Sekretariat Jenderal DEN berupa
teks, foto, audio, video, dan infografis.
Ketujuh, penyebarluasan pesan. Penyebarluasan pesan
merupakan bagian yang sangat menentukan keberhasilan
strategi komunikasi. Penyebaran media pada prinsipnya berbeda
satu sama lain, tergantung dari sifat, karakteristik dan jangkauan
media itu sendiri. Pada media baru, seperti media sosial perlu
memperhatikan pengikut (followers/subscribers). Pada akun
media sosial DEN tahun 2017 (Twitter, Facebook dan Instagram)
sebanyak 769 followers, sedangkan pada pertengahan Juni 2019
akun media sosial (Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube)
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naik signifikan menjadi 4.069 followers dan subscribers, kenaikan
sekitar 530%.
Kedelapan, Pengaruh (effect) yang diharapkan. Semua
strategi komunikasi yang dilakukan mempunyai tujuan untuk
mempengaruhi khalayak (masyarakat). Pengaruh bisa terjadi
dalam bentuk perubahan pengetahuan (knowledge), sikap
(attitude) dan perilaku (behavior). Pengetahuan masyarakat terkait
energi menjadi lebih baik. Sikap masyarkat terhadap kebjakan
energi menjadi lebih aware dan perilaku masyarakat mendukung
atas kebijakan yang dihasilkan oleh DEN.
Bila kedelapan langkah dalam menetapkan strategi komunikasi
dijalankan dengan baik, komunikasi kebijakan pun akan berjalan
dengan efektif. Muaranya, masyarakat mendukung implementasi
kebijakan yang dihasilkan oleh DEN.
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Harapan Baru Penderita Kanker
Agus Rial
Pranata Humas Badan Tenaga Nuklir Nasional

P

enyakit Kanker merupakan salah satu penyebab kematian
tertinggi di dunia. Di Indonesia, angka kejadian penyakit
kanker 9136.2/100.000 penduduk) berada dapada urutan
8 di Asia Tenggara, sedangkan di Asia urutan ke 23. Data Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan adanya peningkatan
prevalensi kanker dan tumor dari 1,4 per 1000 penduduk di tahun
2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk.
Kanker dapat menimpa semua orang, pada setiap bagian tubuh,
dan pada semua golongan umur, namun lebih sering menimpa
orang yang berusia 40 tahun. Umumnya sebelum kanker meluas
atau merusak jaringan di sekitarnya, penderita tidak merasakan
adanya keluhan ataupun gejala. Jika tidak segera diangkat,
kanker dapat menyebar ke organ tubuh lain. Penderita kanker
sering mengalami rasa nyeri pada saat menjalani terapi. Terutama
penderita yang kankernya telah menyebar ke tulang (metastasis).
Metastasis tidak hanya dialami penderita kanker tulang, tetapi
juga dirasakan kebanyakan penderita kanker. Misalnya, penderita
kanker payudara, kanker prostat dan kanker paru-paru.
Selama ini, untuk mengurangi rasa nyeri yang kuat dan kronis,
penderita kanker saat terapi sering diberi obat penghilang
rasa sakit, yakni dengan menggunakan obat-obatan analgesik
narkotik atau penghilang rasa sakit seperti morphin. Namun, zat
ini sering menimbukan dampak adiktif, sehingga menimbulkan
efek ketergantungan pada penderitanya. Metode pengobatan ini
juga memberikan hasil yang tidak memuaskan dan menimbulkan
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banyak masalah. Selain tidak bisa bertahan lama dan dampak
ketergantungannya yang tinggi, pengobatan ini dapat
menimbulkan efek ketagihan dan fly, sehingga kesadaran dan
kualitas hidup penderita akan menurun.
Melalui Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR),
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) telah menghasilkan produk
yang mampu meredakan rasa nyeri yang diderita oleh pengidap
penyakit kanker yakni Samarium-153 Etilen Diamin Tetra Metilen
Fosfonat (Sm-153 EDTMP)atau T-Bone KaeF. Sm-153 EDTMP
merupakan produk penelitian BATAN yang bermanfaat di dunia
kesehatan khususnya sebagai obat terapi paliatif atau penghilang
rasa sakit pada penderita kanker, terutama sel kanker yang sudah
menyebar ke tulang (metastasis) pada saat terapi.
Samarium-153 merupakan salah satu alternatif yang terbaik
untuk mengurangi rasa nyeri pada penderita kanker saat ini.
Samarium-153 adalah radiofarmasi pemancar beta yang memiliki
keuntungan tambahan dari emisi gamma yang dapat dideteksi
untuk pencitraan eksternal. Samarium-153 mempunyai sifat
fisika pemancar beta yang sangat cocok untuk menghilangkan
rasa nyeri yang kuat pada kanker tulang metastasis dan sinar
gamma pada 103,2 keV sangat cocok untuk pencitraan selama
terapi. Pemakaian senyawa Samarium-153 juga terbukti tidak
menimbulkan efek adiktif.
Sm-153 EDTMP ini merupakan hasil pengembangan yang
dilakukan sejak dua dekade yang lalu sebagai substitusi
penggunaan morphin yang kerap digunakan penderita kanker
sebagai penghilang rasa sakit. Cukup dengan sekali pemakaian,
dapat bertahan 1-2 bulan dan kualitas hidup serta kesadaran
penderita bisa terjaga dengan baik.
Sm-153 EDTMP mempunyai efek yang baik untuk mengobati
pasien dengan metastasis ke tulang. Hampir semua pasien
merasakan adanya penurunan rasa nyeri tulang dalam 24 jam
sampai tiga hari setelah pemberian Sm-153 EDTMP. Sangat sedikit
efek samping yang dilaporkan, di antaranya adanya sakit kepala
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ringan yang muncul dalam 24 jam setelah suntikan intra vena Sm153 EDTMP.
Berbeda dengan morphin, kelebihan produk riset dari BATAN ini
tidak menimbulkan efek ketagihan dan fly sehingga penderita
kanker dapat beraktivitas dengan normal. Pemakaian Sm-153
EDTMP ini hanya dengan sekali disuntikan ke intra vena atau ke
pembuluh darah (vena), sebagian akan masuk ke dalam tulang
kemudian mampu meredakan rasa sakit yang dialami pasien,
sebagian lagi akan terbuang bersama dengan cairan urin. Produk
radiofarmaka ini mampu mereduksi rasa sakit penderita hingga
60-80 persen. Dengan redanya rasa sakit, maka pasien akan lebih
tenang dan penanganan bisa lebih baik dibandingkan jika dia
terus merasakan rasa nyeri.
Sm-153 EDTMP ini sudah mulai diperkenalkan BATAN sejak April
2017, dengan menggandeng PT. Kimia Farma dalam memproduksi
dan memasarkan produk pengganti analgesik narkotik ini kepada
beberapa rumah sakit agar dapat dimanfaatkan masyarakat
secara luas. Untuk memenuhi kebutuhan radiofarmaka yang terus
meningkat, diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas produk
serta membuat strategi agar ketersediaan radiofarmaka dapat
terjamin.
PT. Kimia Farma berharap produk radiofarmaka yang dihasilkan
BATAN ini mampu bersaing dengan produk impor. Sehingga biaya
pengobatan tidak akan terlalu membebani pasien. Terlebih, terapi
dengan Samarium-153 EDTMP juga telah masuk dalam daftar
pengobatan yang dibiayai oleh BPJS. Selain itu, yang terpenting
adalah kontinuitas ketersediaan produk dan stabilitas harga dapat
dijaga.
Hingga kini, BATAN juga telah melakukan sosialisasi kepada
praktisi kesehatan di RS Karyadi Semarang. Pelibatan praktisi
kesehatan di lingkungan rumah sakit dilakukan, karena walaupun
pengobatan dilakukan oleh dokter dengan spesialis kedokteran
nuklir, namun rekomendasi penggunaan obat bisa dilakukan oleh
dokter spesialis lainnya.
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Hingga tahun 2018 layanan kedokteran nuklir hanya dimiliki oleh
15 rumah sakit di seluruh Indonesia, diharapkan nantinya akan ada
banyak rumah sakit lain yang dapat memberikan layanan serupa.
Dengan demikian, memberikan informasi mengenai keberadaan
produk kepada para dokter spesialis kedokteran nuklir maupun
onkologi akan memudahkan pasien atau masyarakat yang
membutuhkan perawatan dengan Sm-153 EDTMP.
Sosialisasi juga dilakukan dalam acara Temu Bisnis dan Customer
Appreciation & Gathering, yang melibatkan stakeholder dari
berbagai kalangan. Sosialisasi bagi para stakehlolder ini
dilakukan untuk memperluas informasi mengenai produk-produk
radioisotop dan radiofarmaka BATAN, termasuk Sm-153 EDTMP.
Sosialisasi dengan target khusus yakni dengan melibatkan
komunitas survivor kanker di wilayah Solo dan Yogyakarta dalam
acara Bincang Sehat dengan tema peningkatan kualitas hidup
survivor kanker pada awal Maret 2019. Metode yang digunakan
adalah melalui testimoni langsung dari pasien pengguna Sm153 EDTMP, sehingga para survivor ini dapat mengetahui dan
memahami manfaat sekaligus risiko dari penggunaan Sm-153
EDTMP.
Pusat Diseminasi dan Kemitraan (PDK).
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Komunikasi Krisis Kampanye Imunisasi
Measles Rubella
Aji Muhawarman
Pranata Humas Kementerian Kesehatan

S

ebuah krisis, dapat terjadi kapanpun dan terhadap organisasi
manapun. Terlebih lagi bagi organisasi yang bersentuhan
langsung dengan kepentingan publik. Seringkali krisis tidak
terhindarkan karena kita tidak dapat mengantisipasinya. Padahal
krisis sebetulnya dapat dicegah atau dihindari.
Pelaksanaan program imunisasi di Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) menjadi pelajaran berharga bagi insan kesehatan.
Kampanye Imunisasi MR (Measles Rubella) fase II di luar pulau
jawa bisa dibilang gagal. Hingga Desember 2018, tercatat
cakupan nasional hanya di kisaran 70%. Padahal target yang ingin
dicapai sebesar 95%. Saat itu, hanya 5 provinsi yang sudah berhasil
memenuhi target tersebut, malah Aceh kala itu hanya 10,9%.
Sekelumit permasalahan membelit pelaksanaan kampanye
imunisasi MR. Dihimpun dari beberapa referensi pelaksanaan
imunisasi terdahulu di Indonesia dan hasil media monitoring
dan analisis berita yang dilakukan, rendahnya capaian imunisasi
tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni: gerakan anti
imunisasi, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), hoaks kesehatan
dan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Sepanjang lima bulan terakhir 2018 (Agustus-Desember), nyaris
setiap hari berita tentang imunisasi bermunculan di media massa,
baik media skala nasional maupun lokal. Tentu pemerintah tidak
tinggal diam. Berbagai upaya dalam aspek komunikasi terus
dilakukan untuk mengatasi krisis tersebut.
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Krisis dapat diartikan suatu kejadian atau keadaan yang dapat
mengganggu berjalannya rencana, program atau kepentingan
organisasi ke depannya. Dalam konteks kementerian/lembaga,
krisis dapat mengancam citra, reputasi bahkan keberlangsungan
sebuah institusi pemerintah karena hancurnya kepercayaan
publik.
Krisis sendiri tidak selalu terjadi tiba-tiba. Meskipun ada krisis tak
terduga (bencana alam) tetapi ada juga krisis yang bisa diduga.
Sebelum mencapai puncaknya, krisis diawali dengan tahapan
pra krisis. Pada konteks imunisasi MR, fase ini sudah dimulai sejak
imunisasi MR tahap I di pulau jawa tahun 2017. Semua berjalan
lancar dan sukses, sampai melebihi target di atas 95% (101%).
Situasi ini membuat terlena. Padahal bisa jadi ini awal dari krisis.
Tanda-tanda krisis mulai timbul. Sejak diluncurkan pada 1 Agustus
2018 lalu, program ini banyak menemui tantangan. Kegiatan ini
semula hanya dijadwalkan selama 2 bulan (s/d 30 September
2018). Nyatanya setelah 2 bulan, capaian nasional baru sekitar 54%.
Setelah diperpanjang hingga 31 Oktober, cakupan hanya menjadi
67% saja. Jauh dari target minimal.
Selanjutnya berbagai masalah bermunculan, mulai dari keluarnya
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2018
tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari
SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi hingga kasus Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di beberapa daerah. Ditambah lagi
gencarnya gerakan anti vaksin dan hoaks yang beredar di dunia
maya. Semua itu berujung pada penolakan masyarakat.
Penolakan terhadap program imunisasi sesungguhnya sudah
pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, pemerintah masih berpegang
pada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi. Fatwa ini
menjadi landasan PIN Polio tahun 2016 dan kampanye imunisasi
MR fase I tahun 2017. Kedua agenda tersebut berjalan sukses,
gerakan anti vaksin relatif tenggelam. Puncaknya terjadi saat MUI
memutuskan mengeluarkan fatwa khusus untuk imunisasi MR
(Fatwa 33/2018) yang menyatakan status vaksin MR asal India
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tersebut haram. Walaupun dengan ‘embel-embel’ kata mubah/
diperbolehkan, publik anti vaksin bergeming. Alhasil, penolakan
menguat dan meluas. Tak hanya masyarakat umum, sebagian
ulama bahkan pemimpin daerah yang mayoritas berpenduduk
muslim ada yang menunda dan menolak pelaksanaan kampanye
imunisasi MR.
Sementara di beberapa daerah, ternyata penolakan tidak melulu
karena isu status kehalalan vaksin dan ekses KIPI. Ada faktor
keterpaksaan yang disebabkan karena pengaruh keluarga,
seperti kakek/nenek atau salah satu anggota keluarga (suami/
istri). Mereka beranggapan, pada zamannya, tanpa imunisasi pun
bisa tetap dalam keadaan sehat. Di samping itu, mereka tidak mau
repot ketika anak atau cucunya mendapat efek simpang imunisasi
seperti menjadi rewel dan terkena demam.
Di dunia kesehatan, imunisasi dipercaya menjadi upaya kesehatan
yang paling cost effective. Di tingkat global dan nasional, imunisasi
terbukti telah menyelamatkan banyak nyawa manusia dari
kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit infeksi. WHO
menyebutkan, imunisasi mampu mencegah kematian 2-3 juta
jiwa setiap tahunnya. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meyakini
situasi campak dan rubella di Indonesia saat ini sudah darurat.
Congenital Rubella Syndrome (CRS) menjadi momok yang paling
menakutkan dari rubela. Seorang ibu hamil yang tertular virus
rubela akan melahirkan anak yang cacat bawaan; jantung bocor,
kebutaan dan ketulian. Biaya pengobatannya bisa ratusan juta
setahunnya.
Mengembalikan reputasi
Dalam buku ‘Crisis Communication Handbook’ terbitan Swedish
Emergency Management Agency, komunikasi krisis didefinisikan
sebagai ‘the information that is exchanged by and between
public authorities, organizations, the media, affected individuals
and groups before, during and after a crisis’ atau dapat artikan
pertukaran informasi antara pemerintah, organisasi, media dan
masyarakat terdampak, pada saat sebelum, ketika dan setelah

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

226

adanya krisis.
Dari hasil analisis yang dilakukan, diketahuilah penyebab, siapa
yang terlibat dan sejauh mana krisis berkembang. Melalui analisis,
persoalan ini meskipun menjadi sepenuhnya ranah Kemenkes
akan tetapi penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu
keterlibatan banyak pihak, lintas sektor, di pusat dan daerah.
Dengan skala yang terhitung besar, penanganan isu imunisasi MR
ini memerlukan strategi khusus, dengan memperhatikan tingkat
keseriusan dan perkembangannya. Idealnya dalam penanganan
krisis, perlu dibentuk tim terlebih dulu. Ada tugas, kewenangan dan
tanggung jawabnya masing-masing. Pada praktiknya, meskipun
tidak secara resmi dibentuk, kerja sama lintas bagian dan unit
tetap bisa berjalan. Kemenkes juga bekerjasama dengan lembaga
lain seperti UNICEF dan WHO, lembaga internasional yang juga
mendukung penuh pelaksanaan kampanye imunisasi MR.
Tim komunikasi kemudian menyusun mekanisme kerja dan
strategi komunikasi. Lagi-lagi ini juga tidak dilakukan secara formal,
akan tetapi mengalir saja dengan sendirinya dari hasil diskusi
melalui saluran komunikasi yang ada. Pemetaan audiens yang
menjadi sasaran utama, kedua dan seterusnya tak lupa dilakukan.
Proses selanjutnya layaknya mendesain strategi komunikasi pada
umumnya, yaitu memilih media yang tepat dan menyiapkan
pesan-pesan kunci, eksekusi dan evaluasinya.
Fokus utama eksekusi komunikasi krisis pada ajakan kepada
masyarakat untuk tetap mengikuti kampanye imunisasi MR. Ajakan
disampaikan baik secara langsung oleh para kader, koordinator
imunisasi maupun tenaga kesehatan yang berhadapan langsung
dengan para orang tua, anak-anak, guru, tokoh masyarakat, ulama
dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tim komunikasi
pusat dan dinas kesehatan, bermain pada area media massa.
Kepada setiap faktor penghambat dilakukan penanganan
tersendiri. Pemetaan stakeholders utama, seperti para ulama,
tokoh masyarakat dan media, dilakukan dengan cermat.
Masyarakat Indonesia masih menjadikan tokoh agama dan tokoh
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masyarakat sebagai panutan. Untuk menangani isu kehalalan
vaksin, Kemenkes terus melakukan pendekatan kepada para
ulama, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dan
daerah. Ulama memiliki pengaruh sentral untuk meredam gejolak
di tengah masyarakat. Mereka bisa menggiring massa beramairamai mengikuti imunisasi di sekolah dan fasilitas kesehatan.
Guru-guru dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di
kalangan masyarakat juga turut dilibatkan. Secara kelembagaan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama,
TNI dan Polri juga diikutsertakan dalam pelaksanaan imunisasi di
lapangan karena memang permasalahan yang kompleks tidak
dapat diselesaikan sendiri oleh Kemenkes. Perlahan, tidak sedikit
masyarakat yang mulai mengubah pendiriannya dan akhirnya
mau mengimunisasi anaknya.
Lantas bagaimana dengan KIPI? Kapasitas daerah, dinas
kesehatan, Komda KIPI dan para ahli dalam menyelesaikan
kasus KIPI tentu tidak diragukan lagi. Mayoritas kasus KIPI tingkat
keseriusannya rendah dan bersifat koinsiden, tidak berkaitan
langsung dengan vaksinasi. Yang berbeda adalah dalam hal media
handling. Kerapkali pihak Pemda atau Komda KIPI tidak segera
merespons berita yang muncul di media. Ketika hasil penyelidikan
KIPI didapat pun tidak segera diumumkan kepada publik melalui
media. Akhirnya opini publik sudah terbentuk bahwa imunisasi
berdampak buruk bagi anak.
Terhadap situasi ini, Kemenkes mengeluarkan surat edaran
kepada jajaran dinas kesehatan, Komda KIPI dan tenaga kesehatan
lainnya dibekali kemampuan menangani isu media. Edaran berisi
panduan menghadapi media dalam menjelaskan KIPI, agar
pemberitaan yang muncul benar-benar faktual dan objektif. Media
harus diberikan pemahaman tentang kasus KIPI, sehingga tidak
mudah mengorelasikan imunisasi dengan kejadian kecacatan dan
kematian anak. Media juga harus menjalankan fungsi sosial dan
edukasinya. Media jangan melupakan kepentingan yang lebih
besar dan jangka panjang.
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Sedangkan tindakan yang dilakukan kepada para kelompok anti
vaksin dan beredarnya hoaks kesehatan yang masih muncul,
Kemenkes menampilkan dan menyebarkan narasi-narasi berupa
testimoni dukungan dari pucuk pimpinan organisasi keagamaan
seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pesanpesan mereka disebarkan melalui media sosial. Media yang
sama sebagaimana kanal yang digunakan oleh para penentang
imunisasi.
Terakhir, Kemenkes juga menggunakan sumber daya yang ada
melalui penayangan iklan layanan masyarakat, talkshow dan
advertorial di berbagai media penyiaran, cetak dan daring. Yang
tujuannya, selain mengimbangi pemberitaan negatif juga sambil
membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya program
imunisasi MR.
Pembelajaran yang didapat ialah kemampuan komunikasi dalam
menghadapi sebuah krisis seperti ini harus dimiliki oleh semua
pimpinan organisasi, khususnya para pengelola kehumasan.
Bila perlu para kader, juru imunisasi dan tenaga kesehatan mesti
dibekali kemampuan yang sama. Kita tidak bisa berharap semua
program pemerintahan dapat sepenuhnya diterima baik. Ketika
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang diistilahkan krisis itu
terjadi, kita selalu siap. Walaupun hasil akhirnya terkadang tidak
sesuai harapan.
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Merokok Menjadi Gaya Hidup Sesaat
R. Yanti Ruchiyati
Pranata Humas Kementerian Kesehatan

I

ndonesia menduduki posisi jumlah perokok terbanyak di dunia
setelah Cina dan India. Jumlah perokok pun terus bertambah
setiap tahun. Perokok di Indonesia di klasifikasi dari orang
dewasa, remaja, bahkan anak - anak. Namun, yang menjadi
masalah sangat krusial adalah perokok di kalangan remaja.

Para remaja perokok di Indonesia sudah sangat menjamur,
mulai dari siswa SMP, SMA, dan mahasiswa. Sangat mudah
sekali menemui remaja perokok di sekitar. Seringkali terlihat
banyak siswa SMP dan SMA yang menduduki kios di pinggir
jalan sambil merokok. Merokok mungkin tidak lagi jadi gaya
hidup, tapi juga sudah menjadi kebutuhan sebagian remaja.
Salah satu penyebab dari fenomena ini adalah banyaknya
iklan rokok yang sangat mudah dikonsumsi di berbagai
tempat dan media. Iklan rokok ini pun cerdik pada umumnya
membidik target pasar dengan menampilkan orang yang
dianggap keren, percaya diri, kreatif, dan berani. Hal ini sangat
tepat dengan citra diri yang diinginkan remaja. Selain itu, iklan
rokok juga menampilkan pesan - pesan motivasi yang bijak.
Papan iklan rokok pun berukuran besar dan mudah di lihat.
Rasa Ingin Tahu Menjadi Kebutuhan
Usia merokok biasanya dimulai saat anak memasuki SMP yang
didorong rasa ingin tahu, ajakan teman, dan lingkungan bergaul.
Karena rokok sangat mudah di dapat maka anak SMP bisa
membeli rokok. Dan saat mulai menyandang status sebagai
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siswa SMA, merokok jadi sebuah gaya hidup yang melekat.
Bahkan terlalu sering merokok mendorong kebiasaan ini menjadi
kebutuhan remaja. Anak remaja yang membeli sebungkus rokok
memiliki beragam alasan diantaranya agar lebih percaya diri,
menghilangkan stress dan mencari inspirasi.
Kebutuhan untuk merokok ini menyembunyikan bahaya. Rokok
mengandung lebih dari 4000 zat berbahaya, 43 zat bersifat
karsinogenik yang memicu sel kanker. Penyakit yang di timbulkan
karena merokok juga bervariasi yaitu jantung koroner, stroke dan
kanker. Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan kepada
produsen rokok untuk wajib memasang peringatan keras bahaya
merokok pada kemasan.
Rokok Salah Satu Budaya Indonesia?
Rencana kebijakan pemerintah pun untuk menaikkan cukai rokok
menjadi topik yang paling diperbincangkan publik. Pro dan kontra
pun tak terelakkan, banyak yang setuju karena alasan ekonomi
dan kesehatan, namun banyak juga yang menolak karena alasan
rokok adalah bagian dari budaya indonesia.
Benarkah rokok telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari budaya masyarakat Indonesia?. Beberapa fakta unik berikut
menjelaskan.
1. Budaya merokok dikenalkan oleh penjajah
Ditilik dari sejarah umum dunia, rokok pertama kali ditemukan
oleh petualang Eropa saat mendarat di benua Amerika
pada abad 15. Tembakau biasa dimanfaatkan oleh suku asli
setempat sebagai medium relaksasi dengan cara yang kita
kenal sekarang sebagai rokok. Singkat cerita, budaya rokok pun
dibawa oleh para petualang Eropa ke berbagai belahan dunia,
termasuk Indonesia melalui kedatangan Portugis. Setelah
diketahui tanah Indonesia cocok untuk budidaya tembakau,
budaya rokok pun menyertai perkembangan industri tanam
tembakau yang bernilai ekonomi cukup tinggi.
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2. Bentuk rasa hormat
Rokok telah melekat cukup kuat di berbagai lapisan masyarakat
dan kegiatan sosial di Indonesia. Bahkan, disebut rokok menjadi
simbol rasa hormat penyelenggara kenduri, penyelenggara
rapat di era lama. Konon, kebiasaan yang terakhir disebut
adalah awal dari munculnya istilah ‘uang rokok’ dalam budaya
suap di masyarakat.
3. Rokok bagian dari kebutuhan pokok
Rata-rata pengeluaran masyarakat untuk konsumsi tembakau
dan sirih adalah lebih besar dari total pengeluaran untuk
kebutuhan pangan sehari-hari.
4. Mulai merokok sejak di bawah usia 19
Remaja merokok mengaku pertama kali berkenalan dengan
rokok pada usia sekolah atau di bawah 19 tahun. Kurangnya
kontrol pembelian rokok di masyarakat adalah salah satu faktor
utama fenomena merokok sejak dini marak terjadi.
5. Cukai rokok Indonesia paling rendah di dunia
Harga rokok Indonesia sangat murah. Begitu pun pemerintah
mengeluarkan kebijakan cukai rendah.
6. Bisa membeli rokok secara eceran
Sejauh ini, negara yang diketahui menganggap lumrah
penjualan rokok secara eceran adalah Indonesia. Bahkan,
perusahaan rokok tidak segan beriklan cukup masif dengan
penawaran harga kompetitif untuk pembelian rokok secara
eceran.
7. Pro pada konsep Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Indonesia sebagai negara dengan konsumsi rokok terbesar
keempat di dunia setelah Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat.
Namun menariknya para perokok setuju terhadap adanya
kebijakan KTR (Kawasan Tanpa Rokok). (yanti)
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Pelayanan Kesehatan Tanpa Batas
di Era Kompleksitas
Lydia Okva Anjelia
Kandidat Pranata Humas Kementerian Kesehatan

I

ndonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau yang
membentang dari sabang merauke, dari Miangas sampai Pulau
Rote. Kondisi geografis yang begitu luas ini menjadikan Indonesia
sebagai negara dengan tatanan masyarakat yang beragam, dari
masyarakat primitif, agraris, hingga industri. Keragaman tersebut
juga semakin kompleks dengan lahirnya era Industri 4.0. Perubahan
kemudian terjadi dengan sangat cepat dan terus menerus.
Kerumitan (Complexity) dan kesemrawutan (chaos) telah terjadi
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat juga berdampak
pada berubahnya arah kebijakan, termasuk pelayanan kesehatan.
Tantangan pelayanan kesehatan yang paling utama saat ini
adalah menjamin keterjangkauan akses dan mutu. Jika dilihat
dari ketersediaan fasilitas kesehatan, Indonesia saat ini telah
memiliki 10.062 puskesmas dan 2.832 rumah sakit yang tersebar
di 34 Provinsi di Indonesia. Tetapi, apakah masyarakat Indonesia
yang berjumlah sekira 264 juta jiwa saat ini dapat dengan mudah
mengakses layanan kesehatan? dan apakah kemajuan teknologi
dapat mempermudah penanganan pasien baik di puskesmas
maupun rumah sakit?
Digitalisasi di era 4.0 juga telah berpengaruh terhadap sistem
kesehatan. eHealth menurut World Health Organization (WHO),
yaitu “the use of information and communication technologies (ICT)
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for health to, for example, treat patients, pursue research, educate
students, track diseases and monitor public health. Bahwa dalam
pemanfaatannya, Implementasi E-health bukan hanya semata
untuk penanganan pasien, tapi juga mitigasi wabah penyakit dan
dapat memonitor kesehatan masyarakat.
Pelayanan kesehatan saat ini juga mengalami diferensiasi
karena lahirnya teknologi. Pesatnya kemajuan teknologi telah
menjadi tantangan sekaligus peluang bagi berbagai pihak, baik
pemerintah, swasta, dan berbagai stakeholder lainnya. Perilaku
masyarakat di perkotaan dan pedesaan tentunya juga akan
berbeda terhadap perkembangan teknologi. Maka diperlukan
berbagai strategi dalam implementasinya. Apakah pelayanan
kesehatan di Indonesia saat ini telah mampu menjawab tantangan
di Era 4.0?
Kemudahan Pelayanan Kesehatan dalam Genggaman
Suatu malam, Gina merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya.
Perutnya nyeri seperti tertusuk jarum. Rasa sakitnya bergantian dari
bagian perut hingga ke dada. Gina kemudian meraih ponselnya
dan kemudian membuka situs pencarian untuk mengetahui gelaja
yang dia rasakan melalui informasi kesehatan di internet.
Tidak puas dengan apa yang ia peroleh, Gina kemudian membuka
aplikasi dan memilih dokter untuk menanyakan keluhannya.
“Selamat Malam, Ibu Gina. Saya dr. Ika, ada yang bisa saya bantu?”
Dalam hitungan detik, sang dokter menyapa. “Selamat malam, dok.
Saya merasakan nyeri di bagian perut. Rasanya seperti tertusuk
jarum. Apakah saya kena asam lambung?” tanya Gina. Sesaat sang
dokter dengan cepat menjawab, “Ibu suka makan asam/pedas/
kopi/minuman bergas tinggi?”, “Iya dok, saya tadi sore minum
minuman bersoda”. “Kemungkinan besar iya. Penyakit maag adalah
kondisi dimana asam lambung meningkat. Banyak faktor yang
bisa menyebabkan asam lambung meningkat seperti makanan
asam, pedas, kopi, alkohol, soda, faktor stress dan pola makan
tidak teratur. Untuk penanganan awal, Ibu bisa mengkonsumsi
obat pereda nyeri lambung dan mual,” jelas dokter. Semudah
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itu, masyarakat perkotaan mendapatkan informasi kesehatan
melalui ponselnya. Disrupsi teknologi memang secara nyata telah
mengubah pola dan gaya hidup masyarakat sehari-hari, termasuk
dalam memperoleh layanan kesehatan.
Tidak hanya keluhan penyakit sehari-hari, kondisi kegawatdaruratan
pun dapat dengan mudah terbantu dengan memanfaatkan
teknologi. Ketika rekan atau keluarga mengalami serangan jantung
atau terjadi kecelakaan di jalan raya, keluarga atau siapa saja yang
ada di sekitarnya dapat langsung menghubungi hotline 119. Sistem
komunikasi terintegrasi bagi kegawatdaruratan ini disebut dengan
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Tidak
hanya akan mengirimkan ambulance, petugas melalui call center
juga akan memberikan panduan untuk pertolongan pertama
terhadap serangan jantung maupun kondisi darurat apapun.
Sistem komunikasi ini jelas dapat mempercepat penanganan
korban yang melibatkan masyarakat yang dapat menyelamatkan
jiwa dan mencegah kecacatan.
Memperkuat Sistem melalui Manajemen Komunikasi dan
Informasi
Pendekatan sistem merupakan solusi untuk permasalahan
yang rumit. Perubahan yang terjadi di masyarakat juga harus
diikuti dengan perubahan lembaga negara sebagai organisasi
yang modern. Sumber daya menjadi faktor penting dalam
mengembangkan dan memperkuat sistem. Organisasi dan
sumber daya manusia di dalamnya tidak hanya dituntut untuk
bertransformasi dan berinovasi, tetapi juga harus segera
mengubah mind set dan meningkatkan etos kerja. Permasalahan
kompleks yang tidak tertangani dengan baik akan berpengaruh
buruk dalam sebuah organisasi.
Indonesia pada tahun 2019 memiliki sekira 10.062 puskesmas
dan 2.832 rumah sakit yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia
dengan kondisi dan tantangan yang berbeda-beda. Kebutuhan
data dan informasi semakin meningkat khususnya di rumah
Sakit. Setiap rumah sakit membutuhkan sistem informasi yang
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mengatur pengolahan data di rumah sakit dengan nama Sistem
Informasi Rumah Sakit (SIRS). Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)
mencakup seluruh rumah sakit baik RS Umum maupun RS Khusus
yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Sistem ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan
No. 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah
Sakit, dimana SIRS memiliki fungsi untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas, profesionalisme, kinerja, dan mempermudah akses
pelayanan kesehatan. SIRS merupakan suatu tatanan yang terdiri
dari pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi,
analisis dan penyimpulan informasi serta penyampaian informasi
yang dibutuhkan untuk kegiatan pelayanan di rumah sakit.
Salah satu permasalahan saat ini adalah sistem informasi di
RS seluruh Indonesia belum dapat terintegrasi. Resolusi WHO
menyebutkan bahwa kita harus mengembangkan center of
excellence dan jejaring e-health (Integrasi Sistem intra dan antar
lembaga). Mengintegrasikan sistem informasi di masing-masing
RS memang bukan pekerjaan yang mudah. Namun, ketika
nantinya sistem ini terintegrasi, segala permasalahan kesehatan
baik dari sisi penanganan pasien, pencegahan penyakit, bahkan
risiko-risiko penyebaran wabah, bahkan masalah pelik lainnya
dapat terhindari bahkan cepat terselesaikan. Dengan sistem
informasi yang terintegrasi, penentu kebijakan akan dapat dengan
mudah mengambil keputusan dan menyusun strategi kebijakan
yang terbaik bagi masyarakat.
Mewujudkan Mimpi Pelayanan Kesehatan Tanpa Batas
Belum tuntas kita menyelesaikan tantangan di era industri 4.0, kini
berkembang era Society 5.0 yang digagas oleh Negara Jepang.
Seperti yang kita ketahui, negara Jepang memang selalu terdepan
dan pertama dalam perkembangan teknologi. Apakah tidak terlalu
jauh jika konsep yang sama kita kejar? Dirilisnya konsep Society
5.0 pada dasarnya adalah jawaban dari tantangan yang dihadapi
Jepang, dimana Jepang mengalami masalah akibat berkurangnya
populasi. Penduduk pada usia produktif menjadi berkurang.
The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

236

Kemudian Jepang membuat strategi untuk menstabilkan kondisi
tersebut dengan menerapkan konsep Society 5.0. Jelas kondisi ini
berbeda jauh dengan Indonesia.
Maka, tidak perlu terburu-buru untuk mengatur strategi
dengan konsep Society 5.0. Namun, kita perlu memperkuat
dan mengembangkan sistem yang ada saat ini, misalnya
pengembangan telemedicine di Indonesia juga menjadi fokus
utama untuk mengatasi masalah keterbatasan dokter dan dokter
spesialis di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
Dengan mengembangkan telemedicine, tenaga kesehatan di
faskes baik puskesmas maupun rumah sakit yang tidak memiliki
dokter spesialis dapat bertukar informasi sesuai kompetensinya
terhadap penyakit yang diderita pasien. Dengan memperkuat
telemedicine, tentu saja akan mengatasi keterbatasan sarana
diagnostik di faskes, sehingga pasien dapat langsung memperoleh
diagnosa yang tepat dan akurat.
Mimpi mewujudkan pelayanan kesehatan tanpa batas dan
menjangkau seluruh pelosok Indonesia menjadi mungkin dengan
didukung pula dengan pembangunan infrastruktur jaringan yang
disiapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan
rampungnya ‘Palapa Ring’ di tahun 2019, jaringan komunikasi akan
menjangkau 34 provinsi dan menjangkau seluruh kabupaten/kota
di Indonesia. Maka, seharusnya keterbatasan jaringan bukan lagi
menjadi alasan terhambatnya pelayanan kesehatan di daerah.
Masyarakat akan dapat dengan mudah mendapatkan diagnose
dan rujukan yang tepat.
Dalam hal ini, pemerintah sebagai regulator tentu saja tidak dapat
bekerja sendiri dalam mewujudkan ekosistem kesehatan. Butuh
kolaborasi berbagai pihak seperti swasta, organisasi profesi, dan
tentu saja yang terlibat didalamnya, seperti fasilitas kesehatan,
bahkan peran setiap individu atau sumber daya manusia yang
terlibat didalamnya. Membangun sistem memerlukan komitmen
dan upaya yang berkesinambungan. Tidak hanya keterjangkauan
akses, mutu pelayanan kesehatan kemudian akan tercapai.
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Fenomena Turunnya Konsumsi Ikan
Akibat Bencana
M. Himawan Hidayanto
Pranata Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan

B

eberapa pekan terakhir terdapat pemberitaan tentang
turunnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan
laut di daerah yang terkena bencana. Berbagai asumsi
berkembang tentang ikan laut yang ditangkap di wilayah tersebut
sehingga masyarakat terpengaruh dan mencari alternatif
pangan lain. Asumsi atau mitos tersebut mengalahkan berbagai
manfaat yang terkandung dalam gizi ikan, yang notabene sangat
bermanfaat untuk kesehatan. Berbagai mitos mengkonsumsi
ikan diantaranya, dapat menyebabkan anak cacingan dan apabila
ibu hamil mengkonsumsi ikan menyebabkan air susu amis adalah
mitos negatif yang berkembang masyarakat. Namun dengan
gencarnya program GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan
Makan Ikan) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan merubah
persepsi publik.
Ibu Pertiwi menitikkan air mata ketika Bencana gempa, tsunami
dan likuifaksi melanda Kota Palu, Kabupaten Donggala dan
Kabupaten Sigi serta daerah sekitarnya di Provinsi Sulawesi
Tengah pada 28 September 2018 lalu, BNPB telah menemukan
sekitar 2000 korban jiwa lebih. Dan kembali bersedih ketika
pesawat Lion Air JT 610 tanggal 29 Oktober 2018 dari Jakarta
menuju Pangkal Pinang, jatuh di perairan Karawang dengan
berbagai asumsi human error atau technical error. Akibat dari
bencana tersebut muncul mitos bahwa mengkonsumsi ikan
laut tidak baik dengan berbagai asumsi yang berkembang.
Pemberitaan dimedia turut mewarnai kondisi ini,
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Bencana Tsunami di Palu
Diantara bencana yang melanda dan paling banyak memakan
korban adalah tsunami. Berdasarkan data statistik Pemerintah
Kota Palu tahun 2016, ada 374.000 jiwa yang tercatat bermukim
di kota tersebut. Gelombang tsunami juga melahap seluruh
desa-desa nelayan serta sebagian besar infrastruktur. BNPB
mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 2.073 orang.
Kebanyakan meninggal akibat tsunami, selain itu, sebanyak 10.679
orang cedera, 680 orang hilang, dan 82.775 menjadi pengungsi.
Bencana jatuhnya Lion Air JT 610
Kecelakaan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 610
menggunakan pesawat anyar Boeing 737 Max 8 nomor registrasi
PK-AXC dari Jakarta menuju Pangkal Pinang jatuh menghunjam
kawasan Tanjung Pakis Perairan Kawarang Jawa Barat 29 Oktober
2018 lalu. Pesawat tersebut mengangkut 189 orang dan 2 orang
bayi. Berbagai spekulasi mencuat paska kejadian tersebut salah
satunya menurut Ketua KNKT, Soerjanto, mengatakan bahwa
mesin pesawat Lion Air JT-610 masih hidup dengan putaran
mesin cukup tinggi ketika kali pertama menyentuh air laut. Dan
kapal tersebut tidak meledak ketika masih di udara, hal ini ditandai
dengan banyaknya serpihan kecil kecil yang masih dalam radius
dekat dengan pesawat. Namun berbagai analisa paska kejadian
tersebut akan terbukti ketika data yang terekam dalam Flight Data
Recorder (FDR) atau biasa disebut black box berhasil diunduh dan
dianalisa.
Mitos mengkonsumsi ikan laut membawa maut
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah
Hasanuddin Atjo menuturkan bahwa saat ini masyarakat enggan
dan tidak mau mengkonsumsi ikan yang ditangkap dari Perairan
teluk Palu dan sekitarnya. Ada ketakutan dan kekhawatiran
masyarakat untuk makan ikan pasca bencana tsunami. Hal ini
dikarenakan stigma atau anggapan masyarakat bahwa ikan di
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laut akan mengkonsumsi korban bencana yang terseret arus
tsunami. Sehingga masyarakat mengganggap ikan tersebut tidak
layak konsumsi atau dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian
yang tidak menguntungkan, dan ada anggapan yang lebih parah
bahwa jika mengkonsumsi ikan laut maka akan mengkonsumsi
saudaranya sendiri.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,
Rifky E. Hardijanto, sampai harus menjelaskan langsung di lokasi
bencana untuk menjelaskan kepada masyarakat perihal hal ini,
“Makan ikan laut aman. Tidak perlu takut karena hal itu tidak ada
kaitannya dengan korban gempa bumi dan tsunami yang melanda
Kota Palu, Sigi dan Donggala 28 September 2018,” katanya di Palu,
Ia mengatakan bahwa kadang-kadang masyarakat terbayangbayang dengan hal-hal yang negatif, seperti keberadaan jenazah
yang diduga hanyut ke laut pasca tsunami dan menjadi santapan
ikan, padahal itu tidak terkait sama sekali dengan ikan yang dijual
di pasar. “Ikan itu juga milih-milih makanan koq, tidak asal gigit.
Memang ada ikan yang karnivora (pemakan daging), tetapi yang
mereka kejar ya sesama ikan juga, bukan yang lain,” ujar Rifky yang
juga Kepala Satgas Kementerian KKP untuk program tanggap
darurat bencana Sulteng.
Begitu juga yang terjadi di Kalimantan Selatan, mengutip
pemberitaan dari kontributor Tribunnews bahwa beberapa warga
enggan untuk makan laut. Hal ini diperkirakan dipengaruhi oleh
jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang. Menurut
Kepala Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
Rusdi Hartono, S.Pi, MP, dijelaskan bahwa suplai ikan kota kota
di Kalimantan Selatan bersumber dari Wilayah Pengelolaan
Perikanan (WPP 713) yang meliputi perairan Selat Makkasar,
Teluk Bone dan Laut Bali. Sedangkan perairan Karawang terletak
di WPP 712 yang meliputi perairan laut Jawa. Nelayan dari yang
memasok ke Kalimantan Selatan jarang yang mengambil ikan
dari WPP 712. Stigma buruk terjadi karena anggapan arus air laut
yang membawa korban jatuhnya pesawat hingga ke perairan di
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wilayah Kalimantan Selatan atau ikan yang memakan korban akan
bermigrasi hingga ke wilayah mereka.
KKP kirim bantuan ikan segar beku sebanyak 48 ton
Kementerian kelautan dan Perikanan telah mengrimkan
bantuan ikan kepada korban bencana di Palu sebanyak 48 ton
pada awal Oktober 2018 dan dikirmkan secara bertahap dari
Jakarta mengingat kapasitas cold storage yang ada terbatas
dan untuk menjaga mutu ikan. Bantuan tersebut dimaksudkan
selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi juga dalam
rangka meningkatkan tingkat konsumsi dan preferensi terhadap
ikan dimasyarakat. Diharapkan dengan bantuan tersebut akan
merubah anggapan atau mitos negatif tentang konsumsi ikan.
Bantuan ini diberikan di dapur umum posko posko bencana di
Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia*

* WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau
sering disingkat dengan WPP NRI merupakan wilayah pengelolaan
perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan
pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman,
perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona
ekonomi ekslusif Indonesia (ZEEI).
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Aman mengkonsumsi ikan laut
Menurut Kepala Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk pada
Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP),
Prihastini Ngudi Lestari menjelaskan bahwa, rantai makan ikan
laut adalah proses makan dan dimakan diantara makhluk hidup
dan sejatinya berfungsi untuk keseimbangan jumlah makhluk
hidup di suatu ekosistem. Contoh rantai makanan di laut , alga
yang hidup dengan memperoleh sedikit sinar matahari mampu
memproduksi makanan untuk pertumbuhannya. Alga tersebut
kemudian dimakan oleh ikan kecil, lalu ikan kecil dimakan oleh
ikan besar. kemudian, ikan besar pun akan dimakan oleh ikan hiu
yang menjadi organisme tingkat trofik tertinggi. Setelah hiu mati, ia
akan membusuk dari diurai oleh detritivor laut. Ikan akan memilih
makanan yang sesuai dengan selera dan kebiasaan yaitu makanan
yang mempunyai unsur unsur hara yang baik di lingkungannya.
Ikan cenderung akan menjauh jika ada objek asing yang mendekat
dan tidak akan memakannya.
Prihastini Ngudi Lestari menerangkan bahwa jangan sampai mitos
atau anggapan bahwa ikan akan memangsa korban bencana
akhirnya mengalahkan manfaat unggul yang terkandung dalam
ikan. Makan ikan sangat berguna untuk kesehatan selain protein
yang tinggi, ikan juga mengandung asam lemak omega 3
(untuk pertumbuhan otak), serta kalsium, vitamin D, dan fosfor
(untuk pertumbuhan tulang). Tak hanya itu, ikan juga kaya akan
vitamin dan mineral lain, seperti vitamin B2, zat besi, zink, yodium,
magnesium, dan kalium. Semua vitamin dan mineral tersebut
tentu sangat dibutuhkan anak untuk mendukung pertumbuhan
dan perkembangan anak secara keseluruhan.
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Ikan Bandeng, Primadona Sajian Imlek
M. Himawan Hidayanto
Pranata Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan

I

mlek di Indonesia telah mengalami akulturasi dengan budaya
lokal. Ini terbukti dengan munculnya sebutan Lebaran China dari
orang Betawi untuk Imlek. Artinya orang Betawi menganggap
Imlek sudah jadi bagian dari budaya mereka juga. Maka itu, orang
Betawi ikut merayakannya, bukan sebatas ikut dalam karnaval dan
pasar malam Imlek. Bahkan sejak pertengahan abad 19, banyak
orang Betawi bergabung merayakan dan makan makanan khas
Perayaan Imlek.
Berdasakan kepercayaan orang-orang Tionghoa pada umumnya
selalu menyediakan 12 macam masakan dan 12 macam kuekue yang mewakili lambang-lambang shio yang berjumlah 12.
Hidangan yang dipilih biasanya hidangan yang mempunyai arti
yang berkaitan dengan kemakmuran, panjang umur, kebahagiaan
maupun keselamatan.
Salah satu hidangan utama adalah ikan bandeng sebagai arti
perlambang rezeki, karena dalam logat Mandarin kata ”ikan”
sama bunyinya dengan kata ”yu” yang berarti rezeki oleh sebab
itulah dibanyak restoran Tionghoa selalu ada aquarium ikan mas
yang melambangkan rejeki yang dilumuri dengan emas yang
berlimpah.
Alwi Shahab dalam buku “Saudagar Baghdad dari berawi”
menjelaskan bahwa kehadiran bandeng yang menjadi salah satu
tradisi Imlek di Jabodetabek merupakan perpaduan budaya China
dan Betawi. Sebab selain Tionghoa, Betawi juga memiliki tradisi
yang menggunakan bandeng. Bedanya dalam tradisi Betawi,
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ikan bandeng mentah dan segar menjadi antaran calon mantu
ke mertuanya. Ukuran bandeng yang dibawa calon menantu ke
calon mertua bisa menentukan kelanjutan perjodohan.
Tak heran jika setiap jamuan makan besar ala tradisi Cina, hidangan
ikan selalu ditampilkan di akhir jamuan, sebagai lambang, rejeki
berlimpah di masa mendatang. Biasanya ikan disajikan utuh
dari kepala hingga ekornya. Kepalanya seringkali diarahkan
kepada tamu kehormatan yang hadir. Jika hadir dalam sebuah
jamuan makan besar dan menemui hal ini, jangan tersinggung.
Sebab itulah penghormatan yang diberikan untuk untuk tamu
kehormatan. Jadi tak heran apabila bandeng juga hadir sebagai
masakan wajib pada tradisi Imlek kaum peranakan di Indonesia.
Sebagai bagian sejarah kuliner Indonesia, bandeng dalam
perayaan imlek biasanya diolah menjadi pindang bandeng dan
memang punya sejumlah dongeng dan cerita. Tetapi sebagai
sajian kuliner sendiri, masakan berkuah ikan dalam tradisi kuliner
Indonesia boleh dibilang tergolong langka, apalagi di Jawa.
Sajian pindang sendiri, misalnya disepanjang Sumatera Selatan,
cenderung tidak memakai kecap manis. Pindang bandeng ala
Peranakan di Betawi jelas merupakan asimilasi beberapa budaya
sekaligus, sehingga menghasilkan sajian kuliner yang unik ini.
Makna lainnya adalah Ikan bandeng memiliki duri yang banyak
seperti kehidupan yang dijalani manusia. Duri yang banyak itu
melambangkan kehidupan yang keras. Menjalani kehidupan yang
keras membutuhkan kehati-hatian, kesabaran, ketelitian. Sama
halnya dengan saat menyantap ikan bandeng, butuh kehatihatian dan ketelitian untuk mendapatkan nikmatnya daging
ikan bandeng. Ketika dimasak, ekor dan kepala ikan harus tetap
utuh. Kenapa ekor dan kepala itu tidak boleh dibuang? Menurut
kepercayaan masyarakat Cina, kepala dan ekor melambangakan
berkah yang akan didapat di awal maupun akhir tahun mendatang.
Kandungan gizi Ikan Bandeng tidak diragukan lagi karena memiliki
kandungan gizi yang jauh lebih baik dibandingkan ikan Salmon
yang terkenal. Kandungan Omega-3 ikan Bandeng ternyata enam
kali lebih tinggi dibandingkan ikan Salmon. Dan, kandungan lemak
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sehat dalam perut ikan bandeng juga cukup tinggi sehingga bisa
menjadi pilihan terbaik ikan konsumsi.
Ikan bandeng menjadi primadona dalam sajian Imlek dan memiliki
filosofi bagian dari unsur-unsur alam yang harus ada sebagai
simbol hidup hemat dan awet muda, secara makna yang lebih
mendalam adalah simbol penghormatan. Seorang anggota
keluarga yang tidak membawa ikan bandeng kepada orang yang
lebih tua seperti kepada orang tua dan mertua dianggap tidak
punya liangsim atau kesopanan.
Ikan bandeng atau Milkfish memiliki tubuh langsing dengan sirip
ekornya bercabang sehingga mampu berenang dengan cepat.
Warna tubuhnya putih keperak – perakan. mulut tidak bergerigi
sehingga menyukai makanan ganggang biru yang tumbuh di
dasar perairan (herbivora).Ikan bandeng dikenal sebagai ikan
petualang yang suka merantau.
Bandeng banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat
asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup
di air tawar maupun air payau. Ikan bandeng hidup di Samudra
Hindia dan menyeberanginya sampai Samudra Pasifik, mereka
cenderung bergerombol di sekitar pesisir dan pulau-pulau dengan
koral. Dalam perayaan pengantin misalnya budaya membawa
ikan bandeng juga sangat penting karena dimaknakan sebagai
Semakin besar mata bandeng yang dibawa pengantin laki-laki,
semakin besar pula berlian yang dibawa karena mata bandeng
melambangkan berlian dalam upacara perkawinan orang
Tionghoa.
Selain makanan yang wajib disajikan ada juga makanan yang
sebaiknya dihindari atau dipantangkan seperti bubur, sebab ini
melambangkan kemiskinan atau kesusahan. Maklum pada saat
musim kelaparan di Tiongkok mereka tidak bisa menyajikan nasi.
Disamping itu makanan-makanan yang berasa pahit seperti pare
dan fumak (sejenis sayuran mirip dengan selada) sebaiknya ini
juga dihindari sebab makanan tersebut melambangkan kepahitan
hidup.
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Bandeng berpotensi menjadi icon kebudayaan kuliner Indonesia
karena mampu berasimilasi dengan budaya lain kemudian
menjadikan budaya tersebut sebagai bagian dari budaya Indonesia.
Bandeng sebenarnya sudah menjadi icon Kota Semarang yang
terkenal dengan bandeng presto. Perlu peran media mainstream
yang juga diamplifikasi dengan media sosial terkait keunikan ikan
bandeng yang menjadi salah satu kuliner khas Indonesia.
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“He for She”,
Keterlibatan Laki-laki dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender
Santhy Verawati Elfrida
Pranata Humas Muda – Kementerian Komunikasi dan Informatika

B

adan Urusan Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender
Perempuan PBB - UN Women kembali berupaya memastikan
isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
tetap menjadi perhatian utama. Selama puluhan tahun, PBB telah
membuat kemajuan signifikan untuk meningkatkan kesetaraan
gender dan pemberdayaan perempuan, namun ternyata belum
semua negara meratifikasi konvensi itu atau setidaknya berupaya
meningkatkan harkat kaum perempuan.
Terkait dengan hal ini, penulis melakukan wawancara dengan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI,
Yohana S. Yembise (22/4/19), untuk mendalami latar belakang
program HeforShe ini dilaksanakan. Menteri Yohana menjelaskan,
kampanye global HeforShe adalah salah satu program Badan
Urusan Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender Perempuan PBB
(UN Women) untuk melaksanakan agenda pembangunan yang
disebut Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan
1 Januari 2016, dimana dalam program ini terdapat 17 indikator,
dan indikator yang kelima yakni mengenai gender equality.
Gender equality dalam kampanye HeForShe diharapkan pada
tahun 2030 planet 50:50 dapat terwujud, dimana perempuan dan
laki-laki bersama-sama setara untuk terlibat dalam pembangunan
Indonesia. Menurut Yohana, bahwa peran perempuan saat ini
sebagai mitra bagi laki-laki dalam pembangunan. Isu strategis
perempuan dan anak bukan hanya menjadi salah satu program
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prioritas dalam pembangunan namun global di Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB).
Indonesia menjadi salah satu dari sepuluh Kepala Negara di
dunia yang menjadi Champion World Leader dalam kampanye
global HeforShe. Gerakan ini merupakan suatu bentuk komitmen
yang menjadi kepedulian para pemimpin negara termasuk
Presiden RI, Joko Widodo yang menyatakan bahwa Perempuan
adalah merepresentasikan separuh dari pelaku dan penerima
manfaat dari pembangunan. Terkait hal tersebut, maka isu-isu
tentang pengarusutamaan gender menjadi fokus utama di dalam
pemerintahan. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk
memperjuangkan perubahan positif bagi kaum perempuan
khususnya yang menyangkut Akses, Partisipasi, Kontrol dan
Manfaat dari Pembangunan.
Sebelum adanya program kampanye global HeforShe ini, sudah
dimulai konvensi UN Ending Violence Against Women, di Turki,
dimana Menteri Yohana merupakan perwakilan dari Indoensia
masuk dalam panelis di dalamnya untuk membahas salah satunya
mengenai perempuan menjadi korban. Dimana para menteri
dari berbagai negara membahas tentang perlu adanya peran
aktif laki-laki dan anak laki-laki sebagai mitra kaum perempuan
sejak dicanangkan Sustainable Development Goals (SDGs).
Maka dengan pembahasan inilah muncul suatu gagasan untuk
membuat kampanye global HeforShe.
Pada saat pencanangan kampanye global HeforShe oleh Wakil
Presiden Jusuf Kalla bulan September 2015, dijelaskan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang juga
Guru Besar Universitas Cendrawasih, Papua ini, komitmen
Presiden, Joko Widodo dalam kampanye HeforShe ini bertujuan
untuk mendorong peran aktif laki-laki dan anak laki-laki dalam
upaya menghilangkan hambatan budaya dan sosial demi
terciptanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
ini merupakan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan
terhadap perempuan dan anak perempuan di Indonesia.
Menteri Yohana mengatakan, program HeforShe ini adalah bentuk
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pelibatan kaum laki-laki dalam mendukung tercapainya kesetaraan
gender di Indonesia. Menurutnya, dengan adanya kampanye ini,
maka diharapkan ada perubahan paradigma atau pola pikir lakilaki sehingga dapat memberikan akses, kesempatan, dan ruang
kepada perempuan untuk bersama-sama menjadi subjek dalam
pembangunan.
Kesetaraan gender tidak hanya didapatkan pada upaya perempuan
saja tetapi juga diperlukan dukungan laki-laki di dalamnya.
Komitmen ini bukan hanya dari dan untuk kaum perempuan saja,
namun dukungan kaum laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan
gender menjadi tak kalah pentingnya.
Pemberian kesempatan baik bagi kaum laki-laki maupun kaum
perempuan akan dapat menjamin peningkatan daya saing yang
sehat sehingga dengan dukungan kaum laki-laki, perempuan
akan dapat meningkat kualitas dan kemampuannya hingga dapat
disetarakan dengan kaum laki-laki. Disini laki-laki sebagai register,
di mana laki-laki diharapkan untuk ikut mendukung dalam
mensukseskan kesetaraan gender ini. Dan memang sudah mulai
terlihat dukungan kaum laki-laki dan anak laki-laki untuk menuju
planet 50:50 di desa-desa.
Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai salah satu negara untuk
mengkampanyekan keterlibatan kaum laki-laki dan anak lakilaki untuk perempuan, menurut rencana Menteri Yohana akan
bertemu Presiden untuk mencanangkan program ini dengan
mengundang gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia ke
istana dalam rangka memasukan program dari PBB HeforShe ini
kedalam program pembangunan di daerahnya.
Dalam kesempatan lain, Menteri Yohana Yembisa menyuarakan
kepada negara khususnya untuk seluruh masyarakat Indonesia
tentang eksistensi seorang perempuan. Ia meyakini sebuah motto
bahwa menyelamatkan satu perempuan, menyelamatkan satu
bangsa. Menurutnya, Negara harus sadar bahwa perempuan
adalah salah satu tiang pilar penting di negara ini.
Negara ini belum dikatakan maju kalau perempuan itu belum
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berada digaris aman, walaupun laki-lakinya semua maju belum
tentu negaranya dikatakan maju, jika perempuan belum bersamasama setara dengan kaum laki-laki. Hal tersebut menjadi dua pilar
yang kuat sehingga negara bisa dinilai sebagai negara maju. Untuk
itu Menteri Yohana meminta kepada kaum perempuan Indoensia,
sadar mempunyai potensi, punya harga dan martabat yang cukup
tinggi, punya value dan prinsip-prinsip, yang bisa dipakai untuk
ikut membangun bangsa ini. Tanpa perempuan negara ini tidak
mempunyai arti apapun.
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Komunikasi Lingkungan :
Belajar Mencintai Alam
Di Kebun Raya Bali
I Gede Wawan Setiadi Pranata
Humas BKHH-BKT Kebun Raya “Eka Karya” Bali -LIPI

K

omunikasi lingkungan merupakan suatu proses komunikasi
yang berhubungan dengan alam dan mengarah pada efek
dari komunikasi itu sendiri yaitu persepsi kita terhadap
alam. Pesan yang disampaikan bertujuan untuk memecahkan
permasalahan yang ada di lingkungan serta membuat masyarakat
lebih berpartisipasi dalam meningkatkan kelestarian lingkungan.
Pada intinya komunikasi lingkungan adalah meningkatkan peran
ilmu komunikasi dalam melestarikan lingkungan, menyadarkan
khalayak untuk menjaga lingkungan melalui berbagai saluran
komunikasi. Aktivitas komunikasi lingkungan akan lebih banyak
berfokus pada kampanye dan peningkatan kesadaran publik.
Masalah lingkungan begitu kompleks, sehingga strategi dalam
komunikasi lingkungan berbeda dengan komunikasi pada
umumnya.
Komunikasi lingkungan adalah bidang studi pada
keilmuan komunikasi yang muncul pada tahun 1980-an
dari tradisi teori retorika. Komunikasi lingkungan mengkaji
keterkaitan antara komunikasi dan human-nature relation. Tujuan
komunikasi lingkungan adalah merencanakan strategi melalui
produk komunikasi dan media untuk mendukung pembuatan
kebijakan yang efektif, mengajak partisipasi masyarakat, dan
mengimplementasikan proyek- proyek kelestarian lingkungan.
Ada 2 fungsi utama dari komunikasi lingkungan, pertama adalah
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fungsi strategi: Tujuannya mengajarkan, mengajak, dan mendorong
pihak-pihak terkait (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk
berperan serta dalam mengatasi permasalahan lingkungan.
Caranya dengan kegiatan kampanye tentang isu lingkungan,
penyuluhan, dan yang terpenting mendorong pemerintah dalam
advokasi serta membuat kebijakan pro lingkungan. Ke dua adalah
fungsi teknis dimana lebih menekankan pada kegiatan teknis
dalam mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi melalui
media seperti televisi, koran, hingga media sosial.
Menumbuhkan Kesadaran
Manusia memiliki kemampuan memberikan makna
terhadap segala hal yang ditemui di sekitarnya, baik yang terlihat
secara fisik maupun abstrak, yang hanya bisa dirasakan seperti
gagasan atau perasaan di antara individu. Umumnya, manusia
akan bertindak terhadap sesuatu (benda, peristiwa dan lain- lain)
berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi mereka.
Makna terbentuk melalui proses berpikir individu terhadap
aspek yang ingin diberi makna berlandaskan muatan informasi
yang dimilikinya. Persepsi terhadap makna akan berbeda di
setiap individu karena dipengaruhi oleh faktor personal seperti
sistem nilai, kepercayaan serta sikap. Makna mendasari tindakan
seseorang. Blumer dalam Griffin (2006) mengemukakan tiga premis
yang mendasari tindakan seseorang, yaitu (1) humans act toward
people or things on the basis of meanings they assign to those
people or things. (2) the meaning arises out of the social interaction
that people have with each other. (3) an individual’s interpretation
of symbols is modified by his or her own thought process. Manusia
bertindak pada sesuatu berdasarkan makna yang dimilikinya.
Belajar Mencintai Alam Di Kebun Raya Bali
Sebagai sebuah lembaga konservasi tumbuhan ex-situ,
Kebun Raya Bali memiliki tanggung jawab untuk turut serta
mengkomunikasikan
pelestarian
lingkungan,
terutama
pelestarian tumbuhan. Tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga
konservasi, penelitian, pendidikan, dan wisata dapat dijadikan
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sebuah peluang untuk turut serta membangun kesadaran
individu dan dapat berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan.
Mengimplementasikan fungsinya sebagai lembaga pendidikan,
Kebun Raya “Eka Karya” Bali menyediakan layanan jasa bermuatan
pendidikan bagi masyarakat dan pengunjung melalui program
pemanduan, magang, diklat, dan program pendidikan lingkungan
hidup. Program berbasis pendidikan ini tetap berorientasi pada
tujuan utama Kebun Raya “Eka Karya” Bali yaitu memberikan
pendidikan dan pengetahuan bagi pengunjung khususnya yang
berkaitan dengan pentingnya upaya konservasi tumbuhan dan
lingkungan.
Program yang telah bergulir sejak tahun 1994 hingga kini terus
dilaksanakan mengikuti perkembangan isu lingkungan hidup
terkini. Program pendidikan lingkungan yang dapat diikuti oleh
siswa TK, SD, SMP, SMA hingga Perguruan tinggi serta masyarakat
umum diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran individu dan
tumbuhnya rasa cinta terhadap alam ini. Beragam media dan
teknik digunakan dalam kegiatan pendidikan lingkungan, mulai
kegiatan praktek perbanyakan tanaman, jelajah hutan, permainan,
pemutaran film lingkungan, hingga story telling. Kesemuanya itu
bertujuan mempersuasi dan menanamkan makna ke dalam diri
manusia (peserta) sehingga tujuan untuk menumbuhkan rasa
cinta, peduli dan turut berpartisipasi menjaga lingkungan ini tetap
lestari dapat terwujud.
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Literasi Digital Dorong UMKM
Naik Kelas
Surianto
Pranata Humas Dinas KUKM Provinsi Kep Bangka Belitung/
Ketua PC Iprahumas Bangka Belitung

U

saha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah
satu sektor yang memberikan kontribusi pada pertunbuhan
ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan
ekonomi di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan, yakni
mencapai 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Di Indonesia sampai tahun 2018 terdapat sekitar 58,97 juta UMKM
dengan rincian jumlah usaha mikro ada sebanyak 58,91 juta unit,
usaha kecil 59.260 unit dan usaha besar 4.987unit. Dari jumlah
tersebut, sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja 116,73 juta
orang atau 97,02% dari total angkatan kerja yang bekerja.
Pada era yang serba digital seperti saat ini, sektor UMKM dituntut
mampu memanfaatkan teknologi digital. Karena bisnis dan
penjualan produk banyak dilakukan secara online dan e-commerce.
Hasil riset dari Statista (2017), bahwa pemanfaatan teknologi
digital dalam penjualan dengan e-commerce pada tahun 2017
lalu mencapai Rp 102 triliun. Melihat hal tersebut, potensi pasar
dengan e-commerce sangat besar, khususnya bagi UMKM.
Bagaimana dengan UMKM, apakah UMKM sudah banyak yang
menggunakan teknologi digital dan e-commerce. Berdasakan data
BPS tercatat 3,79 juta pelaku UMKM yang telah memanfaatkan
teknologi digital atau bisnis e-commerce. Kebanyakan pelaku
UMKM memanfaatkan platform market place utama yang ada di
tanah air, seperti Tokopedia, bukalapak, blibli, lazada dan shopee.
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Melihat data tersebut, masih banyak UMKM yang belum
memanfaatkan teknologi digital. Itu berarti, literasi digital
mayoritas pelaku UMKM masih rendah. Masih rendahnya literasi
digital terhadap UMKM menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas. Literasi digital
dan e-commerce pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Karena itu
pemerintah terus melakukan upaya peningkatan literasi digital
melalui program secara massif dan melibatkan berbagai pihak.
Literasi Digital
Apasih literasi digital tersebut? Menurut Potter, literasi digital adalah
ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu dalam menggunakan
teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola,
mengintegrasikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi,
membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi
dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam
masyarakat (Potter, 2005:22).
Berdasarkan konsep ini, usaha pemerintah untuk meliterasi
masyarakat berbasis digital berarti tidak sekadar mengenalkan
media digital, tetapi juga menyinergikan dengan kegiatan yang
berujung pada peningkatan produktivitas UMKM sehingga bisa
naik kelas atau naik level.
Pemerintah dan semua stakeholder perlu membangun literasi
digital pelaku UMKM secara masif. Hal ini dilakukan agar mereka
mampu memanfaatkan peluang yang besar dari teknologi digital.
Demi meningkatkan literasi digital pelaku UMKM, pemerintah
baik pusat maupun daerah terus membangun literasi digital
dengan berbagai program. Dipusat, Kemenkop dan UKM serta
Kemkominfo bersama platform e-commerce telah memberikan
sosialisasi dan pelatihan tentang pemanfaatan e-commerce ke
berbagai daerah.
Sementara, di Provinsi Kep Babel, pemda juga telah melakukan
sosialisasi dengan berbagai platform e-commerce. Selain
sosialisasi, pemerintah dan berbagai pihak terkait memberikan
fasilitasi, pelatihan, pendampingan dan kemudahan akses dalam
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pemasaran secara digital.
Literasi digital bagi UMKM harus terus diupayakan. Sosialisasi,
fasilitasi, penyediaan informasi dan pelatihan tentang teknologi
digital dan e-commerce harus terus dilakukan. Karena dengan
teknologi digital menjadi sebuah peluang bisnis bagi UMKM untuk
berkembang dan naik kelas.
Membangun literasi digital pelaku UMKM tidah hanya pada
aspek kognitif saja namun harus sampai pada aspek keterampilan
sehingga UMKM bisa maju atau dengan kata lain UMKM ‘Naik
Kelas’. Peningkatan literasi digital dilakukan dengan pengenalan
teknologi dan peningkatan kemampuan teknis seperti kemampuan
mengakses, mengintegrasikan, menganalisis informasi, membuat
foto yang menarik dan bagaimana memasarkannya.
Peningkatan literasi seperti ini dilakukan agar UMKM naik kelas
sehingga bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan bisnis
yang signifikan. Karena pelaku usaha dengan literasi digital yang
baik akan memahami cara-cara memasarkan produk dengan
tepat sesuai target pasar dan mampu berkomunikasi kepada
konsumen dengan baik.
Literasi digital dan teknologi digital bukan menjadi hal yang harus
ditakutkan, namun memahami literasi digital justru menjadikan
pelaku UMKM mampu berdaya saing. Dengan teknologi digital
potensi profit ekonomi UMKM sangat besar karena pendapatan
bisa meningkat hingga 80%, dan penambahan jumlah tenaga
kerja sampai 50%. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi
digital dan bergabung dengan platform digital, UMKM memiliki
kesempatan yang lebih besar untuk memasarkan produknya
dengan jangkauan yang lebih luas dan menghemat biaya iklan.
Pemerintah selaku pemangku kebijakan harus menyedia dan
memberikan pendidikan literasi digital bagi UMKM sehingga
tujuan pemerintah mendorong UMKM naik kelas bisa semakin
cepat tercapai. Dengan adanya tingkat literasi UMKM yang baik,
maka UMKM bisa Naik Kelas dan sektor ini dapat menyumbangkan
kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
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Literasi Media Sosial: Kendalikan Ekspresi
yang Berlebihan
Dian Din Yati
Pranata Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

K

ejahatan siber seperti perundungan, plagiarisme, penipuan,
penyebaran ujaran kebencian (hate speech), berita bohong
(hoax), komentar berisi hasutan yang dapat mengancam
persatuan bangsa menjadi permasalahan yang marak terjadi di era
industri 4.0. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE) masih belum dapat menyelesaikan akar permasalahan
siber. Kejahatan siber terus terjadi, berpotensi mengancam siapa
saja yang terhubung dengan internet.
Kebebasan berekspresi di media sosial merupakan bagian
dari kebebasan berpendapat. Namun, bila tidak hati-hati dan
melanggar privacy, SARA, atau bersifat provokasi, kebebasan
berekspresi bisa berujung jeruji atau sanksi sosial. Kasus yang
belum lama terjadi, unggahan istri publik figur terkenal dilaporkan
ke pihak kepolisian karena mengunggah ‘cuitan’ yang berisi ujaran
kebencian terhadap salah satu pasangan calon Presiden. Selain
itu, berbagai komentar negatif dan kritikan datang dari warganet
(masyarakat pengguna internet). Pengunggah dinilai telah
mencemarkan nama baik seseorang dan mengandung ujaran
kebencian.
Belum lama, warganet juga dikagetkan dengan kasus
perundungan di kota Pontianak, Kalimantan Barat yang viral di
media sosial. Kasus siber itu bermula dari cerita perundungan
dan pengeroyokan yang dialami seorang siswi SMP di Pontianak
oleh 12 siswi SMA. Kasus tersebut mendapat perhatian warganet,
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karena korban mengaku dikeroyok bahkan salah satu alat vitalnya
dilukai.
Dalam sekejap, pesan diviralkan oleh ribuan warganet. Bahkan,
tanda pagar (tagar) untuk menegakkan keadilan bagi korban
menjadi trending topic. Warganet begitu antusias dan menunjukkan
kepeduliannya dengan turut menandatangani petisi untuk
mengadili pelaku yang juga masih di bawah umur. Sayangnya
kepedulian ini tidak disertai penelusuran fakta mengenai apa yang
sebenarnya terjadi. Tak lama kasus ini berkembang ke arah yang
berbeda saat kepolisian membacakan hasil visum yang berbeda
dengan pengakuan korban. Tagar yang menghakimi bahwa korban
juga bersalah beralih menggantikan tagar sebelumnya. Warganet
yang awalnya bersimpati menjadi antipati dan turut melakukan
perundungan siber terhadap si “korban”.
Minimnya kedewasaan warganet dalam bermedia sosial menjadi
salah satu penyebab munculnya “drama-drama” atau ekspresi
warganet yang berlebihan di media sosial.
Banyak orang yang masih tidak memahami bagaimana cara
menggunakan media sosialnya dengan bijak. Masih banyak
publik yang dengan mudahnya bebas membagikan hal-hal
pribadi tanpa memperhatikan keselamatannya. Akibatnya,
banyak kasus kejahatan bermula dari media sosial. Masalah
lainnya adalah maraknya berita bohong dan konten atau cuitan
yang mengandung ujaran kebencian yang tak dapat dibendung.
Konten-konten tersebut dapat dibagikan ulang secara bebas
dengan mudah, menyebabkan penyebarannya sangat cepat
dan tak terkendali. Banyak orang yang terburu-buru dalam
menyebarkan ulang sebuah kabar atau konten tanpa cross check
fakta yang sebenarnya, hanya untuk mendapatkan perhatian atau
“like” dari para pengikutnya. Sehingga seringkali kita menemukan
konten yang tidak pantas menjadi terkenal dan viral.
Literasi dalam Dunia Siber
Masalah-masalah di dunia siber salah satunya terjadi karena
minimnya tingkat literasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
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(KBBI), literasi adalah kemampuan individu dalam mengolah
informasi dan pengetahuan. Sedangkan menurut Kern (2000),
literasi adalah penggunaan praktik-praktik sejarah, sosial dan
budaya dalam membuat dan menginterpretasikan makna dari
sebuah teks. Literasi merupakan sebuah kemampuan kompleks
yang mempengaruhi pengambilan sikap dan keputusan dalam
kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini dapat terus diasah dengan
banyak membaca buku-buku pengetahuan.
Literasi media menjadi penting karena dibutuhkan daya pikir
dan kemampuan membaca untuk menganalisis suatu berita
atau konten di suatu situs atau media sosial sebelum turut
membagikannya. Di negara-negara maju, literasi media sudah
diterapkan di dunia pendidikan, bahkan menjadi bagian dari
kurikulum. Kanada, Australia, Perancis, Inggris, dan Jerman adalah
negara-negara yang sudah mengintegrasikan pendidikan literasi
media di sekolah-sekolahnya. Lembaga pendidikan formal di
negara-negara tersebut memiliki mata pelajaran komunikasi
media sosial. Mata pelajaran tersebut mengajarkan peserta didik
menggunakan internet dengan baik agar dapat terhindar dari
dampak negatif akibat berekspresi berlebihan di media sosial.
Dalam dunia siber, literasi menjadi sebuah tanggung jawab
bersama. Sosialisasi dan edukasi warganet mengenai etika
bermedia sosial pun harus terus digalakkan. Regulasi dan undangundang ITE memang telah dibuat, namun pengendalian diri
warganet adalah kunci untuk berselancar di dunia siber dengan
aman dan nyaman. Literasi media sosial pun turut mengendalikan
ekspresi warganet yang berlebihan.
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Literasi Digital Bagi Perempuan:
Jendela Masa Depan Bagi
Generasi Penerus Bangsa
Erma Safitri
Pranata Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

M

emberikan pemahaman terkait literasi digital di Indonesia
bukan merupakan pekerjaan mudah bagi pemerintah
pusat maupun daerah. Memasuki era revolusi industri 4.0,
melalui Internet of Things (IoT) yang sudah merambah di berbagai
lini dan kehidupan sosial masyarakat, penguasaan literasi digital
menjadi urgen. Berbagai upaya telah dilakukan agar masyarakat
melek terhadap media digital. Namun, apakah penggunaan
media digital itu dapat membantu meningkatkan derajat kualitas
hidup masyarakat atau malah memberikan dampak buruk bagi
masyarkat.
Salah satu kasus yang baru-baru ini masih hangat di telinga kita,
kasus dugaan pengeroyokan siswi SMP oleh beberapa siswi SMA
akibat interaksi di media sosial. Berbagai informasi simpang siur
mengenai penyebab pengeroyokan tersebut, tersiar hampir setiap
hari di beberapa media terutama media online. Saling tuding dan
salah menyalahkan pun terjadi bahkan sampai mengeluarkan katakata yang tidak pantas untuk disampaikan oleh netizen mengenai
kasus ini. Melihat fenomena ini, timbul pertanyaan besar apakah
dalam interaksi di media sosial kita akan cenderung keluar dari
norma-norma yang kita anut pada saat kita berinteraksi di dunia
nyata? Masyarakat cenderung lebih “anarkis” ketika berinteraksi di
dunia maya.
Kecerdasan dalam menggunakan media digital saat ini penting
untuk dimiliki masyarakat. Pemerintah mempunyai andil dalam
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memberikan kebijakan terbaik agar masyarakat melek teknologi
digital. Pengaruh dunia maya sekarang ini cenderung sangat besar
terhadap kehidupan manusia. Hampir semua masyarkat sudah
tidak mampu melepaskan ketergantungan terhadap perangkat
media sosial yang ada pada telepon genggam. Untuk itu,
masyarakat pengguna media digital perlu untuk diberikan literasi
terkait penggunaan perangkat media digital yang ada. Literasi
digital, menurut Martin (2008), merupakan penggabungan
berbagai bentuk literasi seperti komputer, informasi, teknologi,
visual, media dan komunikasi. Literasi digital dapat pula disebut
sebagai literasi media. Literasi digital merupakan serangkaian
kompetensi komunikasi termasuk kemampuan mengakses,
menganalisa, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi
dalam berbagai bentuk pesan tercetak dan tidak tercetak.
Salah satu unsur penting masyarakat yang harus dilibatkan
dalam upaya literasi digital adalah kaum perempuan. Kaum
perempuan memiliki peran penting dalam penguasaan teknologi
informasi dan komunikasi. Walaupun persentase penggunaan
internet perempuan di Indonesia masih cenderung lebih rendah
dibandingkan laki-laki dengan 48 persen berbanding 51 persen.
Perempuan sebagai seorang ibu memiliki peran besar dalam
keluarga untuk mengontrol agar anak-anak lebih baik dan terarah
dalam menggunakan media digital (APJII,2017).
Pemerintah pada dasarnya telah melakukan berbagai kebijakan
untuk membangun budaya literasi digital di masyarakat, terutama
untuk kaum perempuan. Literasi digital akan mewujudkan
masyarakat yang awas terhadap berbagai isu provokatif, informasi
hoax dan/atau penipuan berbasis digital. Pengetahuan perempuan
akan media digital diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya
berbagai hal negatif yang dilakukan anak-anak ketika berselancar
di dunia maya, seperti pada contoh kasus di atas. Kontrol orang
tua terhadap anak-anak dalam berinteraksi di dunia maya harus
lebih ditingkatkan agar kita bisa menjaga generasi penerus
bangsa yang berkualitas, bermartabat, sopan dan santun baik di
dunia maya maupun dunia nyata.
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Perempuan sebagai agen perubahan
Pemahaman perempuan mengenai literasi digital sangatlah
penting karena pemahaman ini akan memberikan kemampuan
mengakses, memilah dan memahami berbagai jenis informasi
yang tersaji. Pemahaman akan informasi-informasi ini akan dapat
digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seperti kesehatan
dan pengasuhan anak, dan keluarga. Seorang perempuan yang
paham mengenai teknologi digital seyogyanya bisa memberikan
kontrol terhadap anak-anaknya. Dengan demikian, tidak akan
terjadi perundungan siber antar sesama anak.
Berbagai program literasi media bagi perempuan telah mampu
memberikan pemahaman tidak hanya untuk ketahanan keluarga
tetapi juga meningkatkan produktivitas perempuan tersebut. Salah
satunya yang baru saja diresmikan Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) dan PT XL Axiata Tbk yaitu wahana belajar
“Sisternet” dan juga program literasi digital yang diluncurkan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak RI yaitu sosialisasi dan pelatihan kepada orangtua, anak
dan aktivis masyarakat melalui Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM). Sosialisasi literasi digital mengenai
pengetahuan tentang penggunaan internet yang aman akan
menjadi bekal pertahanan diri ketika berselancar di media sosial.
Meningkatkan level literasi publik, atau membuat masyarakat
menjadi melek digital memang bukan tugas yang bisa diwujudkan
melalui satu dua pendekatan saja. Pemerintah harus terus
melakukan upaya sosialisasi terkait literasi digital di masyarakat.
Unsur penting masyarakat yaitu kaum perempuan harus dilibatkan,
karena mereka merupakan garda terdepan dalam mewujudkan
ketahanan keluarga.
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Hoax di Era Post-Truth
Eko Setiawan
Pranata Humas Prov. Jawa Timur

H

ari-hari ini, Jean Baudrillard, filsuf Perancis itu mungkin
sedang tersenyum simpul. Teori Hiperealitas yang
ia kemukakan lebih dari dua dekade yang lalu kini
menemukan kebenarannya. Bahkan mungkin melebihi ekspektasi
Baudrillard sendiri. Dalam Simulations (1983) Baudrillard menulis
bahwa realitas telah berubah menjadi sekedar citra (image) untuk
kemudian bertransformasi menjadi hiperealitas setelah melalui
empat pentahapan. Pertama, citra mencerminkan realitas. Ini
citra yang paling ideal. Namun kemudian citra yang hadir malah
membelokkan dan menutupi realitas. Terakhir, citra yang lahir
tidak berhubungan sama sekali dengan realitas. Inilah apa yang
disebut dengan hiperealitas.
Dalam kehidupan sehari-hari hiperealitas ini berupa desas-desus,
rumor hingga gosip. Kini hiperealitas itu lebih canggih dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi indormasi. Sehingga
lahirlah hoax. Sebuah informasi berupa gambar, suara, video,
broadcast message dan lain-lain yang tidak mempunyai rujukan
atau referensi apapun. Semua informasi tersebut dilahirkan
berdasarkan fantasi dan khayal si pembuat.
Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa hoax
tersebar sedemikian massifnya. Pertama, perkembangan media
sosial yang begitu pesat. Media sosial dan aplikasi messager
semacam Whatsapp, Telegram dan sejenisnya kini masuk ke
dalam ruang-ruang paling privat khalayak. Jika dahulu media
masih dikonsumsi secara massal misalnya menonton televisi
atau mendengar radio bersama-sama kini media dinikmati secara
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privat. Di dalam genggaman masing-masing. Dengan demikian,
proses konfirmasi juga semakin lemah. Informasi yang masuk
lewat gawai masing-masing ditelan bulat-bulat dan mentahmentah karena tidak ada tukar pikiran sesama khalayak setelah
mengkonsumsi media.
Kedua, rendahnya tingkat literasi dan konfirmasi. Rendahnya angka
buta huruf tidak berbanding lurus dengan minat baca masyarakat.
Budaya lisan semacam ngobrol masih lebih unggul di masyarakat
kita. Aktivitas lisan semacam itu kemudian dibawa ke media sosial.
Kita lupa bahwa obrolan di media sosial dan grup aplikasi pesan
singkat itu bukanlah obrolan di warung kopi yang bisa menguap
begitu saja. Percakapan di media sosial itu menyimpan jejak
digital yang tak mudah dihapus begitu saja. Tidak hanya disimpan,
percakapan itu bahkan bisa disebarluaskan ulang ke berbagai
media sosial dan aplikasi pesan singkat lainnya.
Ketiga, era post-truth atau masa pasca-kebenaran yang kini
melanda kita. Orang tidak lagi menyetujui untuk kemudian
menyebarluaskan sebuah informasi karena informasi itu benar
melainkan karena informasi itu sesuai dengan keyakinannya dan
keyakinan kelompoknya. Tidak peduli informasi tersebut tidak
memiliki rujukan yang benar.
Dengan demikian maka tidak heran jika informasi palsu, berita
bohong, hoax atau apapun namanya dapat terdiseminasi
sedemikian massif. Media yang beragam, tingkat literasi khalayak
yang rendah dan sisi emosi yang lebih menonjol ketimbang
rasionalitas sedikitnya turut menyumbang kenapa hoax bisa
tersebar sangat luas.
Setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk
mencegah penyebaran hoax. Sebab hoax kini tidak hadir dengan
intensitas yang rendah namun sudah bertubi-tubi dengan
frekuensi yang sangat tinggi. Hoax kini hadir dalam bentuk firehose
of falsehood atau semburan kebohongan yang jika diumpamakan
hujan bukan lagi setetes demi setetes namun sudah berupa hujan
deras nan lebat. Hal yang bisa dilakukan ketika hujan melanda
bukanlah menepis setiap tetes hujan namun mengembangkan
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payung atau mengenakan jas hujan yang bisa melindungi kita dari
tiap tetes hujan tersebut.
Persis cara untuk menghindari hoax, kita tidak bisa lagi menepis
satu per satu kabar bohong tersebut, namun perlu melindungi
diri kita dengan mengembangkan “payung” atau memakai “jas
hujan” anti-hoax. Untuk itu yang dapat dilakukan saat ini adalah
memperkuat literasi media digital masyarakat. Sebab informasi
hoax memang banyak tersebar melalui media digital baik media
online maupun media sosial.
Implementasi terbaik dari peningkatan literasi digital adalah
meningkatkan kemampuan untuk mengkonfirmasi sebuah isu
yang diduga hoax. Konfirmasi ke penyebar berita hoax terkadang
akan mentok dengan alibi bahwa yang menyebarkan pun tidak
tahu keaslian kabar tersebut. Konfirmasi terbaik adalah dengan
memeriksa kebenaran kabar tersebut melalui berbagai aplikasi
dan website anti-hoax serta bahkan dengan memanfaatkan mesin
pencari. Kini tersedia berbagai macam situs penyedia klarifikasi
informasi hoax seperti www.turnbackhoax.id , www.stophoax.id
atau www.cekfakta.com.
Jika ingin menggunakan mesin pencari untuk memeriksa
informasi hoax dapat dengan menambahkan kata “hoax” pada
kata kunci yang ingin kita cari di mesin pencari. Misal, ‘telur palsu
hoax’ atau ‘mata berdarah karena terlalu lama melihat hp hoax’
dan sejenisnya. Selain itu berbagai media kini sudah menyediakan
rubrik anti-hoax yang dapat dimanfaatkan pembacanya. Rubrik
“Hoax atau Bukan” di Harian Jawa Pos adalah salah satu yang
cukup konsisten hingga kini untuk membantu pembaca dalam
mengkonfirmasi isu hoax.
Dailysocial.id, sebuah situs asal Indonesia yang kerap merilis hasil
riset seputar perkembangan bisnis teknologi dan gaya hidup
teknologi di Indonesia tahun lalu merilis hasil riset yang cukup
mencengangkan tentang hoax. Mayoritas responden (75,19 %) yang
mereka teliti mengaku kesulitan atau tidak yakin bisa memeriksa
keaslian sebuah informasi. Padahal 98,33 % responden mengaku
terkadang atau sering menerima informasi hoax.
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Melihat tingginya angka ketidakmampuan masyarakat dalam
mengkonfirmasi hoax maka meningkatkan kemampuan literasi
media digital masyarakat adalah hal utama yang dapat dilakukan
untuk menanggulangi hoax. Sebab hoax tidak akan berarti apaapa jika tidak disebarluaskan. Memutus mata rantai penyebaran
hoax dengan meningkatkan literasi digital masyarakat adalah
kunci.
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Hoax dan Literasi Media
Imelda
Pranata Humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

S

aat ini, masyarakat memiliki peran utama dalam menangkal
hoax. Mengapa? Karena masyarakat merupakan tujuan akhir
hoax di produksi. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan
dan daya kritis, hoax yang beredar tidak akan mampu menimbulkan
berbagai polemik. Saya tertarik dengan pernyataan Humas Polda
Bangka Belitung, Bapak Maladi. Beliau mengatakan bahwa “Satu
peluru hanya mampu membunuh satu orang, tetapi satu berita
hoax mampu membunuh ribuan orang”. Itu fakta, kita dapat
lihat sejarah bagaimana hoax dapat menyebabkan peperangan,
genosida dan konflik yang menyebabkan perpecahan suatu
bangsa. Perang Dunia II merupakan salah satu efek dari tersiarnya
berita hoax.
Penyebaran berita atau informasi hoax didukung dengan
perkembangan teknologi yang semakin canggih. Tetra Pak Index
dalam Yudhianto (2017) mencatat ada sekitar 132 juta pengguna
internet di Indonesia pada tahun 2017, angka ini lumayan meningkat
jika dibandingkan dengan tahun 2016, kenaikan pengguna
internet di Indonesia berkisar 51% atau sekitar 45 juta pengguna,
dengan pertumbuhan pengguna aktif media sosial sebesar 34
%. Dari jumlah pengguna internet tersebut, 129,2 juta pengguna
memiliki akun media sosial yang aktif dan pengguna internet rata
– rata menghabiskan waktu sekitar 3 jam per hari untuk komsumsi
interenet melalui telepon selular (Dewangga: 2017).
Masyarakat kini memiliki kemudahan dalam mengakses berbagai
macam jenis informasi di berbagai media. Berbagai macam jenis
informasi yang di akses justru menjadikan masyarakat mudah
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tertipu dengan kabar-kabar angin alias hoax yang keberadaannya
sekarang cukup sulit untuk dibedakan, mana yang asli, mana yang
palsu.
Hoax adalah istilah yang mengambarkan suatu berita bohong,
fitnah atau suatu aktivitas menipu. Chen (2014), menyatakan
hoax adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan
persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai
kebenaran. Hoax mampu mempengaruhi banyak orang dengan
menodai suatu citra dan kredibilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, hoax adalah berita bohong. Dalam Oxford English
dictionary, hoax didefinisikan sebagai malicious deception atau
kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat (KBBI dan Oxford
English Dictionary).
Berita palsu atau hoax yang saat ini menjadi fenomena,
memunculkan kekhawatiran disetiap kalangan. Banyaknya
efek yang terjadi akibat dari berita hoax tersebut kemudian
menimbulkan keresahan di masyarakat. Tujuan dari penyebar
berita hoax adalah membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci,
dan bahkan juga rasa ketakutan bagi pembacanya. Dampak yang
ditimbulkan adanya berita hoax akan sangat luar biasa antara lain,
berupa dampak sosial,ekonomi, politik, keamanan dan yang lebih
besar adalah bisa mengancam keutuhan negara.
Literasi Media Tangkal Hoax
Salah satu cara yang tepat bagi masyarakat dalam menyaring
informasi hoax di media sosial adalah dengan menjalankan literasi
media. Beragam definisi tentang literasi media telah dikemukakan
oleh banyak pihak. Potter (2008) menyatakan bahwa literasi media
adalah seperangkat perspektif yang kita gunakan secara aktif
saat mengakses media massa untuk menginterpretasikan pesan
yang kita hadapi. Literasi media berhubungan dengan bagaimana
khalayak dapat mengambil kontrol atas media. Literasi media
merupakan skill untuk menilai makna dalam setiap jenis pesan,
mengorganisasikan makna itu sehingga berguna, dan kemudian
membangun pesan untuk disampaikan kepada orang lain.
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Tujuan dasar media literasi ialah mengajar khalayak dan
pengguna media untuk menganalisis pesan yang disampaikan
oleh media massa, mempertimbangkan tujuan komersil dan
politik di balik suatu citra atau pesan media, dan meneliti siapa
yang bertanggungjawab atas pesan atau idea yang diimplikasikan
oleh pesan dalam berita. Literasi media menjelaskan mengenai
bagaimana cara memahami, mengakses, mengevaluasi, dan
memproduksi. Memahami disini adalah bagaimana masyarakat
dapat memilih jenis informasi yang mereka inginkan. Banyaknya
informasi yang dengan mudah didapatkan menjadikan masyarakat
harus dapat memilih secara baik sesuai dengan yang dibutuhkan.
Setelah memilih masyarakat kemudian dapat mengakses informasi
sesuai dengan yang mereka inginkan. Mengakses yang digunakan
bisa dimaknai sebagai kemampuan khalayak dalam mencari,
mendapatkan, dan mengumpulkan informasi. Akses didefinisikan
baik sebagai akses secara fisik maupun pada kemampuan untuk
menggunakan berbagai macam bentuk media, Akses media saat
ini bukan lagi hambatan, apalagi untuk khalayak yang tinggal di
perkotaan. Akses terhadap media dapat ditemukan kapan saja
dan dimana saja. Namun itu berarti juga bahwa paham yang
menghegemoni lebih mudah dan cepat tersebar.
Dalam literasi media, setelah mengakses kita harus dapat
menganalisi informasi. Analisis merupakan kemampuan yang
dapat membantu seseorang dalam menjelaskan bentuk pesan,
struktur, segmen, dampak pesan, dan lain sebagainya. Analisis
berkaitan dengan kemampuan untuk mencari, mengubah,
dan memilih informasi disesuaikan dengan kebutuhan individu.
Analisis merupakan aspek kompetensi personal lainnya selain
kemampuan mengakses. Kemampuan ini lebih kepada melihat
dari pemahaman kritis pengguna media. Sisi ini lebih melihat
dan menekankan kemampuan pemahaman dan interpretasi
mahasiswa dalam melihat, membaca dan mendengarkan produk
media yang tersaji. Selanjutnya, evaluasi dibutuhkan setelah
informasi dianalisis sesuai dengan kemampuan personal.
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Terakhir adalah kegiatan memproduksi. Memproduksi pesan
sebagai bagian dari kreativitas pesan adalah kemampuan
seseorang menyusun pesan atau ide dengan kata-kata, suara, atau
imej secara efektif sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu komunikasi.
Menciptakan media berkaitan dengan produksi dan distribusi isi
media, juga berkaitan dengan kompetensi komunikatif.
Pemikiran kritis, demokratis, dan konstruktif diharapkan selalu lahir
dari pola pikir di masyarakat. Masyarakat harus mampu melihat
fakta yang ada dalam berita, apakah sudah memakai sumber
yang memiliki kredibilitas dan disebutkan, serta memahami tujuan
yang asli dan mendasar. Dengan begitu masyarakat mampu
membangun sikap kritis saat menerima pesan hoax dan selektif
ketika menerima pesan maupun berita.
Sikap kritis harus dibangun dalam diri sehingga menjadi langkah
positif agar masyarakat tidak terpengaruh maupun terprovokasi
dengan segala berita yang memuat postingan yang mengandung
kebencian maupun menyudutkan kelompok tertentu. Masyarakat
harus lebih teliti dalam menerima berita hoax dan menjadikan
diri mereka sebagai salah satu penggerak dalam menanggulangi
berita hoax. Kita perlu menyeleksi hal apa saja yang penting dan
perlu untuk dipublikasikan. Merubah kebiasaan pada diri sendiri
dengan cara lebih bijak dalam menerima informasi kemudian
menyebarkan kebiasaan baik tersebut kepada lingkungan kita.
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Perempuan, Teknologi, dan
Semangat Pemberdayaan
Rita Nurlita
Pranata Humas Pemerintah Kota Depok

W

aktu sudah menunjukkan pukul 23.30 WITA, tapi
sebelas orang ibu muda itu masih sangat antusias dan
bersemangat mengikuti kursus menulis online melalui
fasilitas conference di Yahoo Messenger. Secara bergiliran, satu
persatu dari mereka memperkenalkan diri, saling menyapa, dan
berbagi pengalaman tentang dunia penulisan. Sesekali salah satu
dari mereka meminta ijin meninggalkan forum karena anaknya
terbangun dan minta dibuatkan susu, sesekali juga mereka
melempar canda, lalu saling menyemangati yang lainnya untuk
menulis buku, seolah mereka sudah saling mengenal lama dan
bersaudara. Padahal mereka baru saja saling terhubung di dunia
maya dan semuanya terpisah jarak karena masing-masing berada
di pulau dan benua yang berbeda; Kalimantan, Jawa Barat, Jawa
Timur, DKI Jakarta, hingga Jepang.
Sungguh sebuah fenomena yang sangat menarik saat
perempuan, khususnya ibu rumah tangga (IRT), bisa turut serta
memanfaatkan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
yang berkembang secara cepat dan massif dalam beberapa tahun
terakhir ini. Karena seperti kita ketahui, sebagaimana laki-laki,
perempuan juga memiliki kebutuhan untuk mengaktualisasikan
dirinya melalui berbagai karya di masyarakat. Meskipun tidak
selalu dengan menjadi wanita karir yang bekerja di luar rumah,
namun sangat penting bagi seorang perempuan untuk bisa
memiliki aktitivitas sesuai dengan minat dan hobinya. Motivasinya
bukan untuk memenuhi kebutuhan finansial, melainkan sebagai
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salah satu cara untuk membahagiakan jiwa dan mengisi ‘ruangruang kosong’ di dalam dirinya.
Kini dengan hadirnya peralatan TIK tersebut, banyak perempuan
dari berbagai kalangan bisa memanfaatkannya untuk
memberdayakan diri, berkarya, bahkan menambah penghasilan
keluarga tanpa harus bekerja keluar rumah. Melalui fasilitas
internet misalnya, semua orang bisa mengakses beragam
informasi secara cepat, mudah, dan murah. Beragam peluang
dan informasi dari seluruh dunia kini secara cepat dan mudah bisa
langsung ‘masuk’ ke dalam rumah. Bahkan dengan maraknya
telepon genggam yang menawarkan berbagai fitur dan layanan
internet murah, dunia kini seolah sudah ada di dalam genggaman
semua orang.
Bila di waktu yang lalu, ibu rumah tangga identik dengan aktivitas
yang hanya terbatas di seputar dapur, sumur, dan kasur, kini
anggapan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Karena saat ini,
dengan memanfaatkan perangkat TIK semua ibu rumah tangga
bisa belajar, berkarya, dan bekerja tanpa harus meninggalkan
rumah dan keluarganya. Kalau kita cermati, saat ini banyak sekali
orang yang menggunakan fasilitas jejaring sosial seperti facebook
untuk berjualan, kampanye, menggalang dukungan, hingga
membuat komunitas (group) yang beranggotakan orang-orang
dengan hobi dan minat yang sama. Melalui facebook, twitter,
kaskus, dan blog, masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas online
shop untuk beriklan dan memasarkan produknya hanya dengan
berbekal sebuah modem internet, atau bahkan hanya dengan
menggunakan telepon genggam saja untuk mengupload gambar,
membuat status, dan membalas komentar yang masuk.
Selain untuk berjualan, jejaring sosial juga kini banyak dimanfaatkan
untuk membuat berbagai komunitas yang bertujuan untuk saling
memberdayakan anggotanya. Sebut saja group Ibu-Ibu Doyan
Nulis, Dapur Emak, Internity, dan beberapa komunitas grup menulis
lainnya yang sangat produktif menerbitkan karya para anggotanya
dalam bentuk buku. Grup-grup tersebut umumnya dipimpin oleh
satu orang koordinator dan memiliki ribuan anggota aktif yang
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mayoritas berprofesi sebagai full-time mother atau Ibu Rumah
Tangga. Setiap saat grup ini memberikan informasi yang up-todate mengenai berbagai naskah yang dibutuhkan oleh penerbit.
Selain itu, di dalam grup ini juga secara rutin diselenggarakan
pelatihan, diskusi, dan kelas-kelas penulisan untuk membantu
anggotanya supaya bisa membuat naskah yang cantik dan ‘dilirik’
oleh penerbit.
Meskipun dinilai banyak memberikan dampak negatif, namun
ibarat dua sisi mata uang yang saling melekat dan tidak dapat
dipisahkan, kehadiran perangkat alat TIK juga memberikan banyak
sekali manfaat positif bagi masyarakat. Dengan adanya peralatan
TIK yang semakin canggih dan murah, para IRT kini memiliki
kesempatan untuk memberdayakan dirinya meskipun mereka
berada di dalam rumah sambil menjaga putra-putrinya. Jarak dan
waktu sudah tidak lagi menjadi hambatan. Bagi seorang perempuan
yang memilih bekerja sebagai penulis, mereka bisa berkarya dan
menyelesaikan semua tulisannya di rumah, lalu mengirimkan
karyanya melalui fasilitas email. Sedangkan bagi perempuan yang
memilih berwirausaha, mereka bisa mempromosikan produknya
melalui fasilitas bisnis online dan bekerjasama dengan kurir jasa
pengiriman untuk mengantarkan produknya kepada konsumen.
Dan untuk pembayarana, semuanya bisa dilakukan secara online
yang bekerjasama dengan jasa perbankan. Sungguh sebuah dunia
yang indah dan serba mudah, dimana teknologi bisa membuat
lebih banyak kalangan supaya lebih berdaya. Jadi, siapapun
anda, ibu rumah tangga maupun wanita pekerja, manfaatkanlah
kemajuan teknologi yang semakin canggih ini sebagai sarana
untuk membantu memberdayakan sesama.
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Agar Selamat di Media Sosial
Yeniarta Margi Mulya
Pranata Humas Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP),
Kementerian Pertanian

S

ebuah penelitian menyebutkan, bahwa kecemerlangan
jenjang karier pegawai/ karyawan tidak berbanding lurus
dengan kemampuan intelektual yang direpresentasikan
melalui nilai indeks prestasi tinggi, tetapi faktor hubungan
kemanusiaan/human relation yang bagus dapat menjadi indikator
keberhasilannya. Lebih lanjut disampaikan bahwa orang dengan
indeks prestasi tinggi akan sangat kompeten bila ingin meniti
jenjang karier di bidang penelitian dan pengembangan, guru/
dosen dan yang setara atau pengembang ilmu pengetahuan murni
semacam kimia, biologi dan lain-lain. Sedangkan orang dengan
kemampuan manajerial/calon pejabat yang akan mengelola
sumberdaya manusia dan potensi lebih dibutuhkan orang dengan
kapabilitas bagus untuk hubungan kemanusiaan.
Banyak orang cerdas tetapi tidak dapat mengkomunikasikan
dengan baik, maka ilmu atau gagasan yang dimiliki tidak mampu
difahami oleh orang lain, sehingga tingkat intelektualitasnya
tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Disisi lain, ada pula
orang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi baik namun
lemah dalam ilmu, akibatnya kebenaran isi komunikasipun
menjadi pertanyaan. Disinilah letak teknik berkomuniksi sangat
diperlukan. Diantara kedua posisi diatas, ada pula orang yang suka
menyembunyikan atau memotong/ mengedit hasil pembicaraan,
sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dari kenyataan
yang sesungguhnya.
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Dampak dari komunikasi yang tidak utuh bisa bermacam-macam
tergantung situasi, kondisi dan masalah yang dihadapi. Kondisi
emosi semacam kebencian, salah paham, adu domba, kemarahan,
kegaduhan, merupakan dampak yang mungkin timbul. Sebagai
contoh, ketika di suatu masa ada seorang pejabat yang diundang
untuk menghadiri pelantikan pejabat baru dan disampaikan
kepada yang bersangkutan bahwa mulai tanggal sekarang telah
ditetapkan untuk dilepas jabatannya.
Bila kalimat ini dipotong sampai di sini, artinya sang pejabat telah
diundurkan, namun biasanya ada kalimat baru setelah tanda koma,
yaitu yang bersangkutan akan dimutasikan kepada jabatan yang
lebih tinggi karena prestasi yang selama ini telah ditorehkannya.
Kondisi pemotongan atau kelengkapan kalimat tersebut jelas
mempunyai makna yang bertolak belakang/berbeda. Contoh
pemenggalan kalimat di atas hanyalah salah satu yang mungkin
biasa kita tahu, masih banyak teks-teks kalimat yang sengaja
dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjebak makna dalam
berkomunikasi. Kenyataan ini lebih marak kita dapati dalam era
media sosial yang sedang marak dan trending akhir-akhir ini. Lalu
bagaimana seharusnya kita menyikapi kondisi yang demikian?
Beberapa tips di bawah ini mungkin dapat membantu mengurangi
dampak negatif dari komunikasi yang sengaja dipotong atau
digesek/ digoreng di media atau dalam percakapan sehari- hari:
• Siapkan diri dengan berpikir positif terhadap setiap orang
dan pembicaraan yang akan dimulai. Pemikiran positif akan
memberikan wadah lebih leluasa untuk menganalisa dengan
maksud baik, sehingga bila ada komunikasi atau pembicaraan
yang mungkin kurang jelas, dengan niat baik dapat diluruskan
maksudnya.
• Kuatkan hati untuk tidak mudah panas atau terpancing emosi.
Ketika pembicaraan mulai mengarah kepada yang mengacau/
menggesek, jangan ditanggapi, diamkan dulu. Setelah
beberapa waktu, baru diluruskan.
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• Memperbanyak literasi agar kemampuan/ wawasan lebih
terbuka, termasuk di dalamnya belajar memilih kata-kata yang
lebih santun dalam melakukan pembicaraan.
• Meneliti kebenaran informasi yang diterima sebelum
menyebarkan kepada orang lain. Banyak dari kita lebih suka
langsung bereaksi tanpa menunggu tenggat waktu untuk
mengecek ketepatan informasi. Pengecekan dapat ditelusuri
melalui kronologi kejadian, alur informasi, kejelian mengamati.
• Belajar berkomunikasi secara jujur. Terkadang kita terjebak
oleh ego sentris dengan harapan semua perhatian akan
mengarah kepada kita apakah itu dengan predikat menjadi
terbaik/ tercepat /terlengkap/ ter”update” dan lain- lain. Untuk
mendapat gambaran yang diinginkan, dengan senang hati kita
mengkondisikan pembicaraan seperti yang menjadi harapan
tanpa mengingat apakah itu bohong atau tidak.
• Menguatkan silaturahmi dengan lebih memahami karakter
teman atau orang yang kita ajak berkomunikasi apakah
lewat kata-kata ataukah gambar. Hubungan yang telah baik
terkadang membutuhkan model komunikasi yang akrab walau
dalam tataran umum dianggap kurang sopan. Misalnya untuk
orang Jawa Timur, kata “misuh” bagi yang akrab adalah bentuk
pertemanan yang sudah memahami karakter sesama, namun
bila kata “misuh“ tersebut diucapkan pada yang tidak kenal
baik, maka bogem mentah bisa melayang.
• Lebih baik mengirit kata dan kalimat yang diucapkan namun
bermanfaat daripada mengobral kata/ kalimat tetapi tidak
berisi/ berbobot apalagi kalau sampai melukai/ menyakiti
orang lain. Berkata- kata dengan bijak, tepat dan berguna
atau tersenyum kepada saudara sesama manusia lebih baik
daripada membuang energi percuma dengan omong kosong.
Kiranya tips sederhana yang mungkin kita semua dapat melakukan
dapat menjadi gerakan untuk berkomunikasi dengan pintar dan
bijak.
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Menguasai Substansi Penting
Dalam Bermedia Sosial
Yeniarta Margi Mulya
Pranata Humas Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP),
Kementerian Pertanian

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
terutama pada teknologi digital menyebabkan perubahan besar
dalam cara hidup masyarakat hidup di dunia dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari dan ini menjadi salah satu tantangan bagi
masyarakat milenial untuk lebih kreatif, peka, cerdas dan
kekinian. Berbagai macam media digital berbasis media sosial
dilahirkan sebagai sarana yang mampu memberikan kemudahan
untuk masyarakat dalam memperoleh informasi. Penggunaan
media sosial telah membentuk cara baru dalam berkomunikasi,
berinteraksi dan berkolaborasi serta mampu menawarkan cara
yang lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran
informasi secara online. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi
sebagai seorang humas pemerintah juga menggunakan berbagai
bentuk media komunikasi berbasis internet.
Keterbukaan informasi saat ini merupakan mandatory sekaligus
kebutuhan dasar bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan salah
satu lingkungan strategis disamping juga digitalisasi dimana
setiap orang adalah content creator terlepas dari validitasnya
dan disrupsi dimana perkembangan teknologi informasi yang
semakin pesat hingga ke pelosok pedesaaan. Dan media sosial
berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan aplikasi berbasis
internet, yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi internet
yang bersifat dua arah, yang memungkinkan penciptaan dan
pertukaran isi antarpengguna. Untuk mengimbangi derasnya
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laju teknologi modern tersebut, masyarakat mau tidak mau
harus belajar memanfaatkan teknologi modern jika tidak ingin
ketinggalan dalam pola kehidupan baru saat ini. Jangan salahkan
teknologi jika pada akhirnya ada usaha konvensional yang
mati, akibat tidak mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan
teknologi.
Semakin tingginya peran media sosial, hal yang juga berpengaruh
pada komunikasi melalui media sosial baik yang adalah yang
dilakukan antarindividu, antara individu dan institusi atau
sebaliknya, serta antarlembaga. Pengaruh media sosial dapat
menentukan perilaku masyarakat, karena media sosial dapat
berperan dalam membentuk opini publik. Pengelolaan opini publik
yang baik, memiliki peran dalam memenangi satu pandangan
untuk memperoleh pengaruh dari masyarakat. Melalui media
sosial, substansi pesan-pesan dari institusi lebih cepat dan mudah
dicerna oleh publik, sebab setiap saat publik dapat mengakses
informasi tanpa batasan. Informasi yang baik akan mempengaruhi
publik untuk memberikan nilai positif, begitu pula jika kita sebagai
pengelola media sosial menggunakan kaidah-kaidah serta etika
yang baik dalam menyampaikan informasi. Apabila media sosial
tidak bisa dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media
sosial sebagai alat komunikasi kehumasan dapat membawa
dampak negatif. Berbagai komentar, baik positif maupun negatif,
bisa masuk tanpa dapat dikendalikan sehingga mempengaruhi
citra institusi/lembaga. “Informasikan apa yang telah dikerjakan,
gunakan cara-cara baru dalam menyampaikan informasi,
tinggalkan pola lama (Jokowi, 2016)”.
Optimasi pemanfaatan dan penggunaan media sosial berupa
konten-konten kreatif dan narasi yang tepat diperlukan dukungan
SDM yang mumpuni dan kompeten. Dan dari setiap informasi
yang akan dipublikasikan dalam bentuk infografis, audio visual
(videografis, video kreatif), pemberitaan melalui media cetak dan
online membutuhkan pembentukan sudut pandang yang tepat
agar substansi yang akan kita sajikan dapat diterima dengan baik
oleh publik.
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Pentingnya memahami substansi ini agar informasi yang kita
sampaikan bukan hoax, melainkan data yang tersaji secara valid.
Jadi apapun yang akan kita sajikan kepada masyarakat intinya
adalah bagaimana pengambilan sudut pandang yang tepat bisa
memberi citra positif bagi institusi kita dengan cerdas, kreatif dan
produktif. Media sosial terbukti mampu melibatkan masyarakat
secara aktif dan menjaring masukan serta komentar dari berbagai
kalangan sehingga menciptakan intetraksi sosial. Untuk memahami
substansi ini, para pembuat konten harus mendapatkan informasi
dari unit teknis atau narasumber yang kompeten di bidangnya.
Dari background apapun, pembuat konten dan bahkan admin
harus dipaksa memahami bidang informasi yang disajikan dalam
akun media sosialnya.
Dengan kemasan informasi yang baik, khalayak akan mudah
memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator.
Pada akhirnya, melalui penyampaian pesan-pesan tersebut yang
tepat dan dilakukan secara efektif akan mampu menarik simpati
masyarakat sehingga mereka akan menerima maksud yang
diinginkan oleh komunikator. Dan yang tak kalah pentingnya adalah
masyarakat cerdas dalam mengambil peran dalam bermedia
sosial seperti cara berkomentar yang baik serta memahami isi dan
maksud informasi yang disebar luaskan
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Ini Cara Mudah Menulis
Fachrudin Ali Ahmad
Pranata Humas Badan Litbang Kesehatan

B

erprofesi menjadi peneliti itu sangat mulia, apalagi
peneliti kesehatan. Berkat hasil penelitian yang dihasilkan,
membantu masyarakat menemukan “senjata” dan “rumus
ajaib” memecahkan persoalan.
Untuk memudahkan masyarakat mengakses bahkan membuat
kebijakan evidence based bagi kalangan pemerintahan dan
legislator, peneliti harus menyajikan dalam bahasa yang mudah
dipahami. Termasuk menyiapkan media bacaan yang tersedia
setiap saat.
Buku merupakan media yang gampang ditemukan. Saat ini
bahkan telah tersedia buku dalam bentuk digital ataupun buku
online. Kategori buku murah dan gampang diakses. Apalagi ada
beberapa buku di portal penerbit buku online bersifat free alias
gratis.
Terlepas dari keharusan peneliti khususnya peneliti kesehatan
menulis buku untuk memperoleh angka kredit yang tinggi,
seyogyanya kesadaran menulis buku harus tertanam di alam
bawah sadar. Kenapa? Karena peneliti punya segudang referensi
yang bisa ditularkan kepada masyarakat maupun lembaga yang
membutuhkan. Ada “pahala sosial” yang didapatkan peneliti dari
ilmu dan referensi yang dituangkan menjadi buku yang dikonsumsi
dan diserap masyarakat.
Hanya saja, masih sedikit buku yang dihasilkan dari peneliti
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes).
Padahal tiap tahun anggaran besar dialokasikan untuk
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melakukan riset kesehatan di wilayah Indonesia. Seharusnya ada
pertanggungjawaban moral dan kesadaran sosial menjadikan
menulis buku sebagai “kewajiban”. Bukan sekedar mengejar
angka kredit, tetapi menuangkan hasil riset kepada pihak yang
membutuhkan dalam media yang mudah diakses dan mudah
dipahami.
Tidak wajib memang untuk menulis buku bagi peneliti. Walaupun
jika itu dilakukan, sederet penghargaan sosial maupun tingginya
perolehan angka kredit yang diberikan tim penilai siap menanti.
Tetapkan Hati Untuk Menulis
Menulis pada dasarnya pekerjaan hati dan pikiran. Tetapkan diri
kita bahwa kita bisa menulis. Hindari perspektif jika menulis adalah
pekerjaan yang berat. Seperti kata Andrias Harefa (penulis 30 buku
laris) yang telah beberapa kali adakan workshop berjudul “Cara
Gampang Menulis Buku Bestseller” menulis buku bestseller itu
memang mudah.
Mengutip kata-kata Edy Zaqeus seorang kolumnis di portal
pembelajar.com mengenai tips dalam menulis. Pertama, tetapkan
keyakinan bahwa kita mampu menulis. Termasuk menulis
buku yang akan menjadi best seller. Terus pelihara, tambahkan
semangat sungguh-sungguh lalu alirkan dalam setiap langkah
penulisan.
Kedua, miliki perspektif menulis buku itu mudah, menulis sekadar
aktivitas merangkai huruf, kata, kalimat, paragraf, dan tulisan.
Caranya Menurut Edy Zaqeus, pandanglah buku itu hanya sebagai
kumpulan bab atau tulisan pendek. Sementara, bab atau tulisan
pendek itu sendiri hanyalah kumpulan dari paragraf (alinea),
paragraf itu sendiri hanya kumpulan dari beberapa kalimat, kalimat
hanya kumpulan dari beberapa kata, dan kata hanyalah kumpulan
dari beberapa huruf.
Selanjutnya tentukan tema dan buatlah outline atau kerangka
tulisan. Lalu pilih teknik penulisan buku yang paling efektif dan
efisien. Seperti menulis berbasiskan teknik wawancara, teknik
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menulis cepat, dan teknik kompilasi artikel/tulisan pendek.
Segera kuasai teknis penulisan itu dengan cepat. Kuasai juga
teknik pengayaan dan penyuntingan naskah, serta menyediakan
waktu untuk mengolah naskah.
Pilih judul yang eye catching dan menarik perhatian. Adakan riset
kecil-kecilan untuk mengeksplor berbagai judul yang ada dipikiran
kita. Lalu, terjemahkan dan biarkan orang lain yang menjadi
sampel memberikan masukan.
Tiada keberhasilan tanpa kesulitan. Tiada kesulitan tanpa
memberi kebaikan bagi yang memaknainya secara positif. Kunci
selanjutnya adalah berlatih menjadikan menulis sebagai rutinitas.
Ingat, peneliti punya banyak keistimewaan dan “peluru” sebagai
bahan untuk menulis. Tinggal mau, luangkan waktu, berlatih dan
belajar dari kesalahan dalam mencoba.
Jika masih sulit, kerjasama dengan ahli desainer untuk membuat
buku model cerita dan gambar sebagai tahap awal. Peneliti
bisa menyiapkan naskah dan desainer menginterpretasikannya
menjadi bahasa gambar dan bercerita. Tetapkan spesifik target
khalayak pembaca. Semisal untuk model buku cerita dan gambar,
bisa menetapkan pembaca adalah siswa tingkat taman kanakkanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah atas. Sifatnya
pun bisa edukasi atau pengenalan. Seperti buku pengenalan
penyakit, pengenalan dunia riset, atau seputar dunia nyamuk.
Perhatikan Persyaratan Umumnya!
Beberapa hal penting perlu diperhatikan. Pertama, naskah dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat pembaca. Naskah harus
mengandung kebaruan (novelty) dari segi keilmuan, data dan
fakta, serta fenomena yang berupa contoh-contoh sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, naskah tidak
mengandung bahan-bahan yang melanggar hak cipta orang lain.
Kutipan pada naskah harus menggunakan cara pengutipan yang
benar dan jelas (lihat ketentuan pengutipan). Satu hal lagi yang
tak kalah penting, naskah belum pernah diterbitkan dalam bentuk
buku lain sebelumnya (kecuali hak penerbitan buku sebelumnya
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sudah kembali ke tangan penulis/pemegang hak cipta), atau
sebagian besar isi buku bukan merupakan kutipan dari buku yang
pernah terbit dari penulis yang sama.
Silahkan mencoba. Jika tidak sekarang, kapan lagi. Ingat, jangan
jadikan menulis sebagai beban atau target yang kerap bikin
sakit kepala. Jadikan menulis sebagai ladang kita memberikan
pencerahan dan kebahagiaan kepada masyarakat banyak.
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Regulasi Media di Era Konvergensi,
Masih Relevankah?
Fuad Mushofa
Pranata Humas Ombudsman RI

I

ndustri media di Indonesia bergerak seiring jalannya roda politik
pemerintahan. Kondisi ini yang kemudian mewarnai ragam
regulasi media pada setiap jamannya. Pada jaman revolusi
(1945-1955) media menjadi alat untuk menyebarkan dukungan
akan kemerdekaan, beralih kemudian menjadi pers yang partisan
selama 1965-1980. Industri media saat itu wajib berafiliasi dengan
partai politik atau organisasi massa. Hal ini diperkuat oleh instruksi
Departemen Penerangan melalui Peraturan Menteri No. 29/
SK/M/65. Kemudian pada era orde baru yang identik dengan
kontrol ketat penyiaran media. Isinya lebih kepada propaganda
kekuasaan pemerintah.
Arah angin industri media berhembus semakin kencang
memasuki masa reformasi tahun 1998. Waktu itu, media tumbuh
bak cendawan di musim hujan. Runtuhnya pemerintahan Soeharto
serta kekosongan regulasi menyusul pembubaran Departemen
Penerangan pada tahun 2000 menjadi faktor utamanya. Tercatat,
dalam kurun waktu 1998-2000 pemerintah mengeluarkan hampir
1000 izin surat kabar baru. (Nugroho, Putri, dan Laksmi, 2012). Era
kemudian berubah dengan disahkannya Undang-undang Nomor
40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran. Melalui dua perangkat undangundang tersebut, hal ihwal mengenai penyiaran kemudian diatur
oleh badan khusus seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI).
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Regulasi Media merupakan peraturan yang diciptakan untuk
mengatur media massa sebagai sebuah institusi. Regulasi media
bersifat normatif dengan sanksi yang tegas. Regulasi media
adalah aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan
hubungan dan operasional media massa. Regulasi sangat penting
bagi keteraturan dan keseimbangan hubungan media dengan
pemerintah, masyarakat, sesama industri media dan global media.
Beberapa alasan kenapa media perlu diregulasi antara lain karena
efek dari media yang begitu besar sehingga perlu peraturanperaturan yang mengatur agar media tidak digunakan sebagai
alat kepentingan pribadi atau golongan.
Di tengah perkembangan teknologi yang telah mendorong
terjadinya konvergensi antar media, terjadi perubahan pola,
struktur, serta batas yang kabur di antara berbagai layanan,
jaringan, dan praktek terkait industri komunikasi dan informasi
yang dulunya terpisah. Perubahan-perubahan tersebut bisa dilihat
mulai dari konten, yang kini beralih menjadi digital. Digitalisasi
membuat produksi informasi dan penyebarannya menjadi begitu
mudah dan cepat. Sekaligus mengaburkan batas antara media
cetak dengan media elektronik. Di sisi lain, perkembangan
teknologi yang bergerak lincah rupanya meninggalkan regulasi
dalam kondisi yang bimbang; dan memunculkan pertanyaan yang
harus segera terjawab; masih relevankah regulasi media yang ada
saat ini?
Surat kabar kini hampir semuanya mempunyai portal berita dalam
bentuk online, tayangan televisi saat ini juga dapat disiarkan
melalui internet, streaming atau Youtube sehingga jangkauan
wilayahnya menjadi tidak terbatas. Tidak ketinggalan stasiun radio
yang beralih rupa, mengudara lewat jaringan internet. Melalui
penyiaran digital saat ini banyak radio yang disiarkan melalui
streaming internet sehingga daya pancar dan jangkauannya tak
terbatas. Sesuatu yang mustahil dilakukan saat perkembangan
teknologi belum sepesat sekarang. Sementara jika kita lihat pada
Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, siaran
radio terbatas pada wilayah geografis tertentu. Demikian juga
dalam Pasal 34 Undang-undang yang sama disebutkan bahwa
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sebelum menyelenggarakan kegiatannya, Lembaga Penyiaran
wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Lalu, jika
penyiaran dilakukan melalui internet, apakah memerlukan izin?
Peraturan lain yang juga perlu disinkronkan adalah Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di mana
produksi informasi saat ini bukan lagi menjadi monopoli industri
media, dengan maraknya jurnalisme warga (citizen journalist) dan
konten lain yang bersifat user generated content, perlu perhatian
khusus dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh pembuat
informasi atau konten. Digitalisasi konten memudahkan orang
untuk mengunduh sebuah konten baik untuk konsumsi pribadi
atau untuk keperluan lainnya. Contohnya penggunaan foto-foto
yang diedit untuk dijadikan “meme” atau dijadikan properti siaran
lainnya, pembajakan lagu, video, foto yang tidak resmi atau ilegal
yang tentu merugikan hak ekonomi pemilik atau penciptanya.
Kebutuhan akan multiplatform dalam konvergensi media
juga menciptakan situasi dimana kelompok media besar akan
memperluas jaringan mereka dengan melakukan akuisisi atau
merger dengan media lain yang memiliki platform berbeda. Hal
tersebut akan menciptakan keseragaman konten konglomerasi
media. Padahal dua hal tersebut sangat diharamkan dalam
Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Salah satu
pasalnya menyatakan bahwa penyiaran diarahkan untuk mencegah
monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat
di bidang penyiaran. Konglomerasi melalui proses akuisisi atau
merger antar media juga dibarengi dengan pemindahtanganan
frekuensi milik publik yang dimiliki oleh media tersebut. Padahal
jelas dalam pasal lain Undang-undang tersebut berbunyi izin
penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan ke pihak
lain.
Regulasi yang ada saat ini nampaknya usang, jauh tertinggal dari
gerak langkah teknologi komunikasi. Bauran beberapa perangkat
teknologi komunikasi dalam era konvergensi harus diikuti dengan
“bauran” peraturan atau regulasi. inilah yang belum dilakukan
oleh pemerintah. Tidak bisa lagi sebuah undang-undang,
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katakanlah, hanya mengatur penyiaran saja, atau telekomunikasi
saja. Diperlukan suatu regulasi baru yang mampu menyatukan
penyelenggaraan penyiaran, telekomunikasi, serta perkembangan
internet.
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Pemerintah Jaman Now: Pantau ‘Suara
Publik’ Via Facebook
Fuad Mushofa
Pranata Humas Ombudsman RI

S

uatu ketika, salah seorang warga Yogyakarta mengeluhkan
tarif parkir sepeda motornya di Pasar Malam Perayaan
Sekaten, Yogyakarta. Ia merasa tarif parkir yang harus
dibayarnya terlalu mahal dan tidak wajar. Warga tersebut lalu
bertanya kepada warganet melalui sebuah grup facebook, disertai
dengan foto karcis parkir.
Postingan tersebut akhirnya viral dan rupanya banyak warga
masyarakat lainnya yang juga keberatan dengan tarif parkir di
Pasar Malam Perayaan Sekaten Yogyakarta. Viralnya kejadian
tersebut mendapat tanggapan positif dari pihak terkait. Akhirnya,
tarif parkir disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku
tentang Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, yaitu Rp
2000,- untuk sepeda motor.
Kasus lain, salah seorang pengunjung Stasiun Lempuyangan,
Yogyakarta, memprotes tempat wudhu di musholla stasiun yang
dirasa terlalu sempit. Tempat ibadah itu juga tidak membedakan
antara tempat wudhu bagi perempuan dan laki-laki. Ia kemudian
mengunggah foto tempat wudhu tersebut ke akun facebooknya,
disertai caption keluhan tidak layaknya tempat wudhu di Stasiun
Lempuyangan.
Pesan viral tersebut rupanya ramai dan terpantau oleh Lembaga
Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia.
Berdasarkan postingan tersebut, Ombudsman kemudian turun ke
lapangan mengecek langsung kondisi tempat wudhu di Stasiun
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Lempuyangan. Singkat cerita, pihak stasiun akhirnya bersedia
untuk memperbaiki tempat wudhu menjadi lebih luas, dan
membuatnya terpisah antara jamaah laki-laki dan perempuan.
Masih banyak contoh kasus lainnya terkait perbaikan kualitas
pelayanan publik yang berawal dari postingan unek-unek
ataupun keluhan di facebook. Banyak warga menyoroti kinerja
aparat pemerintah yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya
sebagaimana mestinya. Seperti pungli, prosedur yang berbelitbelit, pengenaan biaya yang tidak seharusnya, dan lain sebagainya.
Warga kini lebih bebas untuk mengkomunikasikan keluhannya
melalui media sosial. Warga tak perlu lagi dibayangi keruwetan
prosedur dan birokrasi jika harus mengadu langsung kepada
instansi terkait.
Berbarengan dengan itu ada fenomena perkembangan media
sosial facebook saat ini. Telah banyak dibentuk grup facebook yang
menyuarakan keluhan, gagasan, unek-unek, ataupun kegelisahan
warga terhadap kondisi sosial lingkungannya.
Di Yogyakarta ada grup facebook Info Cegatan Jogja, di kota lain
ada Info Cegatan Solo, Info Cegatan Tulungagung, Info Cegatan
Magelang, di Semarang ada grup facebook Media Informasi Kota
Semarang (MIK Semar), Info Seputar Kudus, dan lain sebagainya.
Dari sekedar jejaring sosial, facebook beralih rupa menjadi media
komunikasi warga dalam menyampaikan aspirasinya.
Keunggulan facebook yang interaktif bisa dimanfaakan untuk
berkomunikasi dan berinteraksi di dalamnya. Warga cukup
mengunggah info yang disertai foto atau video. Warga lainnya
bisa memberi komentar atau bahkan menghubungi langsung
melalui fitur message (pesan). Bahkan, warga yang mengeluhkan
pelayanan suatu instansi bisa langsung memberi tahu instansi
terkait melalui fitur tagging atau mention.
Melalui facebook, kedudukan warga menjadi setara. Samasama sebagai anggota facebook. Tidak ada struktur hierarki atau
birokrasi yang membuat warga enggan untuk melaporkan atau
mengadukan permasalahan yang menimpanya. Peristiwa yang
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terjadi di ranah online tersebut melahirkan tindakan nyata di ranah
offline. Tindakan tersebut berupa penyelesaian masalah, baik
berupa mediasi ataupun tindakan perbaikan lainnya.
Partisipasi aktif warga masyarakat yang mengeluhkan pelayanan
publik di facebook menjadi bentuk pengawasan yang efektif.
Keluhan tersampaikan secara efektif, dan cepat mendapat respon
dari instansi terkait. Di sisi lain, Pemerintah selaku penyelenggara
pelayanan sudah seharusnya mengambil peluang ini. Pemerintah
dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dengan turut serta
aktif berinteraksi di jejaring sosial facebook. Pemerintah bisa
memantau suara warga secara langsung, apa yang dikeluhkan,
atau yang menjadi kebutuhan warga.
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Maskulinitas di Media
Suzan Lesmana
Pranata Humas Biro Kerjasama, Hukum dan Humas LIPI

M

asyarakat kota memerlukan gaya hidup untuk
membedakannya dengan orang lain. Mereka akan
masuk dalam komunitas tertentu atau subkultur yang
membuatnya mempunyai identitas berbeda dengan komunitas
lain. Tentu saja gaya hidup tersebut mempunyai konsekuensi pola
hidup yang cukup mahal bagi masyarakat yang punya kantong
pas-pasan. Tak sembarang orang bisa mengikuti gaya hidup kota
yang serba mahal tersebut. Termasuk juga gaya hidup fitness yang
ditampilkan media-media mainstream tanah air, iklan-iklan produk
makanan atau minuman kesehatan pria dengan memunculkan
maskulinitas dengan simbolis semiotik pria berperawakan kekar
dan berotot dalam memasarkan produk yang dijual.

Maskulinitas Pria
Identitas pria takkan lepas dari maskulinitas. Maskulinitas sendiri
menunjuk pada nilai-nilai atau sifat-sifat yang lazim dimiliki pria
atau karakter kepriaan (Barker, 2003). Pada masyarakat Barat yang
merupakan masyarakat patriarki, nilai-nilai dominan patriarkinya
terkait erat dengan nilai-nilai dalam konsep pria dan maskulinitas.
Mereka sangat mendorong kompetisi, individualitas, agresi dan
kekerasan sebagai cara memecahkan persoalan. Nilai-nilai ini
adalah acuan dalam cara mereka bekerja, di ranah ekonomi,
sistem pendidikan, cara berinteraksi sosial, dan cara anak laki-laki
disosialisasikan menjadi seorang pria dewasa (O’ Shaugnessy &
Stadler, 2005)
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Lebih lanjut O’ Shaugnessy & Stadler, menyatakan bahwa
kekuatan adalah atribut utama yang terlihat sebagai penanda dan
petanda maskulinitas pria baik dalam media maupun dunia nyata.
Maskulinitas diperoleh dengan mempunyai fisik yang baik dan/
atau kekuatan sosial. Teks maskulinitas mewujud dalam sebuah
pertarungan fisik pria. Daya tarik tubuh pria dikaitkan dengan
membangun otot-otot. Secara umum, maskulinitas tradisional
menganggap tinggi nilai-nilai kekuatan, kekuasaan, ketabahan,
aksi, kendali, kemandirian, kepuasan diri, kesetiakawanan pria dan
kerja (Barker, 2003).
Pria ideal juga harus mempunyai kuasa sosial, kesejahteraan yang
berarti dan pengaruh di dunia bisnis. Tipe pria sperti film James
Bond menjadi parameter pria ideal yang digambarkan media film.
Gairahnya terkait dengan kuasa sosial, hal ini menunjukkan fungsi
kuasa sebagai aphrodisiac. Seperti ketampanan Brosnan atau
Daniel Craig yang terekspresi melalui bajunya yang menggunakan
setelan bisnis lengkap dengan dasinya. Ini adalah identitas
maskulinitas dunia kerja professional atau modern (O Shaugnessy
& Stadler, 2005).
Peran-peran pria dalam film-film Barat juga sangat dominan
dengan nilai-nilai maskulinitas, misalnya: militer, petarung, tentara,
samurai, pelaut, pejuang, bajak laut, superhero, penjahat, dokter,
pemadam kebakarab, pilot, polisin koboi, musisi rock, doctor,
mekanik, pekerja konstruksi, body builder, pegulat, pemain bola,
atlit, raja, pangeran, supir truk, pemimpin-pemimpin negara.
Lebih lanjut Janet Saltzman Chafetz (1974) membagi tujuh area
maskulinitas bukan hanya berdasarkan fisikal tetapi juga faktorfaktor lain yang mendukung:
1. Physical virile, athletic, strong, brave. Unconcerned about
appearance and aging;
2. Functional breadwinner, provider for family as much as mate;
3. Sexual sexually aggressive, experienced. Single status
acceptable;
4. Emotional unemotional, stoic, boys dont cry;
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5. ntellectual logical, intellectual, rational, objective, practical;
6. Interpersonal leader, dominating; disciplinarian; independent,
free, individualistic; demanding;
7. Other Personal Characteristics success-oriented, ambitious,
aggressive, proud, egotistical; moral, trustworthy; decisive,
competitive, uninhibited, adventurous.
Maskulinitas Pria Indonesia
Di Indonesia, maskulinitas pria Indonesia pada dasarnya tak
selalu diukur dengan wujud fisik sempurna meski hal itu tetap jadi
parameter umum maskulinitas tetapi lebih kepada kemampuan
menunjukkan kelebihan identitas prianya yang bermanfaat bagi
sesama. Misalnya saja seorang pria yang menguasai bela diri
tertentu dan suka menolong orang lain maka bisa jadi ia sudah
dianggap maskulin seperti yang digambarkan dalam cerita-cerita
rakyat dan juga film-film zaman dulu seperti si Pitung dan si
Jampang dari Betawi, Pak Sakerah dari Madura, dan masih banyak
lainnya. Akan tetapi memang maskulinitas Barat mulai menggejala
luas di tanah air sejak film-fim yang mencerminkan kekuatan
pahlawan perang Amerika diputar sekitar tahun 80-an. Sebut saja,
film-film Rambo 1-3 yang menampilkan sosok pria kekar berotot
aktor Sylvester Stallone, serta mantan binarawan yang menjadi
aktor, Arnold Schwarzenegger dalam film Commando. Sebenarnya
perang Vietnam dan veterannya menurut Susan Jeffords menjadi
batu loncatan untuk remasculinisasi umum budaya Amerika
yang kalah perang atas Vietnam, akan tetapi film tersebut sukses
merepresentasikan maskulinitas pria Barat (Storey, 1994: 314).
Meskipun di tanah air banyak atlit-atlit binaragawan yang sukses
dan mencerminkan identitas pria maskulin seperti standar
parameter maskulinitas Barat, sebut saja Ir. Ridwan Kodyat, mantan
juara nasional kelas berat tak terkalahkan 1976 - 1989 dan runner
up Asia 1977 kelas berat ringan dan kelas berat 1979, serta M.
Khalim, mantan Mr. ASEAN 1979 di Bangkok, akan tetapi yang bisa
dikatakan fenomenal dan sukses mengangkat maskulinitas pria
seperti standar Barat adalah binaragawan Ade Rai, juara Pro-Am
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Classic dan Muscle Mania tahun 1996 di Amerika Serikat. Ia sukses
mengangkat fitness yang identik dengan maskulinitas menjadi
sebuah industri gaya hidup baru bagi masyarakat Indonesia.
Namun dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang
maskulitas yang digambarkan media, melalui analisis kualitatif
dengan wawancara mendalam terhadap beberapa responden,
menghasilkan kesimpulan bahwa sesungguhnya maskulinitas pria
Indonesia tidaklah seperti yang digambarkan media. Kesehatan
seorang pria lebih utama daripada tubuh yang berotot, karena
sehat itu sendiri lebih mahal dari apapun. Jadi, pilih maskulinitas
yang mana? maskulinitas pria dengan tubuh atletis berotot atau
maskulinitas pria karir dengan jas berdasinya, atau …. ? Terserah
pembaca. Salam Sehat. (SL)
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The Power Of Writing
Sherly Julianti
Pranata Humas BPPT

M

enulis memiliki makna berbeda bagi setiap orang. Bagi
saya, menulis mempunyai kekuatan yang sanggup
menciptakan sejuta keajaiban dalam hidup sehari-hari.
Meskipun demikian, banyak yang berpendapat bahwa menulis
adalah hal yang sulit. Ya, awalnya saya pun memiliki pemikiran
dan pengalaman demikian. Terutama saat harus menentukan
tema yang akan ditulis, menyusun kosa kata, merangkai kalimat
menjadi satu kesatuan yang mudah dimengerti dan dipahami oleh
pembaca, serta mencari hubungan inti tulisan dengan judul yang
tentu saja tidak mudah. Rasa khawatir dalam memulai menulis
pun kerap terjadi , bingung harus memulai dari kalimat apa dan
bagaimana.
Sering kali rasa minder dan ketakutan jika hasil rangkaian kata dan
kalimat menjadi tidak sinkron dengan apa yang diinginkan. Oleh
karena itu sebelum memulai menulis baik itu tulisan untuk blog,
atau artikel pendek ada baiknya kita mengetahui kisi-kisi dalam
memulainya. Langkah yang harus kita punya adalah menentukan
Tema atau judul, lalu tujuan kita dalam menulis, mengembangkan
tema dan memberi solusi atau kesimpulan dari hasil tulisan kita
tersebut.
Awal yang sulit ketika harus memulai, apalagi jika si penulis sama
sekali belum mempunyai bayangan tentang apa yang akan
dituliskan, padahal dari kondisi sekitar bisa kita jadikan bahan untuk
menulis, mengantung ditengah paragraf dalam memaparkan ide
dan mengembangkan tulisan itu juga faktor terberat ketika kita
mulai belajar menulis.
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Perlahan tapi pasti, bisa karena terbiasa, rajin membaca buku dan
artikel-artikel pendek bahkan dipacu dan dipaksakan agar kita
menulis apa saja yang ada dibenak kita setiap hari bisa menjadi
suatu cara agar kita lancar dalam menulis. Dengan menulis juga
kita dapat melihat dunia, dengan menulis rasa yang ada menjadi
terwakilkan untuk disampaikan dengan menulis membuat pikiran
dan otak kita senantiasa selalu berpikir positif, dengan menulis kita
bisa mengendalikan emosi melatih kesabaran, menata kehidupan.
Suatu tuntutan bagi saya yang berprofesi sebagai humas disebuah
instansi pemerintah, menulis merupakan suatu keharusan yang
harus dilakukan. Setiap hari mengolah tulisan menjadi bentuk
sebuah berita yang layak tampil di media internal, mengolah
barisan kalimat menjadi opini publik yang ujungnya berdampak
pada citra dari instansi.
Dari sebuah tulisan kita bisa menemukan kekuatan, menciptakan
suatu keajaiban tanpa disadari, apakah itu? Kita secara tidak
langsung bereksplorasi dengan lingkungan yang ada disekitar
kita yang tidak dapat kita sampaikan secara lisan melalui tulisan,
melintasi batas untuk melihat dunia agar kita mendapatkan
wawasan baru, dengan tulisan rasa yang ada dihati bisa tersampikan
tanpa harus menyakiti sekitar. Tulisan pun dapat menjadikan
solusi untuk sebuah masalah yang kita hadapi, keajaiban sebuah
tulisan adalah mengendalikan diri atas ke “ aku “ an ku menjadi
pribadi yang lebih dewasa dalam menyikapi kehidupan. Menulis
akan membuat pemikiran lebih terbuka. Karena agar tulisan bisa
diterima masyarakat luas, maka harus terbuka dalam tulisan , Ini
tentu menjadi hal baik bagi diri kita. Lama-lama akan terbiasa
dengan pemikiran yang terbuka. Dampaknya adalah kita tidak akan
cepat ’emosi’ dengan hal-hal yang baru atau bertentangan dengan
diri kita, menulis juga berpotensi mendatangkan penghasilan
Kita pun akan bisa menjadi pribadi yang menghargai orang lain
meskipun tidak sesuai dengan diri kita.. Akibat lain dari semua itu
adalah kita akan memiliki banyak relasi. Karena dengan pemikiran
terbuka ini kamu bisa diterima di setiap lingkungan,
Nah Bagaimana cara menciptakan keajaiban seperti itu? Jika ingin
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menciptakan keajaiban seperti itu, tentu saja kita harus mulai menulis
walaupun hanya sedikit. Ibarat pepatah mengatakan, “sedikit
demi sedikit, lama-lama menjadi bukit”, sedikit demi sedikit kita
menulis, lama-lama akan menjadi sebuah tulisan atau buku.
Mengikuti suatu komunitas/organisasi profesi, pelatihan dan
sosialisasi merupakan sarana dalam memgembangkan potensi
untuk belajar menulis, dukungan dan semangat dari rekan-rekan
yang membesarkan hati agar terus belajar menjadi motivasi
terbesar dalam hidup, yaaa terkadang suka merasa iri dengan
sekitar begitu mudah mereka menjelmakan cerita mereka dalam
sebuah tulisan, kesempurnaan menyusun suatu rangkaian kalimat
menjadi bahasa yang sempurna dan diterima dengan baik oleh
pembaca.
Menulis tidak sekadar merangkai kata-kata menjadi sebuah
kalimat dan cerita yang menarik untuk dibaca. Namun menulis
punya banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh penulis. Bahkan
dengan rutin menulis, bisa memunculkan keajaiban-keajaiban
yang dapat mengubah diri penulis. Jangan pernah meremehkan
arti dari sebuah tulisan. Itulah prinsip dari seorang Dewi Lestari
yang memulai menulis sejak kelas 5 SD dan selalu menjadi
motivasi dan gambaran bahwa dari sebuah tulisan kita akan selalu
dihargai.
Menulis memang membutuhkan kerja keras dan kekuatan hati juga
pikiran, tanpa itu semua tidak mungkin kita bisa menyelesaikan
tulisan hingga selesai. Beberapa orang berpendapat jika menulis
itu gampang, apa iya ???? Buat saya awal membuat tulisan itu sulit
banget sangat sulit. Biasanya saya bingung mau memulai seperti
apa dan bagaimana, ditambah lagi jika hawa malas merasuki
biasanya dapat membuat ide tulisan mengambang sehingga
terkadang tulisan menjadi tidak selesai karena buntu, padahal
tulisan yang hendak saya buat itu adalah hanya tulisan sederhana
alias tulisan kreatif. Jika sudah seperti itu saya mulai berpikir
untuk mensiasati kendala itu, pertama saya harus menumbuhkan
semangat, motivasi dan kepercayaan diri kalau saya mampu
membuat sebuah tulisan , mencoba belajar mencintai makna
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dari sebuah alur dari tulisan itu sendiri, rajin membaca buku-buku
sebagai bahan referensi untuk dapat mengembangkan tulisan
menjadi lebih baik lagi
Ternyata dengan belajar dan terus melatih diri saya menemukan
banyak keajaiban dari menulis, tanpa kita sadari dengan tulisan
yang kita buat kita secara tidak langsung menyebarkan ilmu
keseluruh dunia, menulis juga bisa menyehatkan jiwa, menuai
prestasi menambah banyak teman dan menghasilkan uang/
pendapatan.
Saya masih merasa sangat kurang sekali dalam menulis. Sering
salah ejaan, salah maksud, terlalu kaku bahasa dan masih banyak
hal lainnya. tetapi pesan saya teruslah berlatih seperti yang sedang
saya lakukan sekarang untuk terus dan terus menulis apapun
bentuknya, meski awalnya berantakan dan tak terpola dengan
baik yakinkan bahwa kita bisa, semangat terus belajar menulis
merupakan cita-cita dan motivasi saya untuk mengembangkan
diri menjadi semakin baik.
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Tantangan Mengelola Medsos
Kementerian ‘Zaman Now’
Bramma Aji Putra
Pranata Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY

M

ungkin tak dapat dibayangkan sepuluh tahun lalu,
misalnya, laju teknologi informasi sekencang saat
ini. Media sosial (medsos), yang menjadi turunannya,
memenuhi segala ruang publik. Warga di dunia nyata, sekarang
bergeser menjadi warga dunia maya alias warganet. Citizen
menjelma netizen. Dan hiruk-pikuk di lini masa sontak mewarnai
kehidupan nyata kita.
Pertumbuhan pengguna internet di negara kita pun terus tumbuh
pesat. Sebagai gambaran, laporan Tetra Pak Index pada akhir
tahun 2018 menyebutkan, ada sekitar 132 juta pengguna internet
di Indonesia. Sementara hampir setengahnya aktif menggunakan
medsos. Angka ini meningkat dibanding tahun 2017, dimana
kenaikan pengguna internet di Indonesia berkisar 51 persen atau
sekitar 45 juta pengguna, diikuti dengan pertumbuhan sebesar 34
persen pengguna aktif medsos.
Mencermati kondisi di atas, sebuah kementerian atau instansi
pemerintah, tentu tak dapat berdiam diri berpangku tangan.
Tuntutan masyarakat menghendaki sajian informasi secara cepat,
tepat dan akurat. Terlebih pada era ini, dimana Reformasi Birokrasi
menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan
yang baik (good governance).
Lazim diketahui, fokus utama pemerintahan yang baik terletak
pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih
responsif dan peduli serta mencegah perilaku koruptif sedini
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mungkin. Tak heran jika keberadaan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP), sebagai misal, kini menjadi tren di instansi manapun.
Pelayanan kepada publik yang cepat, mumpuni, dan nirbiaya
menjadi target yang tak dapat ditunda.Kembali ke awal tulisan,
maka mengelola akun resmi medsos kementerian memiliki
tantangan tersendiri. Hal ini juga wujud dari pelayanan prima
kepada publik seperti penulis sebut sebelumnya. Sebagai contoh,
saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada akhir
2018, kemauan untuk bersedia aktif mengelola medsos birokrasi
merupakan tantangan tersendiri. Sigap memantau informasi resmi
dan terbaru, sekaligus pada saat yang sama, piawai tangkal kabar
palsu alias hoax.
Tantangan
Paling tidak ada dua tantangan mengelola akun medsos birokrasi
‘zaman now’. Seperti yang penulis singgung di atas, tantangan
pertama adalah menyuguhkan informasi secara cepat, tepat dan
akurat. Selain itu juga mesti informartif sekaligus proporsional.
Maka tak heran, pengelola akun medsos mesti membuka mata
dan telinga lebar-lebar: menggali kebenaran informasi sekaligus
menangkap keresahan yang ada dimasyarakat.
Birokrasi zaman dulu yang terkesan gemuk, lambat dan tertutup,
kini mesti tampil gesit, lincah dan selalu terbuka. Mengelola akun
medsos berarti harus siap bekerja 24 jam, tujuh hari seminggu.
Bahkan dalam tataran lebih tinggi, tidak mentolerir kesalahan
sedikitpun. Pasalnya, keteledoran yang dilakukan akun resmi
pemerintah, tak mustahil akan berbuah bahan tertawaan yang
justru menggerus marwah kementerian ataupun lembaga tersebut.
Lagipula jejak digital saat ini dapat terus dilihat dan diabadikan
justru karena kecanggihan teknologi itu sendiri.Tantangan
kedua adalah menghalau berita hoax. Ini membutuhkan energi
tersendiri. Pengalaman penulis saat tergabung sebagai Tim Media
Center Haji (MCH) Tahun 2018 yang berkedudukan di Makkah,
di mana sempat beredar hoax tentang bus jemaah Indonesia
yang terbakar, banjir atau serangan serangga di Ka’bah (Masjidil
Haram), juga kabar fasilitas konsumsi jemaah haji yang kurang
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manusiawi—adalah beberapa contoh hoax yang mesti disanggah
secepat kilat. Mengapa? Karena haji adalah salah satu peristiwa
akbar yang menyita perhatian masyarakat luas. Ketenangan sanak
famili di Tanah Air harus terjamin dengan hadirnya berita akurat dan
terpercaya, jauh dari kesan bombastis dan yang penting heboh.
Menyadari dua tantangan di atas, tak berlebihan jika mengelola
akun medsos kementerian membutuhkan kecermatan, kejelian
dan ekstra-kesabaran dalam mengelola dan menyampaikan
informasi. Masyarakat berhak mengetahui informasi dan ini dijamin
oleh Undang-Undang. Maka kewajiban birokrasi menyampaikan
informasi secara jelas dan proporsional. Dan beberapa syarat
yang tak dapat ditawar: sigap, cepat dan akurat.[]
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Seni, Era Digital, dan Komunikasi
Dian Din Yati
Pranata Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

M

anusia mengenal seni sudah sejak zaman prasejarah.
Masyarakat masa lalu mengekspresikan seni melalui
pahatan di dinding-dinding gua, artefak, tarian hingga
nyanyian. Seiring perkembangan peradaban manusia, seni turut
berevolusi. Berbagai jenis seni, seperti seni musik, seni rupa, seni
tari, hingga kesusastraan, lahir dan berkembang dengan cepat.
Pada mulanya seni hanya digunakan dalam hal-hal khusus, seperti
upacara atau kegiatan adat lainnya. Dalam perkembangannya,
seni telah bertransformasi menjadi salah satu media komunikasi.
Sebuah informasi dapat disampaikan secara tersurat atau tersirat
melalui seni. Seni menjadi media yang baik untuk menyampaikan
informasi karena sifatnya yang cair dan fleksibel. Berbagai jenis
informasi dan pesan dapat disampaikan. Pesan sosial, budaya,
pendidikan, agama, lingkungan hingga politik dapat dikemas
dalam karya seni. Melalui seni informasi dapat disampaikan melalui
keindahan. Publik atau komunikan dapat menangkap pesan dari
seniman selaku komunikator tanpa merasa digurui.
Sebut saja tiga karya seni yang paling diminati publik: syair, musik,
dan lukisan. Melalui syair, sajak, dan puisi seorang pujangga
dapat mengungkapkan pemikirannya. Chairil Anwar adalah sosok
legenda di bidang seni kesusastraan. Karyanya selalu berisi pesan
yang revolusioner. Demikian juga di bidang seni musik, Ebith G.
Ade dan Iwan Fals adalah salah satu musisi yang menyuarakan
pemikiran melalui syair lagu dan musiknya. Pelukis pun dapat
menyampaikan inspirasinya melalui lukisan yang dibuatnya.
Raden Saleh, misalnya, seorang pelukis yang melakukan
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pemberontakan dan menyuarakan pada dunia bahwa bangsa
Indonesia merupakan bangsa yang cerdas, gigih dan tidak gentar
melawan para penjajah.
Era digital mempermudah aktivitas manusia. Dalam bidang
komunikasi kendala ruang dan jarak bukan lagi menjadi sebuah
hambatan. Penyebaran informasi menjadi semakin mudah untuk
dilakukan, yang dibutuhkan tinggal kemauan, kreativitas, dan
konsitensi untuk menyebarkannya. Pada masa revolusi industri
4.0, hampir semua syair, sajak, puisi, musik, bahkan lukisan kini
telah mengalami proses digitalisasi. Lukisan digital bukan lah lagi
menjadi hal yang baru. Pada pameran lukisan digital yang pertama
kali digelar di Indonesia, pada bulan April lalu di Surabaya, publik
dapat menikmati seni rupa digital melalui gawainya. Sungguh
mudah dan kekinian!
Komunikasi dalam Karya Seni
Karya seni merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi karena
berasal dari hasil pemikiran kreatif seorang seniman. Proses kreatif
melahirkan karya seni dimulai dari dalam diri manusia, berupa
gagasan, pikiran, perasaan atau imajinasi yang dituangkan dengan
teknik tertentu. Karya seni dikatakan berhasil, bila karya tersebut
komunikatif, mudah dinikmati, bahkan mampu mempengaruhi
emosi, sikap atau pemikiran apresiator. Untuk itu, seniman perlu
memikirkan dengan baik konsep, media, hingga eksekusi karya
seninya agar pesan yang ingin disampaikan lewat karyanya dapat
diterima dengan baik.
Bila pada awalnya karya seni hanya dapat diapresiasi melalui
pertunjukan atau berupa karya fisik, kini seiring dengan
berkembangnya teknologi, karya seni dapat dinikmati melalui
internet. Platform - platform seni dikembangkan untuk
menampung karya - karya seni digital. Hanya dengan terhubung
ke internet, beragam karya seni seperti lukisan, syair, musik, dapat
dengan mudah diunduh dan dinikmati melalui gawai.
Bila awalnya dibutuhkan interaksi langsung antara seniman
dengan penikmat seni, kini tanpa bertemu secara langsung pun
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karya-karya seni tetap dapat dinikmati. Pengalaman merasakan
secara langsung pertunjukan atau pameran, tentu akan berbeda
dengan menikmatinya hanya dari layar kaca. Peluang untuk aksi
pembajakan karya juga semakin besar, butuh upaya lebih dari
seniman untuk melindungi hak ciptanya dari para plagiator.
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Prinsip PR Kelola Hubungan Baik
di Media Sosial
Dyah Rachmawati Sugiyanto
Pranata Humas Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia

T

erm “mediamorfosis” yang dipopulerkan oleh fidller
pada 1990-an memberikan semacam pengantar konsep
bagaimana teknologi telah mengubah media menjadi
sesuatu yang baru. Perubahan akibat penemuan-penemuan
teknologi itu tidak berimbas pada sisi bisnis media saja, tetapi
juga memberikan semacam determinasi terhadap khalayak di
berbagai bidang. Salah satunya adalah konten tidak lagi dikuasai
oleh institusi media. Fenomena yang muncul, dalam bidang
jurnalisme adalah keterlibatan khalayak dalam produksi informasi
dan berita.
Realitas yang ada di dunia virtual merupakan realitas yang
kompleks. Dinamis, berubah-ubah, dan dibangun atas dasar
aktan (pengguna – teknologi). Namun pada lain sisi, realitas
itu membentuk nilai-nilai, memiliki pola, terstruktur, dan
memunculkan inovasi-inovasi baru sebagai jawaban dari evolusi
yang terjadi di dunia virtual.
Perkembangan media sebagai penyalur informasi dimulai secara
tradisional dan berkembang menjadi mainstream. Dulu, pada
umumnya hanya surat kabar, radio dan televisi yang menjadi
primadona sumber informasi. Walaupun hingga saat ini ketiganya
masih disukai khalayak, keberadaannya cukup terancam dengan
adanya teknologi internet. Babak baru era sibernetik seolah
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memaksa bangsa untuk melakukan ‘perubahan’ gaya hidup,
terutama dalam menerima dan menyebarkan informasi.
Berdasarkan survey yang pernah dirilis Nielsen Consumer Media
View yang dilakukan di 11 kota di Indonesia, penetrasi Televisi
masih memimpin dengan 96 persen disusul dengan Media Luar
Ruang (53%), Internet (44%), Radio (37%), Koran (7%), Tabloid dan
Majalah (3%). Keberadaan internet sebagai media dengan tingkat
penetrasi yang cukup tinggi menjadi indikasi bahwa masyarakat
Indonesia semakin gemar mengakses berbagai konten melalui
media digital.
Membangun Personal Image di Media Sosial
Adakah kemungkinan praktisi PR tidak memiliki akun media
sosial ? Semoga tidak. Praktisi PR harus mampu beradaptasi, baik
dengan perkembangan lingkungan sosial maupun teknologi.
Beberapa manfaat media sosial bagi PR dalam berhubungan
dengan stakeholdernya adalah sebagai media komunikasi dua
arah di mana brand dan fans/followers sebagai sahabat yang
sama kedudukannya.
Eksis di media sosial merupakan tren yang terjadi di Indonesia
maupun dunia. Orang yang eksis di media sosial biasanya orang
yang sadar kamera. Sadar kamera bukan berarti selalu menatap
lensa, tetapi sadar bahwa dirinya sedang disorot kamera. Tak
jarang orang seperti ini malah memilih untuk pura-pura tidak tahu
bahwa ada kamera yang sedang menyorotnya, dengan maksud
justru ajar dirinya tampak natural di layar kaca.
Orang-orang yang eksis di media sosial memiliki tujuan atau niat
tertentu ketika mereka mengupload foto dan update status. Selain
itu, di balik statusnya yang terkesan umum, sebagian dari mereka
sebenarnya telah menetapkan target audiens masing-masing.
Segmen audiens membuat self positioning semakin clear.
Eksis di media sosial menjadi perlu. Mengapa? Bagi praktisi di
bidang public relations, eksis di media sosial bukan saja perlu
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melainkan wajib. Eksis di media sosial merupakan salah satu
strategi personal branding. Selain menunjukkan eksistensi (baik
diri maupun perusahaan), kekhasan atau kelebihan seseorang/
suatu perusahaan menjadi mudah diingat dengan rutinitas update
status. Akun yang baik adalah akun yang menebarkan pengaruh
positif, misalnya menginspirasi atau memotivasi pembaca untuk
melakukan hal yang bermanfaat.
Lalu, bagaimana sebaiknya cara PR mengelola hubungan baik
dengan stakeholdersnya di media sosial? Berikut ini adalah 3
prinsip yang harus dijalankan:
Pertama, Informatif. Biasakan berprinsip menebarkan berita baik
dalam bermedia sosial. Segala pesan yang sengaja ditayangkan
melalui akun pribadi maupun korporat adalah informatif dan
positif. Selain untuk pencitraan positif, hal ini membawa pengaruh
baik bagi mood pembaca timeline akun kita.
Selanjutnya, Interaktif. Lakukan komunikasi secara dua arah.
Responlah setiap komentar, masukan, dan curhat dari follower/
friends secara interaktif. Hal ini diperlukan untuk menjaga
hubungan baik antara kita dengan publik. Respon positif dan
percakapan secukupnya di wall akun merupakan bentuk
perhatian kita terhadap publik. Tidak jarang juga terjadi konflik di
media sosial. Saat menghadapinya, sebagai admin akun korporat
usahakan jangan sampai terpancing emosi. Berikan informasi
umum dan layani dengan positif. Jika konflik semakin keruh,
lakukan kontak langsung kepada yang bersangkutan. Demikian
juga dalam membalas/ merespon kabar bohong (hoax) haruslah
dengan fakta, misalnya kronologi. Prinsipnya, lakukan mitigasi
agar masalah tidak membesar.
Jangan lupa untuk selalu Adaptif. Perhatikan gaya obrolan pada
masing-masing media sosial. Misalnya di Kaskus menyebut teman
chatting dengan sebutan “agan’ atau ‘aganwati’, sementara di FB
menyapa publik dengan sebutan ‘facebookers’, atau twitter yang
menyapa publik dengan ‘tweeps’. Sebagai PR, kita harus adaptif
menyesuaikan gaya komunikasi terhadap komunikan sesuai
platform yang digunakan.
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Pengelolaan identitas untuk membangun personal image
seseorang bisa juga kita pelajari dengan memperhatikan akun
milik tokoh publik.
Akun instagram Ridwan Kamil tak pernah sepi komentar dan ‘love’.
Live video sering digunakannya sebagai “the true connection with
the audience”.Ridwan Kamil hanya salah satu dari sekian pejabat
pemerintah yang aktif menggunakan media sosial. Statusstatusnya yang lucu dan sederhana tidak membuat kita bosan
membacanya. Status lucu yang lumayan sering berseliweran di
timeline followernya itupun banyak menuai komentar atau respon
yang juga lucu atau cenderung positif. Sayangnya, masih ada
saja akun-akun yang ‘merusak suasana’ dengan memposting
komentar “kunjungi akun @xxxxx dan dapatkan promo menarik”.
Tokoh publik berikutnya adalah Alfian Rahardjo. Walaupun
tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai selebgram, Alfian
telah memiliki ribuan followers pada akun instagramnya. Dalam
sebuah riset yang dilakukan Niken Pratiningtias Rahayu (2019),
disimpulkan bahwa Alfian Rahardjo adalah seorang anchor yang
mempunyai eksistensinya di dalam media sosial instagram. Selain
itu, dalam sisi lain Alfian menonjolkan sisi lain yang berbeda.
Masyarakat menilai Alfian sebagai news anchor CNN Indonesia.
Alfian ingin memperlihatkan bahwa selain sebagai seorang public
figure, dirinya juga seorang ayah dan suami yang sayang kepada
keluarganya. Personal Image tersebut yang dikonseptualisasikan
dalam media sosial instagramnya.
Beberapa pesan moral dapat diambil dari bereksistensi di media
sosial. Media Sosial bisa mendekatkan yang jauh, dan bisa juga
menjauhkan yang dekat. Tidak dipungkiri bahwa teknologi digital
dalam rupa media sosial sangat cepat menjaring pertemanan.
Teman lama yang sebelumnya tak diketahui di mana ‘rimba’nya,
tak lama dapat terhubung dengan akun kita. Namun, berhatihatilah dalam membangun percakapan. Status (baik kalimat
maupun gambar) yang diunggah juga tidak boleh menyinggung
SARA. Kalau itu terjadi, maka teman dekat sekalipun bisa menjadi
jauh.
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Pola komunikasi di dalam bermedia sosial menjadi positif atau
negatif tergantung sekali pada penyikapan yang baik dari kita. Bila
menghadapi orang lain eksis berlebihan (narsis dan menyebalkan),
maka responlah dengan personal image atau alur komunikasi
yang lebih baik.
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Narasi Tunggal Via Website Dan Media
Sosial Harus Akurat Dan Cepat
Endah Kartikawati
Pranata Humas Sekretariat Badan Karantina Pertanian,
Kementerian Pertanian

S

ejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang dikeluarkan
untuk menunjang keberhasilan Kabinet Kerja dan menyerap
aspirasi publik dalam percepatan penyampaian informasi publik
tentang kebijakan dan program pemerintah.
Seluruh pemimpin dan jajaran kementerian, lembaga dan daerah
diinstruksikan untuk mengambil langkah sesuai dengan tugas,
pokok dan fungsinya. Langkah tersebut untuk mendukung
pelaksanaan komunikasi publik. Untuk itu, instansi pemerintah
dapat memberikan data dan informasi yang terkait dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kementrian Komunikasi
dan Informatika. Kemudian secara serentak seluruh kementerian,
lembaga dan daerah diinstruksikan untuk menyebarluaskan
narasi tunggal yang telah disusun oleh Kementerian Komunikasi
dan Informatika kepada publik. Narasi tersebut berisi informasi
kebijakan dan program pemerintah. Penyampaian informasi
lintas sektoral ini disampaikan dengan cepat dan akurat, dan
menggunakan saluran media yang mudah dipahami dan dicapai
masyarakat.
Kriteria data dan informasi yang dapat disampaikan sebagai
narasi tunggal adalah dapat memberikan respon positif kepada
masyarakat. Data dan informasi ini kemudian dikoordinasikan untuk
perencanaan dan penyiapannya oleh Kementerian Komunikasi
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dan Informatika demikian juga untuk melakukan diseminasi dan
edukasi terhadap kebijakan dan program tersebut melalui saluran
media yang tersedia. Kementerian Komunikasi dan Informatika
juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas
penyebaran narasi tunggal dimaksud.
Narasi tunggal merupakan produk komunikasi dari Kehumasan
Pemerintah yang dimaksudkan untuk menjawab tantangan
komunikasi publik. Narasi tunggal
dimaksudkan untuk
menyampaikan informasi harus dilakukan dengan cepat dan
akurat meskipun tidak lengkap. Hal ini merupakan langkah dari
kehumasan pemerintah untuk berpacu dengan waktu.Kecepatan
dan ketepatan dalam mengisi ruang publik diharapkan dapat
memenangkan persepsi di masyarakat. Semenjak diberlakukannya
Inpres ini, yaitu pada 27 Juli 2015, Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam kerangka pelaksanaan Government Public
Relations (GPR) telah menyebarluaskan konten kebijakan
pemerintah untuk pelaksanaan GPR ke seluruh jaringan humas
di daerah sejak 27 Juli 2015, Penyebarannya sendiri dilakukan
melalui seluruh kompenen Kehumasan pemerintah, yakni para
pejabat struktural, fungsional kehumasan serta tenaga humas
pemerintah.
Narasi tunggal dibuat berdasarkan data kebijakan dan informasi
terkini yang diterima dari jajaran kehumasan diseluruh kementerian,
lembaga dan daerah. Kemudian data ini dianalisis dan diolah oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi narasi tunggal
sehingga menjadi informasi kebijakan yang bersifat official resmi
dari pemerintah. Selanjutnya narasi tunggal disebarkan melalui
perangkat kehumasan pemeritah tersebut diatas melalui website
dan media sosial disemua kementerian, lembaga dan daerah.
Pada perjalanannya penyebaran Narasi Tunggal melalui jejaring
Government Public Relations atau Kehumasan Pemerintah telah
berjalan dengan baik. Pada situs-situs resmi pemerintah telah
terpasang widget GPR yang memuat narasi tunggal tentang
kebijakan dan program pemerintah yang tengah berjalan. Pada
akun-akun media sosial Kementerian, Lembaga dan Daerah
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juga sudah dapat dipantau sebaran narasi tunggal pada waktu
yang bersamaan. Diseminasi dapat dinilai berhasil dinilai dengan
pemuatan narasi tunggal oleh seluruh saluran media berupa
situs dan akun media sosial resmi dari Kementerian, Lembaga
dan Daerah pada waktu yang telah ditentukan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informasikan.
Kecepatan dan ketepatan merupakan kunci utama dalam
penyebaran dan edukasi narasi tunggal. Produk komunikasi
pemerintah yang merupakan informasi resmi berisi tentang
informasi kebijakan dan program dari Kementerian, Lembaga
dan Daerah yang dikemas oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika melalui jejaring government public relations ini
diharapkan dapat menyerap aspirasi publik dalam percepatan
penyampaikan informasi publik.
Dengan indikator ini maka diharapkan dapat memenangkan
persepsi dimasyarakat khususnya mengenai kebijakan dan
program yang tengah dijalankan pemerintah. Adanya pengetahuan
dan pemahaman terhadap pesan dari narasi tunggal diharapkan
dapat menjawab permasalahan yang ada dimasyarakat dan juga
masyarakat dapat turut mengambil bagian dalam pembangunan
yang tengah dilaksanakan.
Memenuhi 2 Indikator
Penggunaan website dan media sosial kiranya menjadi satu
keniscayaan. Hal ini seiring dengan pembenahan penggunaan
saluran media ini di seluruh jejaring pemerintahan, baik di
kementerian, lembaga dan daerah. Kedua saluran ini kini
telah menjadi media utama kehumasan pemerintah dalam
mendesiminasikan kebijakan dan program kinerjanya.
Diseminasi narasi tunggal melalui website dan media sosial resmi
kehumasan pemerintah diharapkan dapat memenuhi 2 indikator
masing-masing, yaitu kecepatan dan keakuratan. Dengan
tercapainya 2 indikator kesuksesan ini diharapkan kebijakan dan
program pemerintah dapat sampai kepada publik dengan efisien
dan efektif.
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Pada situs resmi atau website kehumasan pemerintah, narasi
tunggal disebarkan dengan penggunakan aplikasi Widget. Aplikasi
ini memungkinkan narasi tunggal menempati area atau kapling
khusus pada masing-masing situs resmi kehumasan pemerintah.
Dengan area yang khusus maka isi pesan dapat sampai dengan
utuh, dan tidak menganggu konten dari situs resmi itu sendiri.
Pengunjung situs resmi akun kehumasan pemerintah mendapatkan
manfaat berupa informasi dari kehumasan pemerintah yang
dituju dan informasi kebijakan dan program yang disampaikan
dalam narasi tunggal pada saat yang bersamaan. Adanya kapling
khusus pada situs resmi memungkinkan pengunjung situs resmi
mendapatkan kecepatan dan keakuratan informasi narasi tunggal,
dengan kata lain indikator keberhasilan narasi tunggal dapat
tercapai.
Kegiatan media sosial merupakan bagian terpadu dari kegiatan
komunikasi instansi pemerintah secara menyeluruh. Oleh karena
itu, kegiatan tersebut harus diselaraskan dengan kebijakan umum
pemerintah. Kebijakan instansi pemerintah yang memiliki akun
media sosial tersebut harus tercermin dalam isi media sosial.
Untuk mengelola hubungan masyarakat dengan memanfaatkan
media sosial digunakan akun resmi masing-masing instansi
pemerintah dengan penanggung jawab (administrator)
pimpinan dari instansi yang bersangkutan untuk dan atas nama
pemimpin instansi. Penanggung jawab berhak sepenuhnya untuk
mengunggah informasi yang berkaitan dengan instansi serta
menanggapi atau menjawab komentar, pendapat, masukan, dan
saran khalayak. Dalam pelaksanaan sehari-hari dapat ditunjuk
petugas yang khusus mengelola media sosial instansi yang
bersangkutan.
Dari pembahasan diseminasi melalui saluran media berupa media
sosial, didapatkan bahwa setiap platform media sosial memiliki
fasilitas diseminasi yang pada akhirnya dapat diukur dan menjadi
bagian dalam perhitungan jangkuan. Diperlukan lalu lintas
percakapan dalam tautan informasi yang diunggah sehingga
dapat meningkatkan pengaruh dan berkerlanjutan pesan yang
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disampaikan. Informasi dalam narasi tunggal sebaiknya di
unggah oleh akun media sosial instansi baik di pusat dan daerah
sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika selaku produsen narasi tunggal
untuk mempertahankan keakuratan informasi. Instansi lain,
kelompok strategis dan relawan melakukan diseminasi dengan
menggunakan fasilitas yang terdapat pada masing-masing
platform media sosial.
Diseminasi narasi tunggal melalui saluran media khususnya
melalui akun resmi media sosial kementerian, lembaga dan
daerah sebaiknya tidak menggunakan sistem unggah ulang.
Artinya, sebaiknya admin tidak mengunggah ulang konten narasi
tunggal yang telah disiapkan baik oleh Kementerian Komunikasi
dan Informatika maupun oleh instansi pemilik pesan. Walaupun
telah dilakukan penyesuaian edit minor berupa perubahan
pada sapaan khusus warganet pada masing-masing khalayak
Kementerian, Lembaga dan Daerah.
Diseminasi narasi tunggal yang sangat berguna dan bermanfaat
dalam menderaskan informasi pemerintah dengan menggunakan
fasilitasi amplikasi yang dimiliki oleh masing-masing platform
media sosial.
Kecepatan pada penyampaian narasi tunggal ini dapat dicapai
secara maksimum mengingat system penyebaran informasi
narasi tunggal yang terstruktur. Narasi tunggal disampaikan oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika baik melalui pejabat
struktural kehumasan dan pejabat fungsional pranata humas
diseluruh Indonesia dan juga kepada Tenaga Humas Pemerintah.
Indikator keakuratan informasi kebijakan dan program pemerintah
melalui narasi tunggal dengan saluran media berupa media
sosial menjadi telahaan penulis. Informasi kebijakan dan program
yang disampaikan harus terus terjaga dan berkesinambungan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi
pemerintah. Publik dapat diajak mengetahui, memahami dan
berpartisipasi terhadap pesan narasi tunggal. Narasi tunggal
sebagai informasi resmi pemerintah yang didiseminasikan melalui
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akun-akun resmi media sosial instansi pemerintah dengan
mekanisme sesuai dengan masing-masing platform.
Narasi tunggal sebaiknya tidak lagi didiseminasikan dengan
menguggah ulang dengan atau tanpa menyesuaikan sebuatan
bagi publiknya, juga hal ini untuk menghindari kesalahan dalam
menyajikan data atau merespon pertanyaan dari publiknya.
Namun tiap administrator akun resmi media sosial harus memiliki
pengetahuan dan keahlian dalam melakukan desiminasi
narasi tunggal sesuai dengan platform media sosial. Selain
itu administrator akun resmi media sosial juga harus memiliki
kemampuan membangun percakapan dengan public. Melalui
percakapan, akan tercipta interaksi keberhasilan dan keberlanjutan
pesan dari narasi tunggal.
Khusus bagi admin pengelola website dan media sosial,
diperlukan peningkatan kapasitas. Pengetahuan tentang
petunjuk pelaksanaan dan teknis bagi administrator akun resmi
kementerian, lembaga dan daerah dalam mengelola Komunikasi
Publik dan Pemanfaatan Media Sosial di Instansi Pemerintah perlu
dimiliki. Diharapkan, Juklak dan Juknis yang mengatur diseminasi
dan edukasi narasi tunggal ini dapat mendukung kecepatan dan
keakuratan informasi kebijakan dan program pemerintah.
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Sosial Media Sebagai Media Advokasi
Fachrudin Ali Ahmad
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
(Badan Litbangkes) Kementerian Kesehatan

I

ngat kasus Audrey (14 tahun) di Pontianak sebagai korban
pengeroyokan sejumlah siswi Sekolah Menengah Atas (SMA)?
Kasus kekerasan anak yang menyita perhatian masyarakat
dan menghentak jagad maya. Kasus ini bergulir cepat dan
mendapat banyak sorotan. Besarnya sorotan memunculkan petisi
di laman Change.org yang diinisiasi oleh Fachira Anindy. Petisi
#JusticeForAudrey telah ditandatangani lebih dari 3 juta orang
dan menjadi trending topik dunia. Tak kalah hebatnya, Presiden
RI Joko Widodo cepat memberi tanggapan dan menginstruksikan
langsung Kapolri untuk tegas menangani sesuai prosedur
hukum.
Kasus lain gugatan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap guru
besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Bambang Hero Saharjo
terkait pembakaran hutan. Kasus gugatan beredar luas di media
sosial dan muncul petisi bela pakar dari IPB tersebut dengan tagar
“Selamatkan Prof Bambang Hero Saharjo”. Ramainya pembahasan
di lini media sosial yang kemudian diberitakan secara luas media
mainstream memberi tekanan tersendiri bagi PT. JJP yang akhirnya
mencabut gugatan. Pengadilan Negeri (PN) Cibinong hari Rabu
(24/10/2018) mengabulkan pencabutan gugatan tersebut.
Era digital telah memunculkan platform digitalisasi dan
sosial media dalam menyuarakan gagasan dan ide serta
opini. Efektivitasnya tidak perlu diragukan lagi. Berkaca
kasus Audrey dan Prof. Bambang Hero Saharjo, dari awal
kemunculan isu hingga tindakan pihak-pihak terkait terjadi
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begitu cepat. Semua orang bisa berbuat dan berkontribusi.
Pemberitaan yang begitu masif memunculkan pembentukan
opini publik.
Informasi di media sosial yang mendapat liputan luas media
massa lainnya menjadikan isu ini menjadi perbincangan publik
sekaligus berpotensi mendapat atensi pembuat kebijakan atau
pihak lain yang ditargetkan. Media digital sebagaimana petisi online
merupakan salah satu media advokasi yang bisa dimanfaatkan
masyarakat yang peduli atas isu atau persoalan tertentu untuk
mengajukan perubahan kebijakan. Ini dikenal sebagai proses
advokasi.
Advokasi menurut Sharma dalam buku An Introduction to Advocacy
Training Guide didefinisikan sebagai suatu tindakan individu,
kolektif atau organisasi masyarakat yang terorganisir, sistematik,
berusaha untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan agar
lebih mempertimbangkan partisipasi masyarakat sipil dalam
setiap kebijakan. John Hopkins University mendefinisikan
advokasi sebagai upaya mempengaruhi kebijakan publik
melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif untuk
memperoleh komitmen dengan menggunakan informasi yang
akurat dan tepat.
Media massa sangat penting berperan dalam membentuk opini.
Media massa juga sangat kuat dalam mempengaruhi persepsi
publik atas isu atau masalah tertentu. Penggunaan media sosial
untuk mempromosikan petisi dan perubahan kebijakan dapat
memperbesar peluang liputan media. Ini didukung fakta, kini
media massa arus utama memanfaatkan media sosial sebagai
sumber berita. Banyak profesional media dan jurnalis menerima
platform media sosial sebagai sumber informasi elektronik karena
kaya akan informasi untuk jurnalis dan telah terbukti berdampak
besar pada pelaporan berita (Diakopoulos & De Choudhury dalam
Mansour, 2018).
Saat ini pengguna internet di Indonesia termasuk besar. Data We
Are Social bekerjasama dengan Hootsuite, menyebutkan bahwa
sampai dengan Januari 2018 dari 265,4 juta penduduk Indonesia,
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sebanyak 132,7 juta pengguna Internet. 130 juta aktif menggunakan
media sosial. Besarnya pengguna internet di Indonesia khususnya
dalam mengakses media sosial merupakan peluang untuk
dieksploitasi secara maksimal sebagai media advokasi.
Rancang Strategi Advokasi berbasis Sosial Media
Untuk berhasil, kegiatan advokasi harus dirancang secara baik.
Tentukan dan identifikasi tujuan advokasi yang akan dilakukan.
Susun tujuan advokasi dengan kaidah SMART. Specific berarti tujuan
yang dibuat jangan bersifat umum dan luas. Namun langsung
menyasar pada target sasaran. Measurable diterjemahkan
kegiatan advokasi yang dilakukan dapat diukur dan dinilai hasilnya.
Appropriate adalah kegiatan advokasi yang dilakukan harus sesuai
dengan tujuan yang diinginkan. Tujuan harus mudah dicapai dan
menghasilkan hasil yang realistis. Proses advokasi yang dilakukan
harus ada batas waktu (timebound)
Identifikasi target khalayak yang bisa menjadi potensi sasaran dari
proses advokasi yang kita lakukan. Termasuk mengidentifikasi
pendukung dan pengikut (followers). Selanjutnya, kembangkan
pesan advokasi sesuai sasaran. Bangun pesan advokasi yang unik
dan menarik perhatian. Tentukan juga media sosial yang paling
banyak digunakan khalayak sasaran.
Fokus dan lakukan monitoring pada trend isu tertentu yang
berkembang secara berkelanjutan. Gunakan beberapa alat
monitoring media sosial yang tersedia secara gratis seperti Google
alert atau Google trends maupun yang berbayar yang disediakan
perusahaan seperti antara insight (digivla) atau binocular media
monitoring.
Kenali Media Sosial
Berdasarkan survey We Are Social tahun 2018, platform media
sosial yang paling disukai orang Indonesia adalah YouTube
sebesar 43% menyusul Facebook 41%, WhatsApp 40%, Instagram
38%, Line 33%, BBM 28%, Twitter 27%, Google+ 25%, FB Messenger
24%, LinkedIn 16%, Skype 15%, dan WeChat 14%. Masing-masing
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media sosial memiliki karakteristik dan tujuan penggunaan yang
berbeda.
Mengacu buku Media Sosial untuk Advokasi Publik (2018),
Facebook merupakan
jejaring sosial untuk memperluas
pertemanan. Layanannya mencakup events, games, dan personal
messaging. Pengguna juga dapat berbagi link dan video. Twitter
merupakan sosial media berbentuk user generated content
dengan ‘twit’ sepanjang 140 karakter. Pengguna dapat memfollow sesama pengguna, berbagi link, memberikan komen atau
respon terhadap akun individu maupun korporasi. Kelebihannya
platform broadcast pesan yang efektif dengan kemungkinan viral
tinggi.
Instagram sebagai aplikasi berbagi foto dan video memungkinkan
pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter
digital dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial.
Penggunaannya bisa untuk publikasi organisasi dan kegiatan
sosial serta jejaring sosial. Biasanya cara untuk meningkatkan
efektifitas menggunakan hashtag atau tagar (#).
YouTube adalah sebuah situs web yang memungkinkan pengguna
mengunggah, menonton, dan berbagi video. Berdasarkan
studi terbaru Kantar TNS bekerjasama dengan Google mengenai
pengguna Internet di Indonesia di lebih dari 18 kota pada
Januari 2018 mengungkapkan ada tiga kunci penting terkait
penggunaan Youtube di Indonesia, yaitu jangkauan Youtube
sudah menyamai TV, kemudian pengguna Youtube adalah
seluruh masyarakat Indonesia dan telah berperan penting pada
keputusan pembelian konsumen
WhatsApp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone.
WhatsApp mempunyai beberapa fitur mengirim pesan teks,
mengirim foto dari galeri ataupun dari kamera, mengirim video,
mengirimkan berkas-berkas kantor atau yang lainnya, menelpon
melalui suara, termasuk mengirim pesan suara yang dapat
didengarkan oleh penerima setiap saat. Pengguna dapat berbagi
lokasi memanfaatkan GPS serta mengirimkan kartu kontak.
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Padukan Proses Advokasi
Proses advokasi berlangsung kontinyu dan tidak berhenti
sesaat sekaligus memerlukan waktu yang panjang. Kunci utama
advokasi adalah mengajak target khalayak melakukan aksi yang
dikampanyekan selain mengintegrasikan dalam satu program
terpadu. Selain menggunakan sosial media perkuat dengan aksi
secara offline seperti penyediaan media cetak antara lain brosur,
stiker. Jika perlu lakukan mobilisasi massa, lobi, negosiasi, diskusi,
maupun rapat dan pertemuan serta jalur birokrasi dan legislative.
Keterlibatan khalayak dapat ditingkatkan dengan berbagi topik di
media sosial. Misalnya saat menyebarkan konten yang menarik,
bisa mengajak khalayak untuk turut menyebarkannya. Bangun
hubungan secara nyata dengan menjawab pertanyaan dan
komentar serta respon secara cepat dan segera. Ajak influencer
untuk terlibat. Kenali influencer yang mau membantu.
Buat sebuah halaman di website yang menampilkan daftar
hashtags, tweet, update dan informasi lainnya. Buat itu mudah
untuk dilihat sehingga setiap pengunjung bisa dengan mudah
menemukan apa yang mereka butuhkan. Lakukan penjadwalan
pesan yang ingin ditampilkan di media sosial.
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Admin Media Sosial Nggak Boleh Baper
Fany Rachmawaty
Pranata Hums Diskominfo Magelang

M

enjadi seorang aparatur sipil negara (ASN) kini semakin
dinamis, apalagi jika bertugas menyampaikan informasi
pada khalayak. Hal ini berkaitan dengan metode
komunikasi yang digunakan. Memasuki era revolusi industri
4.0, aparatur sipil negara (ASN) dituntut berkomunikasi dengan
masyarakat melalui cara yang lebih kekinian.
Dahulu, untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan pada
Pemerintah, masyarakat harus melalui rangkaian birokrasi yang
bisa dibilang cukup menyulitkan. Kenapa? Karena masyarakat
harus datang langsung ke kantor pelayanan, mengantre, dan
tidak jarang juga ‘di-ping-pong’ sana-sini. Dengan hadirnya media
sosial sebagai saluran baru, kini masyarakat bisa menyampaikan
pertanyaan, keluhan dan pengaduan apapun dari mana saja dan
kapan saja. Lebih cepat, mudah, dan murah.
Media sosial menjadi media strategis untuk berdialog antara
Pemerintah dan masyarakat, begitu pula sebaliknya. Misalnya ada
jalan rusak yang sifatnya mengganggu aktivitas, mobilitas warga,
bahkan berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi pengguna
jalan. Warga cukup mengambil foto, dan mengirimkannya ke akun
media sosial Pemerintah setempat untuk mendapat tindak lanjut
berupa perbaikan jalan. Begitu mudahnya.
Saking mudahnya, kini masyarakat bisa mengadukan apapun ke
akun media sosial Pemerintah. Harapannya agar keluhan atau
aspirasi mereka bisa segera mendapat respon dari Pemerintah.
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Pemerintah pun bisa memaksimalkan
menunjukan kinerjanya pada masyarakat.

potensi

ini

untuk

Ironisnya, semakin masyarakat mudah mengakses informasi,
menyampaikan aspirasi dan keluhan, semakin terbuka pula
kesempatan mereka menghujat instansi Pemerintah. Apalagi
kalau si Mimin (panggilan singkat admin media sosial) lambat
merespon aduan tersebut. Sebagai seorang admin media sosial,
sama saja menjadi garda terdepan suatu instansi. Ia bertugas
melayani dan bahkan meladeni kemarahan netizen yang tidak
jarang memancing emosi si Mimin. Maka dianjurkan, admin media
sosial adalah seseorang yang fun, dinamis dan tidak ‘baperan’
karena bakal sering menghadapi netizen dengan berbagai kondisi
dan sifat yang berbeda.
Dalam mendiseminasikan informasi dari instansi Pemerintah, admin
media sosial harus mampu menyampaikannya dengan Bahasa
yang komunikatif, boleh tidak baku, asalkan makna informasi
bisa tersampaikan. Kesan Pemerintah yang penuh birokrasi dan
kaku harus dilepas jauh-jauh. Karena itu, sejatinya media sosial
sebaiknya dikelola oleh pribadi yang mudah bergaul dan berlatar
belakang Pendidikan komunikasi atau kehumasan. Kenapa latar
belakang Pendidikan begitu penting? Karena admin media sosial
adalah wajah dari instansi itu sendiri. Dia bertugas mencitrakan
instansinya, menyampaikan informasi, kinerja Pemerintah, juga
menjawab aduan bahkan keluhan masyarakat. Meskipun terlihat
sepele, sebenarnya tugas admin sosial media cukup sulit. Bukan
hanya sekedar memegang gadget dan mengunggah status saja,
tetapi juga harus berpikir keras dalam membuat konten yang akan
diunggah ke sosial media. Selain itu, seorang admin juga harus
cerdas mengelola emosi ketika menjawab keluhan dengan cara
yang baik dan santun terhadap ‘amukan’ netizen di dunia maya.
Lalu bagaimana cara admin medsos membangun citra
lembaganya? Pertama, pahami data dan isu yang menjadi trending
topic. Cara paling mudah adalah dengan membuat timeline atau
jadwal posting ucapan pada tiap peringatan hari tertentu skala
nasional bahkan internasional. Sebaiknya juga disesuaikan dengan
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tupoksi instansi itu sendiri, misalnya Hari Radio Sedunia, Hari
Hak Untuk Tahu, Hari Media Sosial, Hari Pers yang berhubungan
dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, dan sebagainya. Hal
ini bisa menambah informasi juga bagi para netizen dan bisa
mendongkrak engagement mereka dengan akun media sosial
Pemerintah.
Selanjutnya, dari segi desain konten. Sebelum diunggah ke media
sosial, seorang admin juga harus memiliki kemampuan mendesain
pesan agar lebih menarik bagi para netizen. Karena itulah Mimin
harus mempunyai kemampuan standar minimum editing konten
foto atau gambar dengan aplikasi desain sederhana di HP nya.
Lebih baik lagi jika ada SDM khusus yang membuat desain konten
untuk media sosial, sehingga tugas Mimin akan lebih ringan, hanya
tinggal menyusun caption dan upload materinya saja.
Ketika materi sudah diupload, tugas Mimin selanjutnya belum
selesai. Dia masih harus bersiap-siap menjawab pertanyaan atau
komentar netizen di postingannya. Seringkali, netizen bertanya
atau berkomentar di luar topik materi yang diunggah. Saat
mengunggah informasi acara tertentu misalnya, tapi netizen
justru ‘nyinyir’ mengomentari hal lain, seperti jalan rusak, banjir,
macet dan sebagainya. Namun justru di sinilah kita bisa menilai
seberapa besar engagement netizen terhadap akun media sosial
Pemerintah, semakin banyak likes, komentar dan retweet atau
repost, berarti kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah
semakin tinggi.
Kemampuan admin dalam mengatur emosi, menjaga diri,
dan membalas komentar akan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap Pemerintah. Meskipun begitu, admin masih
bisa menggunakan jokes-jokes ringan supaya lebih akrab, dan
netizen juga nggak makin ‘baper’. Yang penting tidak mengubah
makna dan tetap menjaga citra instansi.
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Media Sosial dan Komunikasi
Humas Pemerintah
I Gede Alfian Septamiarsa
Pranata Humas Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

M

edia massa pernah mempunyai kedudukan yang sangat
penting bagi kehidupan masyarakat. Media massa
memiliki peran dalam penyebaran berita secara cepat
dan luas, serta memberikan informasi yang dapat mencerdaskan
masyarakat. Dengan adanya media massa, semua orang dapat
mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru
dunia. Media massa mendapatkan tantangan besar akibat
perkembangan arus globalisasi. Di era digital kemajuan teknologi
menjadi kekhawatiran bagi industri media massa.
Media sosial seolah telah menjelma sebagai peradaban baru bagi
masyarakat dunia, khususnya di Indonesia. Media konvensional
seperti radio, televisi, media cetak, secara perlahan tapi pasti
perannya digantikan media sosial.
Kini, media sosial telah berperan menjadi media massa. Konsep
massa juga kini digunakan dalam ranah virtual dan online,
dengan makna yang lebih plural. Perkembangan media sosial ini
nampaknya mulai diikuti kiprahnya oleh media massa. Banyak
media massa yang mulai memasukkan informasi atau berita yang
biasa dimuat di media konvensional ke dalam media sosial seperti
facebook, instagram, twitter, dan sebagainya.
Masyarakat pun semakin dimudahkan dalam mengakses
informasi melalui media sosial apalagi jaringan internet juga
semakin mudah diperoleh. Tak hanya melalui komputer ataupun
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laptop, tetapi melalui telepon genggam (handphone) dan tablet
bisa mengakses media sosial.
Banyak Platform
Perubahan zaman yang semakin canggih memang tidak
bisa dibendung lagi. Menurut survei yang dilakukan Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun
2016, pengguna internet di Indonesia mencapai 31,3 juta orang.
Sedangkan jenis konten internet yang paling banyak diakses
masyarakat Indonesia yaitu media sosial, dengan angka 129,2 juta
orang, disusul berita dengan angka 127,9 juta orang.
Sedangkan berdasarkan hasil riset dari Tetra Pak Index 2017,
Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 132 juta pengguna
internet yang 40% di antaranya pengguna aktif media sosial. Jika
dibandingkan dengan tahun 2016, pertumbuhan penguna internet
di Indonesia mencapai 51% atau sekitar 45 juta pengguna, diikuti
dengan pertumbuhan sebesar 34% pengguna aktif media sosial.
Melihat data di atas, ada banyak orang yang saling terhubung
satu sama lain tanpa dibatasi dengan batas geografis, ruang,
bahkan waktu dengan tujuan untuk saling berkomunikasi, berbagi
pengalaman, berpendapat, menjalin pertemanan, dan berbisnis.
Fenomena seperti ini menjadi peluang bagi Humas Pemerintah.
Peran Humas di instansi pemerintah sangat penting dalam upaya
menyebarluaskan dan mempublikasikan aktivitas instansi. Kerja
Humas Pemerintah tidak cukup dengan satu jenis platform
media. Kini Humas Pemerintah mulai melirik media sosial dalam
menyebarluaskan informasi dan pemberitaan terkait instansinya.
Humas pemerintah pun menggunakan media sosial seperti
membuka akun instansi pemerintah pada Twitter, Facebook,
Instagram, dan Youtube. Ada pula website instansi pemerintah
untuk menunjang pemberitaan.
Tak hanya menyampaikan informasi, tetapi Humas Pemerintah
juga berkomunikasi dan berinteraksi dengan publik melalui media
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sosial, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan dan melakukan
pelayanan publik lainnya.
Pemanfaatan media sosial sebagai media komunikasi pemerintah
bisa dianggap sebagai sebuah terobosan proses komunikasi
yang lebih terarah, cepat, efisien. Komunikasi seperti itu mampu
mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan informasi. Selain
itu, media sosial juga menjadi sarana Humas Pemerintah dalam
mendapatkan masukan dari masyarakat. Terlebih, saat ini publik
(warganet) cukup kritis memberikan komentar tentang kerja
pemerintah
Humas Pemerintah harus jeli dalam mengidentifikasi platform
media sosial apa yang paling efektif digunakan. Penggunaan
media sosial yang tepat dapat meningkatkan citra dan reputasi
pemerintah. Demikian juga dengan kesalahan dalam pengelolaan
media sosial bisa berakibat fatal bagi humas pemerintah maupun
instansi yang dinaunginya. Karena itu pemanfaatan media sosial
harus dibarengi oleh peningkatan kemampuan pengelolaan
konten dan penguatan strategi kehumasan.
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Eksistensi Website Pemerintah
di Era 4.0
Meylani

Pranata Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika
Wakil Ketua II Iprahumas

B

erdasarkan hasil survei dari Badan Litbang Kementerian
Kominfo yang dirilis tahun 2017, 45% penduduk Indonesia
telah mengakses informasi melalui internet. Pengguna
terbanyaknya adalah mereka yang usianya antara 20-29 tahun,
hanya berbeda tipis dengan kelompok usia 30-49 dan 9-19 tahun.
Tidak berbeda jauh dengan kajian ini, Asosiasi Penyelenggara
Jasa Internet Indonesia di tahun yang sama menyatakan bahwa
dari lebih dari separuh penduduk Indonesia (54,68%) sudah
menggunakan internet. Angka ini telah bertambah dibandingkan
jumlah pengguna internet pada tahun sebelumnya.
Luasnya penetrasi internet pada masyarakat turut mengubah
wajah media penyampaian informasi. Dua platform yang paling
banyak digunakan selama berselancar di dunia maya adalah
aplikasi chatting dan media sosial. Mesin pencari di posisi ketiga.
Ini menjelaskan kecenderungan masyarakat yang lebih suka
mengakses media sosial ketimbang bertanya pada mesin pencari
untuk sebuah informasi. Situs/website yang dulu menjadi indikator
eksistensi suatu lembaga telah digeser oleh keberadaan media
yang lebih bersifat personal, kreatif, dan interaktif.
Pemerintah, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika
dan unit vertikalnya, menjawab tantangan ini dengan menghadirkan
instansinya lewat media Twitter, Instagram, Facebook, YouTube,
dan lainnya. Platform media sosial ini memiliki kemampuan untuk
menjangkau publik dengan lebih efisien. Jangkauan/reach tinggi
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bisa didapat dalam waktu yang singkat dan biaya yang relatif
rendah. Namun begitu, manfaat yang didapat dari praktisnya
pengelolaan media sosial ternyata tidak serta merta menjadi
solusi yang digdaya dalam membangun reputasi atau brand
sebuah instansi.
Ketidakberdayaan terhadap Media Sosial
Sejak aktif menggunakan media sosial, kebanyakan instansi
menjadi bergantung pada platform itu sendiri – yang mana
bukanlah media yang dimiliki sendiri. Bila dianalogikan dengan
sebuah toko, platform adalah pemilik toko dan instansi menyewa
satu lapak di dalamnya (secara gratis). Hal ini berarti keberadaan
instansi di platform tersebut bergantung pada kebijakan pemilik
platform-nya. Instansi tidak sepenuhnya memiliki kontrol terhadap
platform media sosial ini. Pada 14 Maret 2019 lalu, Facebook
mengumumkan bahwa sejumlah layanannya tumbang yaitu
Facebook sendiri, Instagram, dan WhatsApp. Malfungsi beberapa
fitur di platform tersebut terjadi selama berjam-jam. Implikasinya,
pada saat itu, akses para penggunanya menjadi sangat terbatas.
Karakteristik Media Sosial yang Spesifik
Setiap platform media sosial memiliki karakteristik yang berbeda.
Twitter cocok untuk digunakan dalam menyampaikan pesan
singkat karena adanya pembatasan jumlah karakter untuk setiap
twit-nya. Facebook lebih memberikan keleluasaan, namun memiliki
segmen yang berbeda dengan publik di Twitter. Instagram spesifik
digunakan untuk menampilkan konten grafis (foto dan audiovisual).
Namun begitu, semuanya memiliki kelemahan yang sama yaitu
tidak dapat menampilkan informasi lengkap secara mendetil dan
pengarsipannya sulit ditelusuri. Media sosial berperan baik sebagai
etalase penyampaian informasi yang catchy, namun selanjutnya
kita perlu menarik traffic dari media sosial ke platform yang kita
miliki yaitu situs web (website). Situs web menjadi landing page
bagi publik yang terjaring lewat media sosial. Dengan keberadaan
situs web yang senantiasa dimutakhirkan, pengunjung dapat
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memperoleh informasi yang lebih rinci dan tersusun secara
sistematis.
Kebutuhan akan Integrasi Layanan Informasi
Dalam pengelolaan relasi dengan publik, satu instansi dapat
memiliki beberapa akun di platform yang sama. Satu akun resmi
instansi, ada lagi akun unit/divisi di bawahnya, ditambah lagi
akun dengan brand produk atau program yang dipublikasikan,
dan seterusnya. Belum lagi akun-akun di platform yang lain.
Kementerian Komunikasi dan Informatika, contohnya, memiliki
masing-masing lebih dari lima akun di Instagram dan Twitter saja.
Dengan beragamnya kanal dan informasi yang khas di setiap
akunnya, instansi perlu untuk mengintegrasikan berbagai brand
tadi dalam sebuah laman yang memuat informasi komprehensif.
Sebagai kesimpulan, publik yang telah menerima informasi
sekilas dari media sosial, seharusnya dituntun ke laman milik
instansi yang berfungsi sebagai landing page di mana publik
dapat mengakses informasi yang lebih lengkap, terperinci, dan
sistematis. Ketiga hal ini, secara relatif, tidak dapat disediakan oleh
media sosial yang menyajikan informasi singkat tanpa adanya fitur
pemetaan/mapping klasifikasi informasi. Seperti yang dinyatakan
oleh Saravanakumar dan Lakshmi (2012) dalam studinya, media
sosial adalah salah satu cara untuk mempromosikan sebuah situs
web, brand, atau bisnis dengan cara berinteraksi dengan publik
atau menampilkan hal-hal yang menarik publik melalui kanal
tersebut.
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Perlukah Aktivitas Media Sosial Pegawai
Diatur? (Bagian 1)
Nico Aditia

Pranata Humas Kementerian Keuangan

Tulisan adalah pendapat Pribadi, tidak mencerminkan institusi.

P

erkembangan tekonlogi komunikasi yang sangat pesat telah
memberikan perubahan dalam cara orang berkomunikasi.
Berbeda dengan sebelumnya, komunikasi saat ini bisa
dilakukan secara serentak dan realtime tanpa harus bertatap muka
pada tempat yang sama. Bukan cuma cara berkomunikasinya,
pesan yang digunakan pun berbeda dengan sebelumnya. Pesan
nonverbal yang dihasilkan dari pertemuan secara langsung, dapat
digantikan dengan fitur emoji dalam berbagai bentuk. Alhasil,
komunikasi pada era sekarang ini semakin kaya, memiliki banyak
alternatif saluran, pesan yang dapat dikreasikan sedemikian rupa
dan banyaknya audience yang dapat dijangkau oleh pesan kita.
Tiga hal utama yang membuat semua hal tersebut terjadi adalah
smartphone, internet dan media sosial. Perkembangan teknologi
yang dapat dilihat secara kasat mata adalah perkembangan
telepon seluler. Pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, telepon
seluler yang menjadi barang yang mulai populer digunakan.
Merek yang paling terkenal pada waktu itu adalah Nokia, Motorola
dan Sony Ericson. Komunikasi yang sering dilakukan pada waktu
itu adalah telewicara dan sms. Yang satu komunikasi verbal dan
satu lagi teks. Lambat laun telepon seluler berkembang, mulai
dari dimensinya (ukurannya) yang semakin compact dan kecil
sampai dengan ketahannya dalam berbagai medan.
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Lantas kemudian hadirlah Blackberry (BB). Sebuah telepon
seluler dengan sistem operasi khusus yang menawarkan cara
berkomunikasi baru. Didukung oleh hadirnya perkembangan
internet melalui paket data, pesan dapat disampaikan melalui
BB dapat dikirimkan tanpa khawatir dikenakan biaya tambahan
layaknya sms. Terlebih komunikasi melalui teks di BB dapat
dilakukan secara berkelompok melalui group percakapan. Tidak
heran jika kehadiran BB pada waktu itu menjadi tren yang sangat
populer dikalangan pengguna ponsel.
Usia BB bisa dikatakan tidak terlalu lama, karena kalah bersaing
dengan sistem operasi android yang berhasil melahirkan aplikasiaplikasi populer. Salah satunya adalah aplikasi media sosial.
Melalui media sosial, kemudian muncul cara berkomunikasi yang
belum pernah terpikirkan sebelumnya. Berkomunikasi tanpa
mensyaratkan adanya feedback komunikan untuk merespon
pesan yang dikirim. Mengapa dapat dikatakan tidak memerlukan
feedback dari komunikan, karena dalam media sosial seseorang
dapat membuat pesan tanpa perlu memperdulikan kepada siapa
pesan itu ditujukan. Selama dirinya memiliki teman atau follower
pada akunnya, maka pesan itu diyakini akan sampai. Selain itu,
media sosial juga dapat menghubungkan teman di dunia nyata
yang sudah lama tidak bersua. Entah memang karena tidak
pernah saling menghubungi karena tidak tau alamat dan nomor
teleponnya, atau memang tidak memiliki alasan untuk berinteraksi
dengannya. Kehadiran media sosial sukses menjembatani
masalah tersebut.
Media sosial juga terus berkembang. Jika sebelumnya bertujuan
untuk mempertemukan teman lama, media sosial juga dapat
menjadi wadah menyuarakan aspirasi, memperlihatkan
gaya hidup, menunjukkan kreativitas sampai dengan tempat
berkomunikasi sehari-hari. Oleh sebab itu, tidak salah kiranya jika
media sosial menjadi aplikasi yang paling banyak digemari.
Seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan media
sosial, maka kemudian mulai bermunculan kasus-kasus dalam
komunikasi. Banyak orang tidak menyadari bahwa media sosial
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bukanlah ranah privat melainkan ranah publik. Mengapa ranah
publik? Karena semua orang dapat mengetahui pesan yang kita
kirim. Tak terkecuali pesan yang dikirim kepada teman-teman
sendiri dalam group percakapan tertutup. Semenjak adanya
teknologi/aplikasi/cara/metode yang dapat mengambil gambar
tampilan smartphone (screen capture), semua aktivitas di media
sosial dapat diketahui oleh publik. Perubahan dari ranah privat
menjadi ranah publik inilah yang kemudian mendatangkan
masalah bagi pengguna media sosial tanpa mereka sadari.
Percakapan rahasia antar dua orang pegawai misalnya, yang
membicarakan pegawai lain atau atasannya, dapat menjadi
masalah apabila dilakukan melalui media sosial. Percakapan
tersebut dapat digunakan sebagai bukti hukum.
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Perlukah Aktivitas Media Sosial Pegawai
Diatur? (Bagian 2)
Nico Aditia
Pranata Humas Kementerian Keuangan

P

enggunaan media sosial sebagai salah satu alternatif
medium komunikasi patut diakui memberikan manfaat
positif. Komunikasi menjadi efisien, feedback dapat segera
diketahui oleh komunikator dan Informasi dari segala penjuru dapat
diketahui dengan mudah, murah dan cepat. Ilmu pengetahuan
yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang tertentu kini dapat
dengan mudah diakses kapan saja dimana saja. Melalui media
sosial, informasi dapat diperoleh seluruh masyarakat yang memiliki
jaringan internet. Melalui media sosial pula kini setiap orang dapat
menjadi produsen informasi, bukan lagi diposisikan sebagai
konsumen. Tak ayal jargon “siapa yang menguasai informasi, maka
ia menguasai dunia” nampaknya sudah tidak relevan lagi.
Namun, penggunaan media sosial sebagai alternatif medium
komunikasi patut diakui juga memberikan dampak negatif.
Kebebasan berekspresi dan kemudahan dalam mengakses
informasi nampaknya tidak selalu memberikan manfaat positif.
Sama halnya dengan internet, media sosial juga dipenuhi dengan
perbuatan yang tidak layak dan pantas, bahkan terapat beberapa
kasus yang cenderung mengarah pada aksi kriminal. Ketika
seseorang dapat berkomentar pada sebuah akun media sosial,
bukannya menyuarakan sesuatu yang membangun, tetapi malah
menyuarakan kebencian. Ketika seseorang diberikan medium
untuk menyuarakan aspirasinya tanpa khawatir identitasnya
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terungkap dan norma-norma yang selama ini mengekang, hal itu
malah digunakan untuk berbuat kejahatan, penipuan misalnya.
Ketika seseorang diberikan akses untuk mengekspresikan dirinya,
tetapi malah menyerang orang lain yang berbeda pandangan
politik dengan dirinya.
Ketika hal tersebut diatas dilakukan oleh masyarakat umum, hal
ini tentu bukan menjadi masalah sebuah organisasi karena itu
adalah ranah hukum dan pemerintah. Tetapi ketika seseorang
yang bersuara negatif dan tidak patut tersebut adalah bagian
dari sebuah organisasi. Tentu hal tersebut bukan saja menjadi
ranah pemerintah tetapi sudah menjadi masalah bagi organisasi.
lantas apa yang harus dilakukan oleh organsiasi untuk mengatasi
hal tersebut? Sebenarnya sudah banyak contoh yang ada
terkait dengan perilaku penggunaan media sosial pegawai yang
berakibat pada pekerjaannya. Misalnya, kasus yang dialami oleh
seorang pelayan di North Caroline, 13 anggota kru Virgin Airliness,
seorang guru di Apalachee High School dan masih banyak lagi.
Perilaku mereka di media sosial yang dianggap bertentangan
dengan organsiasi atau perusahaan dapat menjadi alasan untuk
melakukan tindakan disiplin, berupa pemecatan atau desakan
untuk mengundurkan diri. Tapi apakah pemecatan merupakan
solusi atas semua kasus di media sosial?
Dalam perspektif pemilik organisasi, solusi pemecatan tentu dapat
dikatakan sangat mudah, tinggal pecat si pelaku yang kebetulan
menjadi pegawainya. Namun dalam konteks praktisi humas, tentu
solusinya tidak semudah itu. Memecat pegawai yang melakukan
tindakan yang dianggap merugikan di media sosial tidak serta
merta membersihkan “nama”organisasi dihadapan public.
Boleh jadi pemecatan yang diberikan bukan memberikan efek
positif tetapi malah memberikan efek boomerang. Perusahaan
atau organisasi malah mendapatkan sentiment negative oleh
masyarakat. Namun, apabila organisasi tidak melakukan tindakan
maka hal itu juga merupakan hal yang tidak tepat. Tidak adanya
tindakan dari organisasi dapat dipersepsikan pegawai sebagai
pembiaran atas perilaku mereka di media sosial, dan boleh jadi
kejadian serupa akan terjadi di masa depan.
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Oleh sebab itu, sebelum merumuskan tindakan yang akan
dilakukan kiranya perlu untuk menjawab pertanyaan sebagai
berikut: 1. Apakah image yang dibentuk pegawai mempengaruhi
reputasi organisasi. 2. Apakah pegawai yang bermedia sosial sadar
dengan apa yang dilakukannya di media sosial memiliki pengaruh
dalam kehidupan nyatanya, 3) Apakah pemecatan merupakan
solusi terbaik bagi organisasi. Sebelum memberikan sanksi
kepada pegawai kiranya perlu ada tahap-tahap yang dilakukan
oleh organisasi. Baik dalam rangka prevetif maupun dalam rangka
evaluasi. Bukan tidak mungkin pegawai yang berprestasi dan
memiliki kontribusi yang sangat signifikan kepada perusahaan
terjerumus dalam aktivitas yang tidak patut di media sosial. Kalau
sudah begitu, tentu sebuah dilema yang harus dihadapi oleh
organisasi.
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Daya Pikat Media Sosial di Era Generasi
Milenial
Renata Lusilaora Siringo Ringo
Pranata Humas BKT Kebun Raya “Eka Karya” Bali-LIPI

K

ehadiran koneksi internet di Indonesia pada tahun
1990an telah merubah cara hidup masyarakatnya.
Seiring perkembangan teknologi, kini masyarakat
Indonesia memasuki dunia digital. Sebelumnya teknologi
internet hanya digunakan untuk berkirim pesan/surat
elektronik, dan untuk mencari informasi. Fakta menunjukkan
bahwa penggunaan internet terus meningkat dalam kurun
waktu 15 belas tahun terakhir dan diprediksi masih akan
terus meningkat.
Perkembangan internet saat ini mampu melahirkan suatu
jaringan baru yang disebut media sosial. Media sosial
merupakan media online dimana para penggunanya dapat
mencari informasi, juga berkomunikasi seperti melalui
aplikasi facebook dan Instagram. Aplikasi facebook dan
Instagram sangat akrab dengan generasi milenial.
Istilah generasi milenial atau sering juga disebut generasi
Y memang sedang akrab terdengar, istilah ini pertama kali
dicetuskan oleh dua pakar sejarah dan juga penulis amerika,
William Strauss dan Neill Howe dalam beberapa bukunya.
Generasi ini lahir di era kecanggihan teknologi, dan internet
berperan besar dalam keberlangsungan hidup mereka.
Karena itulah, generasi milenial lebih memilih ponsel
dibanding TV.
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Generasi milenial lebih suka mendapatkan informasi dari
ponselnya, dengan mencarinya ke Google atau perbincangan
pada forum-forum, yang diikuti generasi ini untuk selalu
up-to-date dengan keadaan sekitar. Bahasan mengenai
generasi milenial yang sangat akrab dengan dunia internet
dan jejaring sosial menjadi sebuah topik yang menarik untuk
diulas. Tulisan ini akan mengulas akun media sosial Facebook
dan Instagram yang dimiliki oleh Kebun Raya Bali sebagai
saluran informasi generasi milenial.
Di era milenial saat ini, telah menjadi keharusan untuk
menunjukan eksistensi dan kekinian bagi para pengguna
jejaring sosial. Grotts dan Johnson (2013) menyatakan bahwa
34% dari generasi milenial merupakan mahasiswa perguruan
tinggi dan menganggap diri mereka sebagai trendsetter.
Ketika berencana berwisata, generasi milenial akan selalu
mencari referensi dan ulasan tempat-tempat yang menarik
untuk dikunjungi. Untuk mendukung fungsi dari Kebun Raya
Bali dan mengikuti perkembangan di era generasi milenial
ini, maka media sosial khususnya facebook dan instagram
menjadi akun yang aktif dalam berkomunikasi.
Kebun Raya Bali berlokasi di kawasan wisata Bedugul. Berada
pada lereng bukit tapak yang berhawa sejuk. Tidak kurang
500 ribu wisatawan dalam maupun luar negeri berkunjung
setiap tahunnya. Pengunjung milenial Kebun Raya Bali
selalu mengunggah status di Facebook dan berbagi foto di
Instagram.
Media sosial adalah sebuah media komunikasi yang
memberikan cara baru dalam menyampaikan dan
mempublikasikan pesan, relatif lebih cepat, murah dan
efektif dibandingkan dengan media konvensional. Media
sosial lebih bersifat dinamis, dua arah, dan non-linier.
Perkembangan teknologi internet dan berbagai kemajuan
teknologi gawai yang telah mengubah teknik berkomunikasi
yang pada awalnya bertatap muka menjadi tanpa dibatasi
pengenalan identitas, ruang dan waktu.
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Keberadaan internet sebagai bentuk dari media massa,
memungkinkan siapapun untuk mempublikasikan dan
mengkomunikasikan apapun, kepada siapapun, dari
manapun dan kapanpun sepanjang koneksi internet tersedia
(Yulianita, 2011). Keberadaan internet merupakan tyanda
kemajuan teknologi.
Kemajuan teknologi akan selalu berjalan beriringan dengan
munculnya perubahan-perubahan di kalangan kelompok
dan individu yang ada di tengah masyarakat. Tak berlebihan
bila seorang profesor dari Faurleigh Dickinson University
Mary Cross mengeluarkan pernyataan mengenai media
sosial “we all already experiencing the cultural effect of the
digital revolution that is underway” (Cross, 2011:23).
Kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan
media sosial khusunya Facebook dan Instagram menjanjikan
dunia baru dan kesan berkomunikasi baru bagi para
penggunanya. Mengakses internet, kini seolah menjadi
kebutuhan primer bagi setiap orang. Kebutuhan terhadap
akses informasi yang terbaru, pendidikan, sekedar mencari
hiburan, serta pengetahuan bila dengan cara yang manual
memiliki biaya yang relatif mahal serta membutuhkan waktu
yang relatif lebih lama.
Kebutuhan yang disebutkan di atas dapat dipenuhi oleh facebook
dan instagram. Instagram menyediakan fitur komunikasi dengan
menjadi pengikut atau mengikuti akun pengguna lainnya. Interaksi
sesama pengguna Instagram dapat terjalin dengan memberikan
tanda suka atau mengomentari foto-foto yang telah diunggah
oleh akun lainnya.
Media jejaring sosial adalah sebuah media komunikasi baru dan
telah menjadi pilihan bagi generasi milenial. Mereka umumnya
memiliki akun media sosial, khususnya Facebook dan Instagram.
Facebook dan Instagram sebagai sebuah media sosial memiliki
daya pikat bagi generasi di era milenial. Itulah yang menjadi
peluang dan kesempatan bagi Humas Kebun Raya Bali untuk
mengoptimalkan fungsi kedua kanal media sosial tersebut. Humas
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Kebun raya Bali memfungsikan akun Facebook dan Instagram
sebagai saluran-saluran resmi untuk berkomunikasi, melancarkan
kampanye konservasi dan perlindungan tumbuhan. Humas harus
cerdas memanfaatkan peluang. Generasi milenial gemar membagi
status dan info foto terkini. Humas bisa memanfaatkannya menjadi
sebuah sarana promosi wisata bagi Kebun Raya Bali.
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Portal Multibahasa dan Efektivitas
Komunikasi
Rostamaji Korniawan
Pranata Humas Kementerian Keuangan

P

eningkatan performa layanan Web 2.0 semakin berkembang.
Hal ini diperlihatkan dengan tampilan portal yang semakin
menarik dan memiliki banyak fitur yang ditawarkan para
pengembang portal tersebut. Kolaborasi antarportal, adanya
koneksi jaringan internet, dan adanya kombinasi popularitas
media sosial menjadi suatu upaya yang dilakukan perancang
portal didalam membangun sebuah portal pada saat ini. Namun,
pembuatan sebuah website tidak hanya sekedar menonjolkan daya
tarik semata. Dalam hal ini, perancang portal harus sudah mulai
menerapkan rancangan strategi komunikasi yang dibutuhkan
organisasi maupun individu agar tujuan pembuatan portal dapat
sejalan dengan perkembangan yang ada, termasuk membangun
komunikasi yang efektif.
Salah satu bentuk strategi komunikasi organisasi di dalam
merancang sebuah portal adalah dengan membangun portal
yang didasari pada pendekatan komunikasi budaya. Komunikasi
budaya merupakan bagian dari ilmu komunikasi yang mempelajari
budaya sebagai unsur yang merekatkan masyarakat disekitarnya.
Sedangkan implementasi komunikasi budaya sendiri dapat dilihat
contohnya melalui portal yang dibangun dengan pendekatan
berbagai macam bahasa. Baik itu bahasa daerah maupun bahasa
internasional. Bahasa merupakan salah satu unsur budaya yang
dapat mendukung konektivitas masyarakat. Oleh sebab itu,
Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan bahasa menjadi
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salah satu keunggulan yang dapat digunakan di dalam menyusun
konten sebuah portal.
Sudah ada beberapa portal, khususnya portal milik pemerintah,
yang dibangun dengan pendekatan dwi bahasa atau multibahasa.
Ambil contoh, portal Pemerintah Provinsi Daerah Isitimewa
Yogyakarta dengan alamat portal jogjaprov.go.id Selain itu, portal
Kementerian Keuangan dengan alamat portal kemenkeu.go.id juga
dibangun dengan pendekatan dwi bahasa. Semua portal tersebut
dibangun dengan tujuan menciptakan efektifitas komunikasi. Di
samping itu, portal ini juga dibangun untuk mendukung komunikasi
antarbudaya masyarakat yang ada. Pemerintah menyadari bahwa
pelayanan portal multibahasa akan memberikan kemudahan bagi
para pengguna portal di dalam memahami kegiatan dan kebijakan
pemerintah.
Namun demikian, masih banyak kekurangan yang ada di dalam
portal milik pemerintah. Kekurangan itu biasanya disebabkan
karena minimnya kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola
portal secara keseluruhan. Tidak hanya itu, minimnya anggaran
pengelolaan portal juga menjadi kendala di dalam membangun
portal dengan pendekatan dwi bahasa atau pun multibahasa.
Namun, tantangan ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi
humas pemerintah untuk bagaimana caranya agar portal yang
dimiliki pemerintah dapat direnovasi menjadi portal yang lebih
menarik dan inovatif bagi para penggunanya.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan
ini adalah dengan menciptakan perbaikan pada kualitas strategi
penyampaian informasi. Upaya yang dimaksud adalah perbaikan
yang ditujukan untuk menciptakan kesesuaian antara tujuan dan
sasaran manajemen pembangunan sistem e-government itu
sendiri. Intinya, humas pemerintah tidak hanya sekedar melakukan
business as usual yang ada didalam lingkup kegiatan pemerintah
saja. Tetapi, humas pemerintah juga harus dapat menyusun
langkah yang strategis di dalam membangun komunikasi publik
yang efektif.
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Dari 34 pemerintahan provinsi di Indonesia, hanya Provinsi
Kepulauan Riau saja yang membangun portalnya dengan
pendekatan multibahasa. Sedangkan untuk tingkat Kementerian
dan Lembaga, hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan serta Badan Standardisasi Nasional yang membangun
portalnya dengan menggunakan pendekatan multibahasa.
Namun demikian, sebagian besar kementerian di Indonesia sudah
membangun portalnya dengan mengunakan pendekatan dwi
bahasa. Baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia.
Dengan demikian, pemerintah berharap akan dapat membangun
pemahaman yang lebih baik dengan masyarakat Indonesia
yang memiliki keragaman budaya maupun dengan masyarakat
internasional yang juga memiliki keunikan budaya, bahasa, norma,
maupun perspektif. Pemerintah juga berharap dapat mempelajari
lebih jauh komunikasi budaya masyarakat dunia sebagai bentuk
perhatiannya di dalam membangun komunitas internasional yang
beradab.
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Satu Berita Dua Juta Pembaca
Suwardi
Pranata Humas Kementerian PANRB

P

eran humas dalam pemerintahan menjadi penting dan
strategis karena bukan hanya sekadar melakukan pencitraan
lembaga, tetapi membawa lembaga pemerintahan ke posisi
yang bermartabat terhadap publik internal dan eksternal. Untuk
itu humas pemerintahan harus benar-benar menjadi corong yang
ideal dan profesional, didukung penuh oleh top manajemen,
publik internal dan publik eksternalnya agar fungsinya maksimal.
Humas harus mampu melakukan forecasting atau menjadi
‘peramal’ untuk masa mendatang, perencanaan dan
pengorganisasian, terkait dengan commanding dan directing,
coordinating serta controlling. Tak hanya meramalkan, bahkan
humas juga bisa berperan mengatur isu strategis dan melakukan
agenda setting. Semua peran itu, harus mampu dikerjakan setiap
insan humas dalam pengelolaan informasi dari berbagai sumber,
jenis, dan karakternya menjadi informasi yang mudah diakses,
mudah dijangkau, dan mudah dipahami.
Sebagai juru bicara pemerintah, humas melakukan fungsi
manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang
persuasif, efektif, dan efisien. Hingga pada ujungnya, tercipta
hubungan yang harmonis dengan publik melalui berbagai sarana
kehumasan dalam menciptakan citra dan reputasi yang positif
bagi pemerintah.
Tak perlu dipungkiri, humas juga sangat perlu untuk memberikan
citra baik bagi pemerintah, atau minimal bagi instaninya. Humas
menjadi pendengar yang baik bagi pendapat dan aspirasi publik
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serta mampu mengidentifikasi keinginan publik; menyampaikan
sumbang saran dan ide atau gagasan kreatif yang positif kepada
pimpinan organisasi; menciptakan suasana yang kondusif guna
membangun hubungan harmonis secara internal maupun
eksternal.
Humas pemerintah harus mampu membuat program rebranding
image Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tepat, serta konsekuen
dan adaptif terhadap perubahan. Rebranding itu, salah satunya
dilakukan dengan menanamkan persepsi melalui media massa
dengan menonjolkan isu kebijakan pemerintah yang positif.
Untuk itu, dukungan media massa terhadap pemberitaan humas
sangat penting karena media memiliki power yang kuat terhadap
pembangunan opini publik.
Pemberitaan dan framing yang dilakukan media dipastikan
mempengaruhi pandangan publik terhadap isu, individu,
organisasi dan institusi. Banyaknya perhatian media terhadap
kinerja pemerintah, dapat menimbulkan perubahan dalam
prioritas publik. Liputan media dapat mempengaruhi prioritas
agenda dari beberapa publik spesifik seperti legislator, regulator
dan pembuat kebijakan lainnya.
Implikasinya, media menjadi sangat strategis dalam mengatur
reputasi, persepsi dan mengkomunikasikan pesan
untuk
mendapatkan perhatian publik. Hal ini karena jumlah media yang
sangat banyak di Indonesia. Tercatat, ada 496 media elektronik
radio dan televisi, 952 media cetak surat kabar dan majalah, serta
tidak terhitung jumlahnya ketika kita bicara tentang pesan yang
membanjiri media sosial yang tersebar di Indonesia (data dari
Dewan Pers 2017). Banyaknya jumlah media itu merupakan sarana
yang harus kita perhitungkan untuk memperebutkan perhatian
publik.
Banjirnya pesan yang didapatkan oleh masyarakat setiap harinya
dari berbagai media baik yang positif dan negatif. Humas
pemerintah juga tidak boleh kalah dalam mempengaruhi publik.
Humas pemerintah harus ikut membanjiri informasi dengan pesan
positif terhadap kinerja para abdi negara. ASN harus mampu tampil
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menonjol di media secara simultan dan terus menerus, untuk
mendapatkan perhatian dari masyarakat. Tentu, yang ditonjolkan
adalah hal yang positif bagi masyarakat, bukan sekadar pencitraan
atau bahkan mencari sensasi.
Pesan yang harus disampaikan oleh humas adalah ASN
yang bekerja, bekerja dan bekerja, profesional, bersih dari
korupsi, melayani sepenuh hati, kredibel dan dapat dipercaya,
keterbukaan, pelayanan mudah diakses, akuntabel dan sikap
transparan. Selama ini masyarakat masih memandang sebelah
mata. Masih ada image dan stigma bahwa ASN bekerja malasmalasan, koruptif, tidak produktif, berbelit belit, tidak transparan,
”wani piro”, asal absen tepat waktu. Memutarbalikan stigma negatif
adalah tugas penting humas.
Dalam rebranding reformasi birokrasi, kita ingin mewujudkan
kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran; Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan efisien,
menyejahterakan masyarakat, manajemen SDM Aparatur
yang profesional, serta pelayanan publik yang prima. Ini
yang tengah dilakukan oleh seluruh ASN baik di pusat maupun
daerah
dengan jargon “Birokrasi Bersih, Profesional dan
Melayani”.
Jika kita melihat bagaimana peran humas yang harus dilakukan,
sehebat apapun, kalau peran itu hanya dilakukan oleh humas
instansi masing-masing, humas tidak akan menjadi kuat. Ibarat
lidi yang kecil kalau diikat menjadi satu akan menjadi sapu yang
kuat. Sama halnya dengan humas, kalau bersatu bersinergi akan
menjadi kuat.
Saya melihat sampai saat ini kebijakan-kebijakan itu disampaikan
pada media massa melalui humas instansi masing-masing.
Hal itu tidak salah, namun sebenarnya masih ada ruang untuk
mengoptimalkan peran, kalau saja setiap insan humas pemerintah
berpikir sebagai satu kesatuan, bukan sekadar sebagai humas
kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, tetapi sebagai
humas pemerintah Indonesia. Hal itu bisa diwujudkan, jika masingmasing meninggalkan ego sektoralnya.
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Bila berbicara tentang berbagi informasi, saat ini tercatat
setidaknya ada 84 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, 504
Kabupaten/Kota yang semuanya memiliki website,
media
internal, media sosial, dan semua wajib mengunggah berita yang
diterbitkan oleh humas manapun. Jika setiap berita di masingmasing website dibaca 5.000 pembaca, maka satu berita dibaca
minimal 2 juta orang, dan penyebarannya pun akan merata di
seluruh Indonesia. Belum lagi sarana lain seperti media cetak,
online, dan media social, bahkan billboard, videotron, majalah dan
penerbitan internal masing-masing instansi bisa dimanfaatkan
sebagai sarana publikasi, akan sangat dahsyat dan masif.
Belajar dari kenyataan diatas, Humas Kementerian PANRB
telah mencoba membangun pola kerjasama yang saling
menguntungkan. “Sinergi Kampanye Kebijakan Pemerintah”.
Konsep ini dimulai dengan Kementerian PANRB yang mengawali
langkah untuk mewujudkan gagasan besar tersebut. Langkah
awal yang ditempuh Humas Kementerian PANRB adalah melalui
beberapa kali workshop Sinergi Kampanye Reformasi Birokrasi
yang dihadiri pejabat humas dari kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah khususnya provinsi. Selain itu melalui
Bakohumas, juga dilakukan hal serupa. Tujuannya, untuk
berkolaborasi dalam membangun pola komunikasi yang efektif
antar humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
seluruh Indonesia. Kementerian PANRB menyelenggarakan
workshop Sinergi Kampanye Reformasi Birokrasi bagi Praktisi
Humas Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Kegiatan ini telah
dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu di Surabaya, Batam dan Bali,
diikuti praktisi Humas Pemerintah Provinsi se Indonesia.
Melalui kegiatan ini Kementerian PANRB mengajak humas
pemerintah provinsi untuk membangun gerakan bersama
dalam hal menyampaikan informasi. Sinergi kampanye kebijakan
pemerintah baik di pusat maupun didaerah dilakukan bersamasama dengan prinsip menguntungkan semua peserta yang
terlibat didalamnya guna mempublikasikan pelaksanaan gerakan
reformasi birokrasi dan berbagai kebijakan dan pelaksanaan
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pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik di pusat
maupun di daerah.
Melalui workshop ini, juga telah terwujud kesamaan persepsi dalam
memahami kebijakan tentang reformasi birokrasi, sehingga dapat
mengimplementasikan secara optimal pelaksanaan kampanye
dan bersinergi tentang gerakan reformasi birokrasi yang kita
lakukan bersama. Kolaborasi antar humas insansi pemerintah ini
juga membangun komunikasi yang efektif dalam senergi untuk
mengkampanyekan gerakan reformasi birokrasi.
Komitmen untuk melakukan sinergi itu telah disepakati semua
peserta workshop untuk melakukan gerakan bersama dalam
mengkampanyekan reformasi birokrasi dan kebijakan yang
dihasilkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Selain kegiatan workshop yang pesertanya adalah para praktisi
humas pemerintah provinsi, Humas Kementerian PANRB juga
telah melakukan pelatihan bagi para jurnalis “Meliput Reformasi
Birokrasi” bekerjasama dengan USAID dan Management Systems
International (MSI). Hasilnya Humas Kementerian PANRB
mempunyai jaringan jurnalis disetiap provinsi.
Bagaimana dampaknya? Sampai tahun ketiga (tahun 2016), sinergi
ini sangat efektif, namun sejak tahun 2017 mulai menurun. Hal ini
disebabkan banyak para pejabat dan staf humas yang mutasi dan
promosi kelain tempat. Meski demikian, untuk jaringan dengan
wartawan di daerah sampai saat ini masih efektif.
Di sisi lain, dukungan juga telah terbangun dengan para wartawan
yang selama ini ikut serta dalam workshop dan pelatihan
oleh Kementerian PANRB yang jumlahnya sudah menyebar
diseluruh Indonesia. Begitu juga masing-masing kementerian/
lembaga yang sudah dipastikan mempunyai jaringan wartawan.
Pertanyaannya, siapa yang harus menjadi komandan, sebagai
pusat pengolahan data dan informasi, dan bagaimana mekanisme
penyebaran informasi itu sendiri ?
Kami mencoba untuk memberikan solusi, Media Center
Kementerian PANRB siap untuk menjadi pusat pengolahan
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data dan informasi. Kenapa harus Kementerian PANRB? Karena
ini menyangkut rebranding kinerja ASN. Seperti kita ketahui,
Kementerian PANRB adalah lokomotif yang menggerakkan
sistem kerja seluruh abdi negara. Caranya, semua humas
pemerintah daerah diwajibkan mengirim berita/ press release ke
Pusat Informasi Kemenetrian PANRB melalui email. Setelah berita
diolah, selanjutnya dikrim ke seluruh humas K/L dan Pemda untuk
memuat berita tersebut di website masing-masing instansi. Berita
juga dikirim kepada para jurnalis dengan harapan bisa dimuat di
media masing-masing.
Data dan informasi yang ada di website Kementerian PANRB
(www.menpan.go.id), telah disediakan kolom khusus untuk
berita daerah. Rata-rata berita pada menpan.go.id dibaca oleh
lima ratus pembaca, bahkan ribuan jika berita ituu memuat isu
strategis. Berita paling tinggi bisa dibaca oleh dua puluh lima ribu
pengunjung.
Hal ini akan terwujud jika seluruh humas pemerintah bersinergi,
bahu membahu memuat berita dari berbagai instansi ke dalam
website. Semua itu bisa diawali dengan adanya perubahan
mindset, bahwa seluruh humas instansi pemerintah berpikir untuk
Indonesia, bukan hanya untuk instansinya.
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Saya mengharapkan peran anggota Ikatan Pranata Humas yang
jumlahnya sudah lebih dari 1.000 di berbagai instasni pusat dan
daerah mau dan mampu menggaungkan sebuah kebijakan
pemerintah
melalui konsep sinergi komunikasi. Kolaborasi
antar humas adalah kunci bagian dari peran Government Public
Relations (GPR) yang merupakan amanat Instruksi Presiden No.
9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. (suwardi/
Pranata Humas Madya Kementerian PANRB).
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Membangun Kepercayaan adalah Sebuah
Proses
Yustantiana
Pranata Humas BATAN

N

egara mana yang publiknya 100 persen mendukung
pembangkit listrik tenaga nuklir? Jawabannya, tidak ada.
Bagaimanapun, tidak ada persayaratan yang menentukan
berapa persen suatu negara harus mencapai konsesus untuk
membangun PLTN. Mengapa? Setiap orang berhak untuk memilih
apa yang terbaik untuknya, termasuk pemanfaatan energi. Di
dalam konteks komunikasi, keterlibatan aktif publik sangat
penting, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan, baik
kepercayaan untuk memilih atau tidak memilih nuklir.
Perjalanan penulis dari Indonesia ke Vienna dalam rangka
mengikuti Technical Meeting on Developing Public communication,
Consultation and Participation in Nuclear Power Programmes pada
September 2016 lalu membawa penulis pada satu titik kesimpulan:
komunikasi adalah sebuah proses membangun kepercayaan
yang tidak akan pernah berhenti.
Publik kian cerdas, kian cepat memutuskan, dan cepat berubah
terhadap pilihan yang ia ambil. Evolusi komunikasi publik pun kian
berubah dengan pesat. Publik tidak lagi hanya pasif mendengarkan
sosialisasi, tidak lagi proses komunikasi dua arah, melainkan ikut
andil dalam membuat keputusan, termasuk keputusan sebuah
negara untuk menggunakan atau tidak menggunakan energi
nuklir.
Penulis pun berkesempatan untuk mempresentasikan kegiatan
keterlibatan komunikasi publik dan hasil jajak pendapat ilmu
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pengetahuan dan teknologi nuklir (iptek nuklir) di Indonesia, di
hadapan 40 orang perwakilan negara yang berasal dari berbagai
institusi, seperti badan pelaksana atau pengawas tenaga nuklir,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, serta asoasi perusahaan nuklir.
Banyak pertanyaan yang penulis terima selama sesi presentasi.
Diantaranya, mengapa Indonesia yang sudah cukup lama
menguasai iptek nuklir dan hasil jajak pendapat yang mencapai
72 persen setuju pemanfaatan nuklir sebagai pembangkit listrik,
tak kunjung membangun PLTN?
Kejenuhan publik akan kondisi kelistrikan yang tidak membaik
adalah bentuk keputusasaan mereka untuk menerima apapun
opsi pembangkitnya, termasuk nuklir. Alasan lainnya, publik
sudah mulai melek media selama 10 tahun terakhir, sehingga
mereka mulai mencerna sisi positif dan negatif nuklir melalui
berbagai pemberitaan di media. Namun, pemerintah bergeming.
Hasil jajak tidak berarti lantas memutuskan membangun PLTN.
Situasi kepentingan sekelompok masyarakat dan politik turut
memengaruhi perkembangan nuklir, sehingga menempatkan
opsi nuklir sebagai pilihan terakhir dalam Peraturan Presiden No.
79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Bagaimana kegiatan keterlibatan publik dalam pengembangan
program energi nuklir dari negara lain? Ternyata, Setiap negara
memiliki keunikan dalam mengimplementasikan kegiatan
komunikasi, konsultasi, dan partisipasi publik. Hal ini dipengaruhi
oleh berbagai macam faktor seperti, sosial, budaya, pendidikan,
sumber daya alam, dan situasi politik. Berikut beberapa
pengalaman negara yang penulis rangkum dan dapat dijadikan
pelajaran bagi Indonesia.
Pentingnya Pemetaan Publik
Uni Emirates Arab (UEA) merupakan negara yang kaya minyak,
namun publiknya sadar bahwa negara tidak bisa menggantungkan
hanya pada satu energi. UEA menekankan pentingnya pemetaan
publik baik di dalam maupun luar negeri. Karena itu, UEA
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mempersiapkan pegawai pada badan pelaksana dan pengawas
nuklir untuk fasih berbahasa Arab dan Inggris, agar dapat
berkomunikasi baik dengan publik lokal maupun mancanegara.
Pentingnya generasi Y dan Z dalam komunikasi publik juga disadari
oleh Uni Emirates Arab (UEA). Stasiun televisi nasional memiliki
peranan penting dalam menyosialisaskan PLTN. Pemerintah UEA
juga serius mengelola media sosial yang paling banyak diakses
oleh generasi Y dan Z, serta menyediakan Live Chat pada website
agar publik dapat aktif bertanya tentang perkembangan iptek
nuklir.
Bagaimana dengan Malaysia? Negara yang secara geografis
paling dekat dengan Indonesia ini memiliki hampir kesamaan
histori dengan Indonesia mengenai rencana pembangunan PLTN
yang kerap diwarnai dengan nuansa politik. Uniknya, Malaysia
mulai menjalankan program Compendium, yakni program yang
digulirkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International
Atomic Energy Agency/IAEA) yang bertujuan untuk memberikan
suplemen materi tentang iptek nuklir pada mata pelajaran eksak
seperti fisika, kimia, atau biologi. Di Malaysia, program Compendium
menargetkan murid SMP dan SMA (generasi Y dan Z), Guru, dan
Kementerian pendidikan.
Kegiatan Compendium dikemas dalam bentuk Nuclear Camp
dan Scientist Icon Tour. Pada nuclear camp, Para peserta diajak
untuk camping yang diisi dengan games-games interaktif dengan
diselipkan materi iptek dan nuklir. Sedangkan pada scientist
icon tour, para peserta diajak untuk bereksplorasi layaknya
seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian, seperti
mencari dimana radiasi yang bisa ditemukan di lingkungan dan
dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pada jangka pendek, Compendium bertujuan untuk mengenalkan
cara berpikir secara ilmiah kepada siswa. Pada jangka menengah,
Compendium bertujuan untuk memberikan pembekalan tentang
iptek nuklir dan memberikan gambaran tentang peluang berkarir di
industri nuklir. Sedangkan tujuan jangka panjang yaitu membangun
kepedulian akan perkembangan iptek nuklir. Beberapa negara
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yang sudah mengaplikasikan program Compendium pada fase
pilot project adalah Indonesia, Malaysia, Filiphina, dan UAE.
Jangan lupa, Pemerintah/ Organisasi adalah bagian dari publik.
Polandia merupakan yang masih mengalami kendala dalam
penerimaan publik terhadap rencana pembangunan PLTN. Jajak
pendapat publik yang dilakukan pada tahun 2014 menunjukkan
bahwa 58 persen publik Polandia menerima PLTN, namun 56
persen menolak dibangun di dekat rumah mereka (not in my back
yard/NIMBY). Tantangan ini Pemerintah Polandia sikapi dengan
rutin menyosialisasikan PLTN pada local event di hari libur. Sasaran
publiknya tidak hanya publik lokal, tetapi juga turis asing yang
sedang berwisata di pantai, tempat calon lokasi PLTN. Tujuannya
adalah agar pemerintah lebih dekat dan memahami budaya lokal
setempat.
Jangan Sepelekan Risiko dan Bersikaplah Konsisten!
Jepang menerapkan komunikasi risiko pasca kecelakaan
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi. Pada
penanganan jangka pendek, pemerintah Jepang menyiapkan
narasumber terpecaya dan hotline call.
Dokter adalah narasumber yang paling dipercaya publik Jepang.
Hal ini disebabkan publik ingin mengetahui risiko paparan radiasi
yang mereka terima. Sedangkan hotline call adalah layanan
telepon 24 jam yang dapat diakses setiap publik yang ingin
mengetahui kondisi terkini pasca kecelakaan. Konsisten dan yakin
dalam memberikan jawaban adalah hal terpenting. Pemerintah
Jepang menyiapkan materi jawaban yang paling sering ditanyakan,
seperti “Apakah saya harus keluar dari area Fukushima?”, “Apakah
saya bisa keluar rumah tanpa masker?”, dsb.
Sosialisasi dimulai sejak pendidikan usia dini hingga perguruan
tinggi!
Pemerintah Jepang juga intens memberikan materi iptek nuklir
yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan mulai dari TK, SD,
SMP, hingga SMA, serta guru dan orangtua. Orangtua adalah
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salah satu komponen publik yang menjadi perhatian pemerintah
Jepang karena merekalah yang pertama kali mendidik anakanaknya.
Hampir sama dengan Jepang, Perusahaan pembangit listrik, EDF
Energy – UK melakukan sosialisasi melalui pendidikan sedini
mungkin. Hal yang paling penting untuk disosialisasikan adalah
kesadaran setiap publik untuk menerapkan budaya kemananan
dan keselamatan (security and safety behaviour) tidak hanya
berkaitan dengan nuklir, tetapi dalam kehidupan sehari-hari,
karena keamanan dan keselamatan berawal dari diri sendiri. Di
tingkat SMA, EDF Energy menekankan pentingnya membimbing
publik untuk memilih dan menentukan karirnya, salah satunya
menempatkan 13 persen kesempatan wanita berkarir di bidang
energi nuklir.
Jaminan perlindungan sosial dan medis sangat dibutuhkan publik
untuk mengantisipasi dampak dari risiko yang mungkin timbul. 30
tahun pasca kecelakaan PLTN Chernobyl, Pemerintah Belarusia
memutuskan untuk tetap membangun PLTN dikarenakan publik
sadar bahwa kebutuhan energi yang terus meningkat dan harga
gas di negara tersebut terus meroket tajam. Kondisi tersebut
didukung dengan komitmen pemerintah yang kuat. Pemerintah
secara intens memberikan jaminan perlindungan sosial dan medis
terutama pada publik yang terkena dampak kecelakaan melalui
peraturan perundangan.
Libatkan Publik dalam Dialog Terbuka dan Transparan
Uruguay adalah negara yang sangat menggantungkan
energinya pada energi surya. Namun, pada suatu masa, Uruguay
mengalami krisis listrik. Pemerintah setempat pun mulai melirik
nuklir. Parlemen Uruguay sempat membuka debat publik secara
terbuka dan transparan sebagai bentuk keterlibatan aktif publik
dalam penentuan keputusan. Walapun pada akhirnya, nuklir
diputuskan untuk tidak digunakan di negara itu dikarenakan dinilai
tidak kompetitif dari segi ekonomi, Pemerintah Uruguay telah

357

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

mempunyai pengalaman bagaimana melibatkan partisipasi publik
guna mendengar kebutuhan dan aspirasi mereka.
Dari pengalaman tersebut, Indonesia, khususnya BATAN dapat
belajar bahwa keterlibatan publik yang tepat sasaran berdasarkan
prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan informasi merupakan
bagian dari infrastruktur yang dipersyarakatkan IAEA yang
diperlukan untuk mendukung kelayakan program energi nuklir.
Membangun kepercayaan adalah sebuah proses. Sebuah negara
tidak perlu mencapai konsesus 100 persen untuk menggunakan
atau tidak menggunakan nuklir. Hal terpenting yang harus
dicamkan bahwa publik adalah bagian penting dari pengambil
keputusan, dan posisikan lembaga sebagai bagian dari publik.
Komunikasi publik adalah perjalanan yang tidak akan pernah
berhenti. Make friends, before you need them.
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Admin Media Sosial Juga Manusia
Thoriq Ramadani
Pranata Humas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

P

ertengahan tahun 2018, warga net dihebohkan
dengan
cuitan
akun
Twitter
@jokowi
pada,
16 Mei yang berbunyi, “Wuooohh mantab! Jadi teringat
deg2annya di momen Senbatsu Uza pekan lalu.” Sekilas, cuitan
di atas tidak ada yang aneh, admin media sosial (medsos) hanya
merespon penyanyi JKT48 bernama Beby Chaesasa Anadila.
Namun, yang jadi permasalahan, akun Twitter yang digunakan
adalah akun Presiden Joko Widodo dengan nama @jokowi dengan
centang verifikasi. Pihak Sekretariat Presiden pun langsung
bertindak. Pemegang admin pun langsung dicopot.
Pada Desember 2017 akun @detikcom menuliskan, “‘Polisi Tidur’
Setinggi 183 Meter, Bagaimana Pengendara Melewatinya? detik.
id/6mpZja”. Admin juga menyertakan link berita dari media online
detik.com.
Cuitan yang seharusnya ditulis centimeter, namun keliru menjadi
meter. Lantas, mendapat komentar warganet seperti @moe_staki,
“Min ga dapet liburan akhir tahun?” @yoyosaja juga membalas,
“centimeter min centimeterrr kalau 183 meter itu tebelnya bedak
emak2 kondangan haha.”
Kedua kejadian di atas menjadi gambaran bahwasanya admin
medsos juga manusia, menjadi admin medsos bukanlah hal yang
mudah. Selain admin medsos bertugas memberikan informasi
terkait akun medsos yang dikelolanya melalui jejaring sosial,
namun juga menjalin komunikasi yang baik dengan pengikut atau
followers-nya.
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Admin medsos harus meluangkan waktu yang tidak sedikit untuk
mengelola akun medsos yang menjadi tanggung jawabnya. Belum
lagi harus menerima hujatan dari warganet saat performanya
menurun, termasuk ketika sedang ‘tidak fokus’ yang menyebabkan
posting-annya kurang tepat dan membuat heboh warganet.
Untuk itu, dalam mengantisipasi ke’tidak-fokus’an admin medsos
seperti kejadian di atas, sebaiknya ada beberapa hal yang perlu
dilakukan oleh pemilik akun medsos, yaitu:
Pertama, admin medsos terdiri dari beberapa orang. Sehingga
bilamana salah satu admin medsos sedang mengalami kelelahan
dapat di-back up oleh admin medsos lainnya. Selain itu,
pengelolaan admin medsos oleh beberapa orang memudahkan
medsos juga selalu updated, seperti saat salah satu admin medsos
sedang bertugas, seperti meliput kegiatan pemilik medsos.
Berikutnya, yang kedua, perlu adanya prosedur dalam pengelolaan
medsos. Prosedur ini merupakan antisipasi kejadian di atas.
Prosedur dapat berupa alur kerja admin medsos, pembuatan
konten media sosial sampai dengan persetujuan oleh pimpinan
untuk disebarluaskan ke medsos oleh admin medsos.
Hal yang ketiga, pembuatan konten dalam akun medsos
dicatatkan dalam bentuk editorial plan. Editorial plan berupa
agenda, apa saja tema yang akan disampaikan, dan dapat dibuat
dengan berjenjang, baik itu harian maupun mingguan, yang dapat
menjadi acuan admin medsos dalam bekerja.
Keempat, adanya evaluasi pengelolaan medsos. Evaluasi
diperlukan untuk melihat sejauh mana admin medsos bekerja
sesuai prosedur dan bagaimana keefektifan komunikasi yang
dapat dijalin dengan pengikut medsos. Hal ini dapat dibuat
dengan audit komunikasi dari pakar bersama pimpinan maupun
analisa dari medsos itu sendiri.
Selanjutnya, yang kelima, sudah tentu jika hasil evaluasi kurang
memuaskan maka admin medsos dapat diberikan punishment
sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, manakala admin
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medsos bekerja dengan memuaskan, maka juga perlu diberikan
reward yang sesuai atas hasil kerjanya.
Harapan dari kelima hal di atas jika dilakukan adalah menghindari
kesalahan atau human error yang dilakukan oleh admin medsos.
Sekaligus pengelolaan medsos dapat berjalan maksimal sesuai
dengan tujuan organisasi dan komunikasi dapat terjalin baik
dengan pengikut medsos.
Selain itu, pesan untuk warganet adalah admin medsos juga
manusia biasa. Jika ada posting-an admin medsos yang tidak
tepat, sebagai ‘warganet yang budiman’ hendaknya disikapi
dengan bijaksana, tidak buru-buru nyinyir dan berkomentar pedas.
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Integrasi Publikasi Digital: Website dan
Media Sosial Kota Depok
Yulia Shoim
Pranata Humas Pemkot Depok

S

etiap Pemerintah memiliki website resmi. Website menurut
Bekti (2015) merupakan halaman-halaman yang digunakan
untuk menampilkan informasi, teks, gambar diam atau
gerak, animasi, suara dan atau gabungan dari semuanya, baik
yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu
rangkaian bangunan yang saling terkait yang masing-masing
dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Pemerintah Kota
Depok memiliki website dengan alamat www.depok.go.id. Saat ini
website Kota Depok dikelola oleh kurang lebih tujuh jurnalis berita,
dua jurnalis foto, dan dua editor.
Tantangan yang saat ini muncul adalah internal dari Pemerintah
Kota Depok dan dari sisi ekternal. Hal ini berpengaruh untuk
penyajian berita. Kedua website yang susah diakses. Kekuatan dari
berita online adalah kecepatan membuka halaman website. Meski
demikian website kota Depok memiliki tampilan yang responsif
terhadap berbagai ukuran gawai dengan desain menawan. Akan
tetapi, jika masyarakat susah untuk membuka website maka dapat
dipastikan orang akan mengurungkan niat dan mencari informasi
dari media online lainnya. Ketiga, wilayah liputan luas, terdiri dari 38
perangkat daerah yang merupakan 27 dinas, sebelas kecamatan
dan 63 kelurahan.
Selain internal tantangan berasal dari eksternal, pengelolaan
website tidak terlepas dari perannya untuk mengklarifikasi berita.
Pemberitaan media yang negatif tentunya perlunya data-data
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yang akurat. Meski demikian tidak semua berita yang negatif
ditanggapi dengan berita yang sama. Perlu ada strategi untuk
menanggapi berita tersebut. Website Kota Depok menjadi salah
satu kanal media pemerintah untuk memberikan informasi
kepada masyarakat terkait Kota Depok. Website Kota Depok
sendiri memiliki beberapa menu seperti berita, layanan perizinan,
informasi publik, tranparansi anggaran, dan interaksi warga.
Dengan demikian, website Kota Depok juga berfungsi sebagai
kanal layanan informasi bagi warganya.
Sebagai bagian dari kanal publikasi Kota Depok, websitenya tidak
sendiri. Kota Depok memiliki beberapa aku media sosial diantara
di Youtube, Facebook, dan Twitter. Dalam websitenya, Kota Depok
tidak menampilkan tautan akun Instagram karena Kota Depok
tidak memiliki akun resmi di Instagram. Meski demikian beberapa
akun unofficial yang manayangkan informasi seputra kota Depok
seperti @depok 24 jam secara aktif melakukan publikasi informasiinformasi seputar Kota Depok. Sebagian berita berasal dari repost
media online. Kanal publikasi digital Kota Depok terlihat belum
terintegrasi secara penuh. Hanya saja akun media sosial yang
paling aktif adalah Youtube dengan akun Pemkot Depok dengan
668 Subcriber. Hal ini berarti tim publikasi digital antara redaksi
website dan pengelola akun media sosial tidak sendiri-sendiri
dalam melaksanakan tugasnya. Lebih dari itu, segala materi
publikasi baik yang bersifat edukasi dan pemberitahuan kepada
masyarakat Kota Depok didasarkan pada program komunikasi
yang lebih besar dan itu tergantung dari pemetaan isu. Adapun
beberapa isu yang menarik dan menjadi perhatian masyarakat
perkotaan antara lain perizinan, pendidikan, kesehatan, sosial, dana
kelurahan, dan pariwisata. Dengan demikian kegiatan-kegiatan
seremonial nantinya tidak terlalu mendominasi konten publikasi.
Agenda digital sebaiknya dibuat tahunan dengan memperhatikan
isu-isu strategis yang diperkirakan akan menjadi perhatian tahun
depan dan kegiatan-kegiatan rutin seperti Hari Ulang Tahun Kota
Depok. Agenda digital tersebut kemudian dibreakdown ke dalam
rencana aksi konten setiap isu atau kegiatan sampai ke time
table. Tentu saja agenda digital ini harus selarah dengan program
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komunikasi keseluruhan Kota Depok. Kanal publikasi kota Depok
sudah bagus, hanya saja belum punya instagram yang resmi.
Sebaiknya Kota Depok memiliki akun Instagram sendiri. Selain
itu, perlu dibentuk tim publikasi digital Kota Depok agar redaksi
website dan tim media sosial dapat saling mendukung satu sama
lain menghasilkan publikasi yang terintegrasi.
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Menjadi ‘King of Speech’
di Era Digital
Erlangga W. Gunadi
Pranata Humas Kementerian Kesehatan

S

aya sangat percaya bahwa komunikasi memegang peranan
penting dalam membangun kesuksesan dan keberhasilan
hidup seseorang. Dalam sebuah workshop yang pernah
saya ikuti, seorang trainer mengatakan “seseorang yang memiliki
karir/jabatan di kantor anda itu bisa dipastikan karena dia memiliki
komunikasi yang baik.” Saat seseorang sudah memiliki jabatan
pasti sebelumnya dia sudah menjalin komunikasi yang baik
dengan atasannya, stafnya, atau teman selevelnya, sehingga
menciptakan kesan yang baik dan pintar pada dirinya. Komunikasi
yang baik membuat lingkungan sekitar memberikan “dukungan”
atau “persetujuan”, jika suatu saat orang tersebut dinominasikan
sebagai calon pimpinan dikemudian hari. Akan tetapi, untuk bisa
membuat kita pandai dalam bicara dan berkomunikasi itu tidaklah
mudah, bahkan sangat sulit untuk sebagian orang.
Mari kita belajar dari film The King’s Speech, cerita mengenai
Raja George VI yang naik tahta pada kerajaan Inggris pada saat
perang dunia ke II. Raja George VI mengalami kesulitan dalam
bicara dan selalu gagap saat berpidato. Hal itu membuat rakyat
Inggris tidak menyambut pidatonya dengan gegap gempita. Akan
tetapi ia berlatih keras terus menerus hingga bisa mengatasi
kegagapannya. Ia akhirnya berhasil melakukan siaran pidato
yang luar biasa. Pidatonya mampu menyentuh seluruh rakyat
dan berperan besar dalam menyatukan rakyat Inggris. Dari kisah
ini terlihat bahwa kemampuan bicara itu tidak muncul dengan
sendirinya. Bahkan Oh Su Hyang (Dosen dan pakar komunikasi
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dari Korea Selatan) mengatakan bahwa kemampuan bicara yang
baik bukanlah sebuah bakat atau bawaan sejak lahir. Kemampuan
berbicara yang baik itu harus dilatih terus menerus, bahkan ketika
seseorang sudah disebut sebagai ahli komunikasipun.
Saat kita mulai pandai bicara, kita tetap harus aware. Ada karakter
diri kita yang disampaikan dengan lugas kepada semua orang
atau lawan bicara kita saat kita berkomunikasi. Orang lain dapat
menilai diri kita dengan mudah dari cara kita berbicara dan ini
pembicaraan, tanpa menilai karakter kita.
Berkomunikasi di Era Digital
Di era digital ini media sosial telah menjadi media ekpresi diri
untuk “berbicara” bebas tanpa batasan. Karakter seseorang dapat
mudah dibaca dan dipahami dari permukaannya saja, dari apa
yang dia tulis dalam media sosial yang dimilikinya.
Muhamad Fadhol Tamimy dalam bukunya “Sharing-mu,
Personal Branding-mu” mengatakan, “berhati-hatilah jika hendak
memposting status di media sosial, karena mesin pencari
dapat memberikan petunjuk apa saja yang pernah di-posting di
media sosial.” Pernyataan tersebut senafas dengan peribahasa
“mulutmu adalah harimaumu.” Untuk itu, pandai-pandailah dalam
berbicara dan berkomunikasi. Berfikirlah sebelum berbicara dan
berkomunikasi. Lihatlah dulu siapa lawan bicara kita dan konteks
pembicaraannya. Hal lain, sebelum kita berbicara/memposting
tulisan/kata-kata yang akan disampaikan kita perlu mengecek
konten yang akan kita sampaikan. Hal utama adalah harus banyak
membaca buku dan sumber literatur lain. Buku sebagai media
referensi dalam konten dan konteks komunikasi.
Sebagaimana kisah Raja George VI pada akhir cerita film The King’s
Speech, dengan tekad, keyakinan diri, dan latihan terus menerus,
kita bisa menjadi komunikator yang baik. Kita bisa menjadi ‘King of
Speech’, seorang komunikator yang hebat, jika mau meningkatkan
pengetahuan, khususnya dalam era digital saat ini.
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Menanti 100 Kota Pintar di Indonesia
Lelly Dharna Indriyani
Pranata Humas Dinas Kominfo Kota Madiun

S

aat ini Pemerintah sedang menggenjot pelaksanaan ‘Kota
Pintar’ (smart city) di berbagai daerah. Salah satu upaya
yang ditempuh adalah kolaborasi Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Pemerintah Kota/
Pemerintah Kabupaten se Indonesia. Upaya tersebut tak lain
merupakan bagian program Gerakan Menuju 100 Smart City.
Dalam program tersebut Kemenkominfo berupaya membantu
daerah – daerah untuk mengembangkan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK). Program tersebut digalakkan agar tercipta
daerah yang berdaya saing tinggi menghadapi era industry 4.0.
Di tahap ke III Tahun 2019 Kota Madiun termasuk dalam program
tersebut.
Pemanfaatan TIK dalam implementasi smart city akan mendorong
inovasi – inovasi pelayanan publik. Salah satunya, melalui aplikasi
pelayanan kependudukan yang mobile dan fleksibel serta
memudahkan pelayanan kependudukan menjadi bagi publik.
Perwujudan smart city erat dengan penyelenggaraan
e-government. Keduanya saling menopang. Smart city akan
mendorong pelaksanaan jalannya e-government, begitupun
sebaliknya. Mengapa? karena keduanya bermuara pada satu
tujuan, yakni memberikan pelayanan publik secara digital dalam
membangun negara.
Komunikasi Terpadu di ‘Kota Pintar’
Komunikasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan smart
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city. Salah satunya, pemahaman menyeluruh terhadap konsep
smart city dari masing – masing pimpinan daerahnya. Pimpinan
daerah dituntut untuk paham dengan benar konsep smart city,
sehingga diharapkan mampu mengkomunikasikan tujuan smart
city kepada aparatur yang ada di daerahnya dan masyarakat.
Perwujudan smart city juga menyangkut inovasi dalam kehidupan
masyarakat, misalnya penggunaan air bersih, pemilihan
transportasi, penerapan pada lampu lalu lintas dan perhitungan
pada limbah yang dihasilkan masyarakat. Semuanya akan
terintegrasi menjadi smart economy, smart government, smart
people, dan lainnya disesuaikan kebutuhan atau karakteristik
masing – masing daerah. Sebagai contoh, Kota Madiun dan Kota
Bandung.
Komunikasi terpadu dapat dilihat dalam pelayanan kependudukan
di Kota Madiun melalui aplikasi “Pemburu”. Aplikasi “Pemburu”
memungkinkan masyarakat Kota Madiun untuk mendapatkan
layanan kependudukan secara mobile yang dapat diakses di
mana saja. Di aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan proses
cetak kartu tanda penduduk, pengurusan akta kelahiran baru,
pengurusan kartu identitas anak, pengurusan pindah datang, dan
pengurusan pindah keluar hingga pengurusan akta kematian.
Sehingga aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam pengurusan
pelayanan serta efisiensi waktu pengurusan.
Pelayanan perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro dapat
dimanfaatkan melalui aplikasi perizinan online “Madiun Kota
Single Submission” (MASS). Pelayanan ini memberikan dukungan
terhadap dunia investasi sehingga dapat mewujudkan percepatan
pertumbuhan dunia usaha di Kota Madiun yang tidak terbatas
waktu dan tempat.
Contoh komunikasi terpadu lainnya berjalan di Kota Bandung.
Kota Bandung telah berhasil memberikan pemahaman tentang
konsep smart city kepada masyarakat sehingga masyarakat juga
mengambil peranan dalam hal observe yakni memantau dan
mengamati segala bentuk kejadian dan situasi kota. Observe
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merupakan bagian dari konsep penerapan smart city Kota
Bandung yang bersinergi dengan komponen connect dan control.
Penerapan konsep Smart City di Kota Bandung telah mencapai
tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan kualitas
daerah. Selain itu, meningkatkan peranan atau partisipasi
masyarakat terhadap jalannya pembangunan yang ada di Kota
Bandung. Keberhasilan pelaksanaan smart city tidak hanya
peranan dari satu pihak tetapi beberapa pihak yang terkait,
termasuk masyarakat. Amatlah tidak logis ketika menginginkan
lingkungan tempat tinggal yang lebih baik namun masyarakat
yang tinggal di lingkungan tersebut tidak tahu konsep apa
yang akan diterapkan. Strategi komunikasi yang terpadu adalah
komunikasi yang didasarkan pada program dan tujuan yang
diharapkan. Dalam hal ini strategi komunikasiyang dilakukan
Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagai stokeholder-nya.
Banyak elemen penting terlibat dalam menciptakan ekosistem
yang saling bertumbuh positif di kedua belah pihak. Pemerintah
Daerah mendapatkan keuntungan dari terlaksananya kegiatan
dan program – programnya. Bagi masyarakat, keuntungan yang
didapat adalah kesejahteraan, keamanan, dan kemudahan dalam
pelaksanaan aktivitas.
Dengan demikian, untuk mewujudkan 100 Kota Pintar, peranan
komunikasi terpadu antara Pemerintah dengan stokeholder-nya
(termasuk elemen masyarakat), merupakan kunci keberhasilan
perwujudan smart city di Indonesia.
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Membuat Desain Publikasi yang efektif
dalam Komunikasi Visual
Trisno Utomo
Pranata Humas LIPI

Saat melihat sebuah materi publikasi yang monoton atau
elemen grafisnya terkesan dibuat sembarangan, biasanya akan
menghadirkan rasa bosan pada audiens yang menerima pesan.
Bahkan, tak jarang penerima pesan menjadi tidak fokus dengan
isi pesan yang disampaikan hingga menimbulkan pertanyaan,
“Pesan apa yang ingin disampaikan?”. Padahal, bisa saja materi
yang akan disampaikan sebenarnya mudah dibaca dan dipahami,
tapi malah menjadi kurang informatif dan membingungkan.
Untuk mengatasi hal seperti ini, seorang desainer grafis atau
visual bisa melakukan berbagai cara, salah satunya dengan
menggunakan desain publikasi dan komunikasi visual. Desain
dalam publikasi ini merupakan cara untuk menciptakan dan
menyampaikan suatu makna dalam sebuah komunikasi sehingga
informasi menjadi menarik perhatian dan “eye catching”. Untuk
menyampaikan pesan, kita dapat menggunakan unsur-unsur
bentuk, struktur dan kreatifitas, yaitu dengan menciptakan suatu
desain dan mengatur isi yang menarik secara visual, menyatukan,
dan kemudian menyajikannya kepada target audiens.
Dalam menciptakan sebuah produk publikasi grafis yag menarik,
hal yang sangat penting dilakukan adalah dengan mengetahui
tujuan serta audiens yang menjadi sasaran komunikasi kita.
Dengan begitu, kita bisa memilih bentuk, gambar, serta jenis
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huruf yang sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan. Hal ini
dilakukan supaya sesuai dan tepat sasaran. Dengan mengenali
audiens, kita bisa memilih gaya bahasa, font, dan hal-hal lainnya
yang perlu dipertimbangkan. Hal ini dilakukan mengingat karakter
publiksi ini sangat unik.
Dalam sebuah produk grafis, untuk menjamin kehalusan dan
kemudahan pembacaan, menciptakan karya yang bersih dan
rapi, setiap elemen dalam suatu halaman seharusnya memiliki
hubungan dengan elemen lain sehingga bisa mengarahkan
perhatian ke pesan kunci serta membantu menghubungan
elemen grafis yang lain secara visual.
Elemen kunci ini merupakan elemen yang menjadi acuan
bagi elemen lainnya untuk menyejajarkan diri. Cara yang bisa
dilakukan adalah, saat desainer grafis menambah elemen baru
ke dalam layout, maka sejajarkan elemen tersebut dengan yang
lain menggunakan garis, segi empat bayangan, lingkaran dan
shape lainnya. Saat melakukan hal tersebut, tetap dijaga agar
pengulangan elemen tersebut mampu menjaga konten tetap
dalam satu kesatuan, terorganisasi, dan menarik secara visual,
sehingga menarik untuk dibaca. Yang perlu diperhatikan dalam
prinsip pengulangan ini adalah agar tidak terlalu berlebihan,
karena elemen yang berulang terlalu sering dapat mengacaukan
halaman dan membuat pesan sulit dipahami. Apabila kita raguragu, buatlah desain yang simple dan sederhana.
Untuk membuat sebuah publikasi yang menarik, selain membuat
kontras juga diperlukan adanya kemampuan dalam mengenali
dan memilih karakter huruf yang tepat. Seperti diketahui, setiap
jenis huruf memiliki kepribadiannya masing–masing, dan jenis
huruf yang dipilih harus menggambarkan pesan dan penekanan
yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, jenis huruf San Serif yang
memiliki karakter streamline, fungsional, modern dan kontemporer.
Huruf serif seperti Times New Roman dan Book Antiqua dikenal
lebih mudah dibaca karena kaitnya tersebut menuntun pandangan
pembaca membaca baris teks yang sedang dibacanya. Selain itu,
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ada juga jenis huruf Contoh: Arial, Futura, Avant Garde, Bitstream
Vera Sans, Century Gothic dan lain sebagainya.
Untuk membuat headline (judul berita) atau tagline copy dalam
iklan bisa dengan menggunakan huruf blok yang memiliki
ketebalan badan yang cukup mencolok. Contoh: Haettenschweiler,
Futura XBlk dan lain-lain. huruf script yang menyerupai tulisan
tangan, memberikan kesan karakter yang alami dan personal
sedangkan huruf black letter yang sangat khas karakternya
klasik dan memang sangat berbeda daripada yang lain, biasa
disebut sebagai huruf jerman. Juga huruf graphics lainnya yang
cenderung mengesankan gambar, tanpa menghilangkan makna.
Setiap bentuk dan jenis huruf yang ada ini sesungguhnya memiliki
makna tersendiri.
Setelah memahami berbagai karakter tulisan dan bentuk, hal
lainnya yang harus menjadi perhatian saat memulai sebuah
desain publikasi adalah dengan mengetahui apa tujuan publikasi
kita dan mengenali kategori-kategori dari jenis publikasi. Misalnya,
kita ingin membuat dokumen yang meyakinkan seperti: iklan,
poster, press release, flyer promosi atau brosur penjualan maka
kita akan tahu data apa yang diperlukan untuk membuat publikasi
tersebut. Dengan mengetahui hal tersebut, dapat membantu
mengembangkan pendekatan yang tepat untuk tujuan publikasi
kita.
Selain itu, spesifikasi desainpun perlu kita ketahui, mulai dari
ukuran halaman, banyaknya halaman, jenis penjilidan, jenis kertas,
kualitas cetakan, dan penggunaan warna tidak dapat dipisahkan
dari format keseluruhan. Semua hal mengenai publikasi dari
gaya bahasa sampai pada kualitas kertas yang memuatnya,
mewujudkan citra dari pembuatnya. Elemen-elemen yang dipilih
dan cara merangkai serta mereproduksinya menjadi hal yang
sangat penting. Hal terakhir, faktor finansial juga faktor realita. Ia
juga mempengaruhi segala hal mengenai publikasi karenanya
sering kali dibuat sebagai pertimbangan pertama. Perlakukan
anggaran dan jadwal dengan serius, tetapi jangan biarkan mereka
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membatasi diri kita. Bila semua itu sudah dipahami, tinggal kita
membuat publikasi visual yang menarik bagi audiens kita. Selamat
mencoba!
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CULTURE SHOCK
Dyah R. Sugiyanto
Pranata Humas LIPI

S

aya, anda, atau seseorang mungkin pernah mengalami
suatu perubahan yang tiba-tiba terjadi? Bagaimana anda
menghadapinya?

Culture shock, itu pasti terjadi. Culture shock adalah suatu kondisi
di mana kita mengalami perubahan dari sebuah kebiasaan
yang sudah mengakar/membudaya. Seperti saat pertama kali
dikemukakan oleh Oberg (dalam Dayaksini, 2004), istilah culture
shock diasosiasikan sebagai respon yang mendalam dan negatif
dari depresi, frustasi, dan disorientasi yang dialami oleh orangorang yang hidup dalam suatu lingkungan budaya yang baru.
Istilah ini menyatakan ketiadaan arah, merasa tidak mengetahui
harus berbuat apa atau bagaimana mengerjakan segala sesuatu
di lingkungan yang baru, dan tidak mengetahui apa yang tidak
sesuai atau sesuai. Culture shock biasanya terjadi pada perubahan
dari kondisi yang kondusif ke kondisi yang disruprif.
Tapi tahukah anda, bahwa culture shock dalam dinamika
organisasi tidak hanya dialami oleh anggota organisasi saja, tetapi
juga dialami oleh pemimpinnya? Terlebih seseorang yang tibatiba harus memimpin sekumpulan orang dan menjalankan roda
organisasi.
Pergantian Kepemimpinan
Sejarah mencatat, Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas)
pada Juni 2018 lalu mengalami pergantian kepemimpinan.
Organisasi Humas Pemerintah satu-satunya di Indonesia tersebut
dalam 4 bulan dipimpin oleh pelaksana tugas Ketua Umum. Hal
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itu dikarenakan dalam kesepakatan tidak tertulisnya, menyatakan
bahwa jabatan dalam organisasi harus dilepas jika pengurus inti
diangkat sebagai struktural di kantor tempatnya bekerja.
Bagi para Pranata Humas yang enjoy menjalani karir
fungsionalnya, menjadi pejabat struktural bukanlah hal yang
cukup menggembirakan atau membanggakan. Di sinilah culture
shock sangat mungkin timbul dalam level yang berbeda-beda, di
setiap orang yang mengalaminya.
Sebagai contoh, Culture shock menjadi wajar terjadi pada Wakil
Ketua Umum yang tiba-tiba harus menggantikan posisi Ketua
Umum hingga periode kepengurusan berakhir.
Lalu bagaimana dengan anggota organisasi tersebut? Sebenarnya
ini menarik untuk diteliti lebih dalam dalam ranah akademis. Pada
tulisan ini, fenomena culture shock yang dibahas adalah yang
dominan terjadi karena adanya pergantian kepemimpinan.
Adaptif
Perubahan kepemimpinan adalah hal biasa terjadi dalam dinamika
organisasi. Ketidaksiapan menghadapi perubahan membuat
seseorang mengalami culture shock. Culture shock ini bisa
dialami oleh semua elemen organisasi. Untuk menyelamatkan
efek culture shock yang menjangkiti, kita tidak perlu berlamalama memikirkannya. Melakukan pekerjaan seperti biasa sambil
bertahap menyesuaikan diri dengan perubahan, menjadi pilihan
sikap yang baik. Sebagai seorang praktisi Humas, sifat adaptif
menjadi salah satu kriteria yang harus dimiliki (Rachmawati,
2016). Dengan bersikap adaptif, culture shock bisa kita kendalikan
dengan lebih baik. Selain itu, situasi lingkungan kita juga menjadi
kondusif dan kita pun tetap produktif. Mari sambut perubahan
dengan positif, khususnya dalam menghadapi kondisi pergantian
kepemimpinan. Bersikaplah adaptif agar kita cepat move on dari
culture shock.
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Proses Panjang Rebranding
Pemerintah Daerah
Lelly Dharna Indriyani
Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

R

ebranding bukanlah hal yang baru dilakukan oleh humas
dari suatu perusahaan maupun pemerintahan. Sama halnya
esensi bertahan hidup bagi manusia, Rebranding sebagai
upaya bertahan di kala zaman yang terus berubah tak hanya
spasial namun keseluruhan.
Melakukan rebranding berarti memperbarui brand, sehingga nilai
produk dan wajah (image) nya berubah. Adanya pergeseran atau
perubahan image inilah diperlukannya komunikasi perusahaan
kepada konsumen dalam rangka rebranding. Komunikasi yang
dilakukan haruslah konsisten dan terstruktur agar tujuan proses
rebranding itu dapat terwujud.
Seperti halnya membangun branding baru, proses rebranding
bukan proses instan. Proses panjang rebranding yang didukung
oleh semua pihak terkait, seperti halnya dalam proses rebranding
Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah di Era Industri 4.0
Era industri 4.0 ditandai dengan segala aspek kehidupan manusia
sudah terotomatisasi, atau komputerisasi. Pertukaran dan
transparansi data merupakan tuntutan dan keberadaan robot
maupun mesin pengganti manusia mudah ditemukan..
Mengingat begitu cepatnya perkembangan teknologi era industri
4.0 ini, Pelaku rebranding harus lebih berpandangan terbuka.
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Prinsipnya, menjadi besar bukan jaminan keberhasilan, namun
cepat dan lincah, mampu mengambil peluang, mendengarkan
preferensi konsumen, serta mengantisipasi ancaman keberhasilan.
Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan
perubahan itu yakni melakukan rebranding daerahnya. Proses
rebranding dimulai dengan melakukan perencanaan yang teratur
dan terstruktur yakni dimulai dengan tujuannya. Tujuan biasanya
terkait dengan visi misi dari jalannya pemerintahan daerah dengan
mempertajam segmen, target dan posisinya yang sudah ada serta
mengaplikasikan melalui keberadaan internet of things (IoT).
Selain itu juga diperlukan riset terhadap branding dengan
menganalisis berdasarkan analisa terhadap kekuatan dan
kelemahannya sebagai antisipasi terhadap ancaman dan
menentukan apakah brand tersebut tetap berjalan sesuai yang
diharapkan. Riset branding dilakukan untuk mencari informasi
maupun data yang akan digunakan dalam mengambil keputusan
baik untuk strategi komunikasinya maupun sebagai analisis
branding tersebut. Analisis branding juga digunakan untuk
mengenali targetnya.
Salah satu strategi komunikasi dalam rebranding di era industri 4.0
yakni dengan mengoptimalkan pemanfaatan IoT melalui media
sosial. IoT digunakan untuk mengetahui target segmen publiknya,
menambah follower, posting terjadwal, hingga mengetahui dan
mengukur dampaknya.
Proses pemanfaatan IoT ini memungkinkan juga untuk mengukur
dampak terhadap strategi komunikasi tentang rebranding yang
ada di media sosial melalui ponsel, sehingga lebih portable,
maupun accessable. Pengukuran atau pemetaan media sosial
berfungsi untuk menganalisis saluran komunikasi mana yang
lebih efektif untuk digunakan dalam mengkomunikasikan tentang
new brand.
IoT dalam rebranding diharapkan mampu mengintegrasi antara
branding dengan aktivasinya, dalam hal ini oleh pemerintahan
daerah. Integrasi diterapkan pada penggunaan logo new brand
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di setiap publikasi dalam platform media internet dengan
penggunaan logo kegiatan/ program di lapangan. Integrasi
tersebut merupakan strategi komunikasi agar masyarakat
lebih aware serta mampu me-recall dan menjadi top mind dari
mayarakat.
Proses Panjang
Dalam melakukan rebranding pemerintahan daerah tetap harus
ada batasan waktu untuk mengukur keberhasilannya. Untuk
itu diperlukan feedback setelah launching sebagai evaluasi dari
rebranding. Feedback dapat berasal dari SDM, masyarakat, media
massa, hingga masyarakat di luar wilayah. Feedback berasal dari
pemberitaan, aspirasi dan partisipasi masyarakat, hingga pelibatan
new brand di setiap aktivitas masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, keberhasilan rebranding ditandai
dengan naiknya tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat,
keberhasilan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta
image positif daerah.
Keberhasilan dalam pelaksanaan rebranding Pemerintah Daerah
bukanlah akhir dari suatu proses. Masih ada tahapan proses yang
cukup panjang selanjutnya. Akan ada hal yang harus diantisipasi
dalam masa stabil new brand tersebut. Akan ada masanya muncul
permasalahan maupun tantangan yang lebih kompleks diluar
perencanaan awal. Zaman terus bergerak, teknologi semakin
bertumbuh, dan masyarakat akan mengalami perubahan entah
naik atau turun. Pemerintah Daerah yang tanggap adalah wujud
kepedulian Pemerintah Daerah untuk menumbuhkembangkan
daerahnya.
Rebranding bukan satu – satunya cara, namun rebranding
merupakan upaya respon terhadap perubahan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Rebranding bukan proses sekali namun
bisa terjadi berkali – kali bergantung apakah Pemerintah Daerah
ingin tetap bekerja seperti biasa atau memilih untuk melakukan
perubahan. Pada akhirnya rebranding Pemerintah Daerah
merupakan kebutuhan bagi yang menginginkan perubahan, dan
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juga merupakan urgensi saat Pemerintah Daeah berada pada fase
decline atau tertinggal dari daerah lainnya.
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Peran Media Massa Dalam Membangun
Citra Positif Pemerintah
Lukas Santoso
Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Kabupaten Semarang

P

emilu serentak 2019 yang memilih preseden dan wakil
presiden, DPR, DPD dan DPRD telah usai. Ada fenomena
menarik yang dapat kita cermati terkait dengan peristiwa
pelaksanaan pesta demokrasi terutama pilpres, yakni peran
media massa dalam menyuksesken pesta demokrasi lima
tahunan tersebut. Tidak dapat dipungkiri, peran media dalam
menyemarakan pilpres ini, sangat dominan. Media dituntut
untuk bertanggung jawab atas informasi yang disebarkannya,
bahwa pemberitaan di media punya pengaruh yang besar dalam
mempengaruhi persepsi publik.
Menurut Matthew Kieran dalam Eriyanto (2002) bahwa “berita
tidaklah dibentuk dalam ruang hampa, berita diproduksi dari
ideologi dominan dalam suatu wilayah kompetensi tertentu”.
Masih menurut Eriyanto bahwa peristiwa itu dimediasi sebuah
kategori, interpretasi dan evaluasi atas realitas. Setiap peristiwa
dapat dilihat dengan kacamata dan pandangan tertentu.
Terkait dengan masaslah di atas, maka peran seperti yang
dikemukakan (McQuail, 1996), bahwa Media massa merupakan
sumber kekuatan atau alat kontrol, manajemen, dan inovasi
dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti
kekuatan atau sumber daya lainnya. Sementara merujuk
pendapat Harold D Lasswell (1998), bahwa Fungsi media massa
adalah sebagai Fungsi Pengawasan, Fungsi Korelasi, dan fungsi
Pewarisan Sosial. Bahkan menurut Malcom X, kekuatan media
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sungguh sangat luar biasa, Media menjadi kekuatan yang besar
dalam menentukan persepsi atau cara pandang yang ada di
masyarakat. Sebuah pemberitaan dalam media secara tidak
sadar akan mempengaruhi pola pikir masyarakat bahkan mampu
menentukan apa yang baik dan apa yang buruk yang pada
akhirnya berpengaruh luas terhadap stabilitas politik suatu negara.
Sebelum bola reformasi bergulir, pemerintah memiliki imej
sebagai manipulator informasi. Bahkan setelah reformasi, imej
ini tidak banyak berubah. Pemerintah seolah dianggap ‘musuh’
yang harus dilawan. Dengan bergulirnya reformasi, pemerintah
mentransformasikan diri agar menjadi pemerintahan yang bersih
dan benar.
Seiring dengan perubahan menuju tatanan baru demokrasi,
reformasi segala bidang termasuk di dalamnya reformasi performa
pegawai negeri, sistem kehumasan serta sistem hubungan
dengan media massa, maka memberdayakan divisi humas untuk
mengubah citra aparat birokrasi agar lebih tanggap menyikapi
fenomena masyarakat, sangat penting. Perkembangan teknologi
informasi menuntut divisi humas dituntut lebih responsif terhadap
keluhan masyarakat.
Sukar ditemukan alasan yang mendasari pers sebagai “anjing
penjaga” kinerja pemerintah. Istilah tersebut mengesankan
bahwa pers telah menjadi perwakilan dari rakyat untuk ‘menjaga’
dan ‘memperhatikan’ kinerja pemerintah. Dengan asumsi
itu, pemerintah terkesan selalu salah, sementara pers selalu
benar. Pers pun memandang bahwa institusinya berdedikasi
tinggi apabila sukses memperlihatkan ‘kegagalan’ pemerintah.
Kenyataannya, meski sudah diatur dengan UU Pers Nomor 40
Tahun 1999, namun pers pada umumnya adalah institusi swasta
yang lebih berorientasi pada aspek finansial.
Padahal, sesuai dengan Pasal 6, UU Pers ditegaskan bahwa pers
nasional berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,
menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi
hukum dan hak asasi manusia (HAM). Dia juga menghormati
kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan
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informasi yang tepat, akurat, dan benar. Pers harus mengawasi,
mengkritik, mengoreksi, dan memberi saran berkaitan dengan
kepentingan umum. Perlu diingat uangkapan Albert Camus, “Pers
bebas dapat baik atau buruk. Jadi kebebasan pers tak dapat
ditawar karena merupakan cermin martabat bangsa.
Banyak jurnalis bergantung pada aparat pemerintah untuk
pemberitaan. Faktanya, semua informasi yang diberitakan oleh
media massa tentang pemerintah didapat dari (bahkan divalidasi
oleh) pejabat pemerintah, termasuk mengenai event-event
nasional, kecuali bila mereka mendapat informasi dari sumber
berita otoritas berwenang. Secara tradisional, jurnalis tergantung
serta harus bekerja sama dangan sumber resmi pemerintah.
Pemerintah memberikan respons dengan menyediakan informasi
yang padat dan seimbang, undangan untuk berpartisipasi pada
berbagai kegiatan, bahkan menyediakan ‘tunjangan’ demi
menghindari publikasi negatif. Agar masyarakat menerima
informasi yang jernih dan berimbang, pemerintah harus lebih
melibatkan diri dalam dunia media massa.
Selain itu, sebagai Humas pemerintah analisis pemberitaan
pada Media cetak (Media Monitoring) sangatlah penting untuk
dilakukan. Hal ini dikarenkan sedikit sekali informasi dari lembaga
kehumasan yang dapat dipercaya secara langsung menjadi bahan
utama penulisan berita. Para wartawan biasanya lebih memilih
bertemu dan mewawancarai langsung para pejabat terkait dari
pada membawa selembar release “resmi” pemerintahan.
Media Monitoring merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh
humas sebagai proses evaluasi Media Relations. Dimana Media
Relations dapat dikatakan berhasil saat media massa memberikan
Feedback berupa sebuah pemberitaan. Untuk mengetahui
keberhasilan ini maka perlu dilakukanya Media Monitoring juga
bermanfaat untuk membantu menentukan pengambilan kebijakan
dan merupakan salah satu kegiatan yang penting dilakukan oleh
seorang Public Relations.
Humas Pemerintah saat ini telah memiliki kapasitas untuk
mengungkapkan informasi secara langsung. Hadirnya humas
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pemerintah, kehadiran beragam situs resmi instansi pemerintah
yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah, kehadiran
puluhan media massa internal pemerintah serta beragam jurnal
menunjukkan kemampuan pemerintah menyediakan informasi
yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah
sebaiknya mulai mengurangi peran instansi swasta dalam
pemberian informasi.
Hampir seluruh instansi pemerintah memiliki kantor humas, divisi
yang melakukan manajemen media massa, pembangun citra,
jembatan pemerintah dengan masyarakat, serta penghubung
pemerintah dengan pers. Kantor humas telah melakukan publikasi
internal, memberdayakan kantor-kantor wilayah serta unit
pelayanan teknis agar berperan sebagai outlet informasi. Pejabat
humas pemerintah sebenarnya memiliki kemampuan bersaing
dengan editor institusi swasta, khususnya dalam uji kompetensi.
Humas harus mampu menghadapi segala perubahan dan
ikut serta dalam menangani permasalah yang terjadi pada
suatu perusahaan, termasuk pada lembaga pendidikan. Pada
peusahaan humas harus bisa membangun image yang baik
sehingga sebuah perusahaan mampu mendapatkan reputasi
yang baik dari publiknya.
Masyarakat telah memahami hak-haknya yang sekaligus juga
menjadi kewajiban pemerintah. Dalam bidang pelayanan publik,
masyarakat menuntut sistem pemerintahan yang bersih dan
transparan. Masyarakat berhak atas akses informasi, sebaliknya
pemerintah wajib menjamin akses tersebut terjaga dan terkontrol
agar tidak menimbulkan ekses negatif akibat eksploitasi
pemberitaan yang bombastis. Institusi pemerintah tidaklah
seburuk yang disangka dan pegawai negeri adalah juga rakyat
Indonesia. Seyogianya kantor-kantor humas memang harus
diberdayakan untuk menjaga nama baik aparat pemerintah serta
menjalin kerja sama dengan pers agar tercipta pemberitaan yang
berimbang, bermanfaat, dan bertanggung jawab.
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Branding LIPI Sebagai Focal Point
Organisasi Internasional
Retno Darwanti
Pranata Humas LIPI

O

rganisasi internasional dalam artian luas adalah bentuk
kerja sama antar pihak yang bersifat internasional dan
untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang
bersifat internasional itu dapat berupa orang perorangan, badanbadan bukan negara dari berbagai negara, atau pemerintah
negara. LIPI sebagai focal Point pada Organisasi Internasional
terdiri dari 13 organisasi internasional. Dasar hukum keikutsertaan
pada Organisasi Internasional adalah Keppres No.32 tahun 2012
tentang Pengukuhan Penetapan Indonesia pada Organisasi
Internasional. Eksistensi LIPI sebagai focal point dapat dilihat dari
peran dan kedudukannya dalam meningkatkan ilmu pengetahuan
dan teknologi Indonesia. Tetapi peran serta LIPI pada organisasi
internasional tidak terlepas dari dukungan pemerintah Indonesia
terkait untuk kontribusi pendanaan yang harus dibayarkan pada
keanggotaan organisasi internasional terkait.
Pertanyaannya, bagaimana posisi dan peran LIPI dalam
organisasi internasional yang lebih berfokus pada organisasi
ilmiah? Persoalan keterlibatan ini diuangkap dengan penelusuran
dokumen, naskah-naskah kerjasama, keputusan Kepala LIPI dan
sebagainya sehingga diketahui isi dan tuntutan di dalamnya.
Penelitian telah menjelaskan bahwa ada kontribusi pendanaan
dukungan dari pemerintah Indonesia. Tanpa dukungan dari
Pemerintah, maka LIPI sebagai focal point organisasi internasional
didalam keterlibatannya sebagai focal point tidak akan mampu
menjalankan perannya dalam memperkuat posisi branding LIPI
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dan daya tawar pada level internasional terkait untuk peningkatan
ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
LIPI sebagai focal point pada beberapa organisasi internasional
dunia sudah tidak diragukan lagi. Hal ini dapat dibuktikan dengan
dasar hukum yang melandasi, yaitu Keputusan Presiden Nomor
64 Tahun 1999 Tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi
Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-Organisasi
Internasional. Dari 233 organisasi internasional, Indonesia
yang sudah terdaftar secara resmi di forum internasional, LIPI
mendapatkan kepercayaan penuh untuk menjadi focal point pada
13 organisasi internasional tersebut. Ini merupakan prestasi yang
patut dibanggakan dan perlu mendapatkan dukungan baik dari
satuan kerja di LIPI yang secara teknis telah ditunjuk untuk menjadi
focal point organisasi ilmiah tertentu maupun dukungan dari LIPI
yang secara umum. Apa yang diperjuangkan oleh focal point LIPI
di kancah internasional melalui organisasi internasional tersebut
dapat membawa nama harum LIPI sebagai institusi penelitian
yang tidak bisa diremehkan keberadaannya.
Secara tidak langsung manfaat dari keterlibatan LIPI sebagai
focal point organisasi internasional tersebut berimbas pada
posisi Pemerintah Indonesia pada forum-forum internasional
yang sering mendapatkan permintaan masukan terkait dengan
kapasitas Pemerintah Indonesia pada bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Namun kebanggaan LIPI tersebut akan menjadi sia-sia pada
akhirnya sejalan dengan berjalannya waktu. Hal ini bukan
didasarkan pada kompetensi LIPI pada dunia penelitian yang
tidak diragukan lagi, tetapi lebih pada terhambatnya penyampaian
informasi terkait kedudukan LIPI sebagai focal point organisasi
internasional. Memang menjadi dilema tersendiri bagi LIPI yang
pada sisi lain mengharapkan menjadi the world institution tetapi
pada sisi lainnya masyarakat Indonesia belum banyak yang tahu
tentang sepak terjang LIPI pada organisasi internasional tersebut.
Hal ini seharusnya sudah menjadi perhatian yang serius bukan saja
pada satuan kerja yang bertindak sebagai focal point organisasi
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internasional tersebut, tetapi juga harus menjadi hal yang perlu
dipikirkan oleh LIPI dalam menunjang visi dan misi LIPI menjadi
Lembaga Penelitian berkelas dunia.
Terhambatnya penyampaian informasi terkait kedudukan LIPI
sebagai focal point organisasi internasional dapat dimulai diurai
dari lingkup yang internal terlebih dahulu. Satuan kerja yang
berada di bawah LIPI menjadi ujung tombak dari proses ini.
Sangat disayangkan ternyata kedudukan LIPI sebagai focal point
organisasi internasional tersebut, di LIPI pun hanya diketahui
oleh pelaku-pelaku teknis pada organisasi internasional terkait,
sementara pada satuan kerja dimana telah ditunjuk sebagai focal
point organisasi internasional tertentu malah seringkali belum
banyak yang mengetahuinya.
Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi dalam keterkaitannya
untuk mendukung LIPI sebagai institusi berkelas dunia. Untuk
menjawab tantangan ini maka sebaiknya LIPI harus sudah mulai
membuka jendela informasi secara lebar tidak hanya untuk
kalangan dunia internasional, tetapi juga perlu dipikirkan untuk
kepentingan nasional sebagai langkah untuk pengambilan
kebijakan di Pemerintah Indonesia dan bahkan untuk LIPI sendiri.
Sejauh ini untuk forum internasional, nama LIPI memang sudah
banyak dikenal. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya kerjasama
penelitian yang telah terjalin dengan baik. Banyak bidang
kerjasama yang telah terjalin yang dapat dikelompokkan dalam
multidisiplin ilmu, penelitian kebumian, pelayanan dalam bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang ilmu pengetahuan
teknik, bidang ilmu pengetahuan hayati serta ilmu pengetahuan
sosial dan kemanusiaan.
Sementara untuk kerjasama dalam negeri, LIPI menempati posisi
yang cukup dibanggakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data
yang menunjukkan jumlah kerjasama dalam negeri berdasarkan
jenis mitra kerjasama tahun 2010 – 2016 sejumlah 197 MoU (sumber
: Data Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, Biro Kerjasama, Hukum
dan Humas LIPI, 2010-2016). Jumlah yang tidak kecil untuk suatu
prestasi dari suatu lembaga penelitian setaraf LIPI. Sayangnya hal
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itu tidak seimbang dengan nama LIPI di mata public secara umum.
Pernyataan ini sejalan dengan apa yang dirasakan juga oleh
beberapa kalangan di LIPI yang sejauh ini tidak mengetahui posisi
dan kedudukan LIPI sebagai focal point organisasi internasional.
Keadaan ini diakibatkan karena kurangnya informasi yang
disampaikan secara umum, baik kepada masyarakat maupun di
kalangan LIPI sendiri tentunya.
Untuk itulah, sebaiknya LIPI mulai berbenah diri sedini mungkin
dalam rangka mewujudkan visi dan misi LIPI menjadi lembaga
penelitian bertaraf internasional. Dimulai dengan memperkenalkan
kedudukan LIPI pada organisasi internasional di lingkungan
LIPI melalui satuan kerja yang telah ditunjuk sebagai focal point
organisasi internasional. Informasi mengenai keterlibatan LIPI
pada organisasi internasional,manfaat apa yang didapat dari
keanggotaan, apa yang dapat disumbangkan LIPI untuk kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi bagi negara Indonesia, dan masih
banyak lagi informasi yang dapat disampaikan di kalangan satuan
kerja di LIPI yang terkait. Hal ini setidaknya dapat mendongkrak
nama LIPI pada kedudukannya sebagai focal point organisasi
internasional mulai dari dalam institusi sendiri dan merambah ke
dunia luar.
Keanggotaan LIPI dalam organisasi
internasional perlu
mempertimbangkan manfaat, efektifitas, kontribusi yang harus
dibayar, kemampuan keuangan negara, peran dan kedudukan
dalam organisasi internasional. Disamping itu, koordinasi,
komunikasi dan sinergi dengan Kementerian dan Lembaga terkait
dalam pengkajian lanjutan dan mendalam untuk menentukan
proses masuk atau keluar keanggotaan Indonesia dalam
Organisasi Internasional, sesuai dengan kepentingan nasional
Indonesia juga perlu diperhatikan . Harapannya, keterbukaan
informasi terkait kedudukan LIPI sebagai fokal point organisasi
internasional sudah harus mulai dibina dari dalam lingkup terkecil
terlebih dahulu yaitu dalam satuan kerja di dalam LIPI. Terlebih
satuan kerja yang telah bertindak dan ditunjuk sebagai focal point
organisasi internasional. Akhirnya, branding LIPI sebagai institusi
penelitian berkelas internasional akan dapat terwujud.
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Ketertiban Umum Demi Kenyamanan
Warga dan Investor di Daerah
Rusmini
Pranata Humas Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung

A

pa itu Perda Tibum? Mungkin masih banyak diantara
kita yang belum mengenal Perda Tibum. Perda Tibum

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah yang mengatur
tentang penyelenggaraan urusan ketertiban umum, ketentraman
dan perlindungan kepada masyarakat. Peraturan daerah ini
bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan
kewajiban manusia dalam masyarakat serta menjaga keselamatan
dan tata tertib masyarakat di suatu daerah.
Perda Tibum wajib dimiliki oleh semua daerah, baik provinsi
maupun kabupaten/kota. Perda Tibum merupakan dasar dalam
penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar sebagai kewenangan Pemerintah Daerah yang diberikan
oleh undang-undang. Dasar pelaksanaan kewenangan yang
melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh daerah Kabupaten/
kota sudah memiliki Perda Tibum. Kota Pangkalpinang memiliki
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2005
Tentang Ketertiban Umum. Kabupaten Bangka Tengah memiliki
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun
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2011 Tentang Ketertiban Umum. Kabupaten Bangka Barat memiliki
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Ketertiban Umum. Kabupaten Bangka Selatan memiliki
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun
2006 Tentang Ketertiban Umum. Kabupaten Bangka mempunyai
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2005
Tentang Ketertiban Umum.
Kabupaten Belitung memiliki Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.
Kabupaten Belitung Timur memiliki Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Ketertiban Umum.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri mempunyai Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun
2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketetntraman Masyarakat.
Peraturan ini dilaksanakan secara terkoordinasi dengan
memperhatikan azas kesetaraan antar daerah dan diatur dalam
perjanjian kerjasama.
Dalam Perda Tibum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat
sepuluh kaidah yang mengatur larangan dan perintah. Pertama,
tertib jalan, lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai. Kedua,
tertib jalur hijau, taman dan tempat umum. Ketiga, tertib sungai,
saluran, kolong, wilayah pesisir, pantai dan lepas pantai. Keempat,
tertib lingkungan. Kelima, tertib kependudukan. Keenam, tertib
tempat usaha dan usaha tertentu. Ketujuh, tertib bangunan.
Kedelapan, tertib sosial. Kesembilan, tertib kesehatan. Kesepuluh
adalah tertib tempat hiburan dan keramaian.
Sekarang, mari kita berbicara beberapa contoh pelanggaran
terhadap Perda Tibum yang pernah terjadi di masyarakat. Apakah
Anda pernah melihat “polisi tidur” atau tanggul jalan yang dipasang
di beberapa ruas jalan dengan seenaknya dengan tinggi tanggul
dan jarak pemasangan yang tidak berperikemanusiaan? Memang
dalam beberapa kondisi diperlukan “polisi tidur” atau tanggul jalan
sebagai alat pembatas kecepatan, namun tahukah Anda bahwa
pemasangan polisi tidur ada ketentuan dan harus ada izinnya?
The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

390

Dalam Perda Tibum Bab III dibahas tentang tertib jalan, lalu lintas
angkutan jalan, dan angkutan sungai. Pasal 6 huruf c menyebutkan
bahwa “Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan
perbuatan mengubah bentuk dan fungsi jalan, kecuali dengan
izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan
kewenangannya meliputi membuat atau memasang tanggul
jalan.”
Disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.3
Tahun 1994 Pasal 4 bahwa “Alat pembatas kecepatan kendaraan
hanya bisa dipasang di jalan pemukiman, jalan lokal kelas IIIC,
dan jalan-jalan yang sedang dilakukan konstruksi. Selain itu perlu
didahului dengan rambu peringatan”. Pasal 5 menjelaskan lebih
lanjut tentang pembatas kecepatan kendaraan yang harus dibuat
dengan ketinggian maksimal 12 cm, lebar minimal 15 cm, dan sisi
miring dengan kelandaian maksimal 15%.
Lalu bagaimana dengan sanksi atas pelanggarannya?
Sebagaimana diterangkan dengan rinci pada Pasal 274 dan 275
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Umum, setiap orang yang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Contoh lainnya yakni adanya pedagang kaki lima yang berjualan
tanpa izin hingga mendirikan bangunan di kawasan hijau. Sebut
saja salah satu icon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jembatan
Emas. Sudah terpasang di kawasan tersebut plakat peringatan
yang mengatakan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hijau
dan beberapa larangan di dalamnya. Namun masih saja ada para
pedagang liar yang mendirikan lapaknya untuk berdagang di
sana. Aktivitas ini jelas melanggar ketentuan pasal 14 Perda Tibum
huruf (k), yaitu “Setiap orang dan/atau badan dilarang mendirikan
bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur
hijau, taman dan tempat umum.”
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Ada lagi aktivitas para pelaku penambangan timah ilegal di
kolong atau sungai. Penindakan yang sering dilakukan oleh Satpol
PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akhir-akhir ini adalah di
daerah Kolong Bravo. Aktivitas ini melanggar ketentuan pasal 21
ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dan/atau badan dilarang
melakukan penambangan di laut dan/atau di sungai secara tidak
sah.”
Aktivitas penambangan liar menyebabkan rusaknya biota kolong
atau sungai. Air menjadi keruh sehingga tidak bisa lagi digunakan
untuk kegiatan MCK masyarakat sekitar kolong/sungai. Sungai/
kolong biasa didatangi oleh masyarakat yang gemar memancing,
kini sepi karena populasi ikan pun ikut berkurang akibat kerusakan
biota kolong yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan liar.
Padahal ada anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
yang sudah digunakan untuk mengembalikan fungsi Kolong
Bravo seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka tengah 2011
– 2031 pasal 20. Ini merupakan suatu bentuk kepedulian dan
tanggung jawab Pemerintah, menetapkan Perda sebagai salah
satu upaya melestarikan, menjaga pemenuhan kebutuhan air
baku masyarakat dan mengantisipasi kemungkinan banjir.
Contoh lain yang sering kita perhatikan dalam kehidupan
sehari-hari adalah pengamanan dan pengendalian massa yang
dilakukan oleh Satpol PP di tempat-tempat yang merupakan
aset penting Pemerintah. Hal ini sejalan dengan penerapan Perda
Tibum Bab VI tentang Tertib Lingkungan Pasal 28. Dalam ayat (1)
dikatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan
pencegahan dan pengamanan terhadap orang dan/atau badan
yang melakukan perusakan sarana dan prasarana umum pada
saat berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/
atau pengerahan massa.” Sedangkan ayat (2) mengatakan “Setiap
orang dan/atau badan dilarang membuang benda-benda dan/
atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat,
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unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di Jalan,
Jalur hijau, dan Tempat umum lainnya.”
Kasus lain yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung terkait pelanggaran tertib tempat usaha dan usaha
tertentu yakni pencemaran limbah babi di daerah Desa Beluluk
Kabupaten Bangka Tengah pada Januari lalu. Pembangunan
tempat usaha peternakan babi di daerah yang berbatasan
langsung dengan pagar sekolah membuat terciumnya bau busuk
hingga ke ruangan belajar SMKN 1 Pangkalan Baru Desa Beluluk
Kabupaten Bangka Tengah. Laporan pencemaran ini diberikan
olah pihak sekolah kepada Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung untuk ditindaklanjuti.
Menurut pasal 42 Perda Tibum huruf (c), “Setiap orang dan/
atau badan dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha yang
mengganggu ketertiban umum”. Oleh Satpol PP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, kasus ini diproses dengan teguran
kepada pemilik peternakan babi untuk segera memindahkan
kandang babinya ke tempat yang jauh dari pemukiman, sekolah,
maupun tempat umum lainnya.
Berkaitan dengan tertib sosial yang umum kita temukan di pusat
kota Pangkalpinang, biasanya di perempatan-perempatan jalan
yaitu permintaan bantuan/sumbangan dari sejumlah orang.
Menurut pasal 52 Perda Tibum ayat (1) dikatakan bahwa “Setiap
orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan
yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di
jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, tempat
umum dan tempat sosial lainnya”. Kemudian ayat (2) mengatakan
“Permintaan bantuan dan/atau sumbangan untuk kepentingan
sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat
izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan”. Ini berarti segala aktivitas yang dilakukan di fasilitas dan
tempat-tempat umum dapat berpotensi mengganggu ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.
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Yuk! Mari kita bersama-sama satukan pemahaman, tumbuhkan
kesadaran, dan wujudkan bersama ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat. Setiap orang dan/atau badan dapat
menyampaikan laporan kepada petugas Satuan Polisi Pamong
Praja, aparat pemerintah daerah dan/atau petugas yang
berwenang apabila terjadi pelanggaran di masyarakat terhadap
Peraturan Daerah ini, serta para pelapor berhak mendapat
perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Upaya untuk mencapai kondisi tertib, yang menjadi jiwa dan
Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan
tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung
jawab masyarakat, perorangan maupun badan hukum. Semua
pihak diharapkan secara sadar ikut serta menumbuhkan dan
memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas
terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini tetap perlu dilakukan
secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 255 dan Pasal 256
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
Dengan terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif, aman,
nyaman dan tenteram baik dalam bidang daerah industri,
perdagangan jasa, maupun pariwisata, akan menjadi daya tarik
bagi masyarakat internasional untuk datang dan berkunjung. Lebih
jauh diharapkan agar mereka dapat menanamkan investasi, yang
pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan
dan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Semoga!***
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Warna Politis : Dulu dan Kini
Erwin Dwisusanto
Pranata Humas Dinas Kominfo Kab. Kudus

T

ahun 2019 ini ada peristiwa penting yang menjadi tonggak bagi
perjalanan demokrasi bangsa Indonesia, yaitu pelaksanaan
pemilu yang menggabungkan proses pemilihan presiden
dan anggota legislatif. Dengan sistem pemilihan yang saat ini
diberlakukan, maka partai politik (parpol) peserta pemilu tercatat
cukup banyak. Ada 20 parpol, 4 diantaranya adalah partai lokal
Aceh.
Situasi berbeda kita temukan pada pemilu pada tahun 90an. Pada saat itu, peserta pemilu hanya ada tiga, yaitu Partai
Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan
Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Masing-masing partai dapat
dengan mudah kita bedakan dari warna yang digunakan pada
lambang partainya. PPP identik dengan warna hijau, Golkar kuning
dan PDI dengan warna merahnya. Warna pada saat itu menjadi
sangat politis. Penggunaan salah satu warna di atas bisa diartikan
kita berasosiasi dengan salah satu partai tersebut. Tak jarang
gesekan terjadi karena perbedaan warna, terlebih pada masamasa menjelang pemilu. Seingat saya, sangat beresiko jika kita
mengangkat bendera dengan warna berbeda saat ada masa
kampanye lewat di depan kita.
Saat itu, warna menjadi sebuah identitas partai yang sangat
kuat. Pada saat yang sama, ia pun menjadi ciri pembeda dengan
warna (partai) lainnya. Melalui warna, pilihan politik bisa saling
dikomunikasikan. Tanpa harus mendapatkan penjelasan terlebih
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dahulu, kita tahu dari partai apa seseorang saat melihat warna
kaosnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari komunikasi
non verbal. Menurut Mark L Knapp, istilah nonverbal biasanya
digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar
kata-kata terucap dan tertulis (Mulyana, 2009).
Kini, dengan lebih banyak partai, lebih banyak pilihan, lebih banyak
warna. Pun warna yang dulu ‘milik’ partai tertentu, sekarang tidak
lagi mendapat klaim yang sama. Misalnya saja warna merah.
Dulunya warna ini identik dengan PDI (Perjuangan). Namun saat
ini, partai baru seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai
Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pun menggunakannya.
Warna hijau, selain PPP kini ada juga Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga memakainya.
Warna kuning, ada partai Beringin dan Hanura, selain ‘pemilik’
awalnya: Golkar.
Menyebut satu warna tidak lagi otomatis berkorelasi dengan
sebuah partai politik. Pemakaian warna tertentu sebagai simbol
dalam komunikasi terkait dengan parpol seperti dalam Pemilu
1997 dan sebelumnya, menjadi lebih sulit. Masing-masing partai
tidak lagi bisa mengidentikkan diri dengan satu warna tertentu.
Warna yang digunakan dalam logonya tidak lagi didominasi
satu warna. Rata-rata menggunakan dua hingga sampai empat
warna dalam logonya. Warna-warna tersebut dipilih tentu melalui
berbagai pertimbangan. Pemilihan warna membutuhkan riset
dalam bidang psikologi, budaya, dan komunikasi (Rustan,2009).
Masing-masing warna dipilih untuk mewakili pesan tertentu, yang
ingin disampaikan oleh partai politik sebagai komunikator kepada
khalayaknya (komunikan).
Dari semua warna yang dipilih, tentunya ada warna-warna tertentu
yang menjadi ‘pilihan utama’ 16 parpol peserta pemilu. Untuk warna
yang terbanyak digunakan adalah warna putih, yang dipakai oleh
sebelas partai. Di tempat kedua diduduki secara bersama oleh
warna merah, kuning dan hitam, yang digunakan oleh delapan
partai. Warna hijau diposisi ketiga dengan penggunanya sebanyak
lima partai.
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Menurut penjelasan yang tercantum pada website resmi masingmasing parpol ataupun sumber lain (karena ada yang tidak
menyediakannya), warna putih dalam logo mereka memiliki makna
yang cukup beragam. Konteks yang dipilih berkaitan dengan
kesucian, ketulusan, kebenaran, keikhlasan, kejujuran, bersih,
kebangsaan dan nasionalisme (jika berdampingan dengan warna
merah), keadilan, semangat baru dan semangat berketuhanan.
Sementara warna merah, mempunyai arti keberanian,
kewaspadaan, nasionalisme (saat berdampingan dengan warna
putih), dan kemanusiaan. Untuk warna kuning, dipilih konteks
kebangkitan bangsa, kemakmuran, kejayaan, energi, kerjasama,
idealisme, kesejahteraan, kecermelangan, dan kegembiraan.
Sedangkan warna hitam mempunyai makna keteguhan,
ketegasan, aspiratif, kepastian, kesetiaan, solidaritas, dan kekuatan.
Warna hijau, kemakmuran, muda, pertumbuhan, pembaharuan
dan persahabatan.
Apapun makna yang dipilih, sengaja maupun tidak, partai politik
yang ada saat ini ternyata tidak lepas dari konteks historis. Selain
warna hitam, warna-warna tersebut memiliki sejarah yang panjang
dalam kehidupan bangsa ini. Masing-masing warna tersebut
telah mengakar kuat dalam benak masyarakat. Putih (dan merah)
merupakan warna penanda lahirnya bangsa Indonesia, dan
kemudian warna (merah), kuning dan hijau, yang merupakan
penanda tahapan kehidupan berdemokrasi kita. (***)
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Pranata Humas dan Netralitas ASN Dalam
Pemilu 2019
Wati Sukmawati
Pranata Humas Ahli Muda Universitas Padjadjaran

A

turan untuk menjaga netralitas bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) telah ditegaskan melalui sejumlah aturan, mulai
dari bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Surat Edaran Menteri, hingga Imbauan. Aturan tertinggi tentang
ASN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Pada pasal 2 UU tersebut disebutkan bahwa salah satu asas yang
menjadi dasar penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN
adalah netralitas. Untuk lebih fokus dalam pembahasan, netralitas
di sini kita batasi pada konteks kegiatan pemilihan umum (pemilu)
dalam hal ini Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.
Selain UU ASN ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS yang
menyatakan bahwa PNS wajib menghindari konflik kepentingan
pribadi, kelompok atau golongan. Lalu ada Surat Menteri PANRB
tertanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi
ASN dalam Pilkada Serentak 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Serta ada pula Surat
Badan Pengawas Pemilu RI tertanggal 15 Oktober 2018 tentang
Himbauan Netralitas Pegawai ASN, Kampanye oleh Pejabat
Negara lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara.
Mengapa ASN Harus Netral?
Sebuah policy brief dari Komisi ASN (2017) yang ditulis oleh
Septiana Dwiputrianti dkk. menjelaskan, ketidaknetralan ASN
mempunyai berbagai konsekuensi terhadap berjalannya roda
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pemerintahan. Jika ASN tidak menjaga netralitasnya maka akan
terjadi antara lain: kepentingan masyarakat terdistorsi, pelayanan
tidak optimal, penempatan jabatan cenderung melihat keterlibatan
dalam pilkada, dan jabatan di birokrasi diisi oleh PNS yang tidak
kompeten.
Kembali pada pernyataan Mendagri dalam berita detik.com
yang saya kutip di awal tulisan ini, berikut kutipan pernyataan
langsungnya. “Birokrasi harus mendukung, menjabarkan,
menginformasikan kepada masyarakat apa yang jadi program
presiden, gubernur, bupati. Tidak boleh mendua”. Namun dalam
pernyataan selanjutnya, Mendagri mengatakan bahwa ASN tetap
harus netral. Berikut kutipan pernyataan langsungnya di berita
tersebut: “Dalam konteks Pemilu, ASN harus netral, nggak boleh
bilang angka 01, 02, menggerakkan jari apalagi sebut nama, itu
nggak boleh sebagai ASN. Tapi dia bisa menggerakkan masyarakat
jangan lupa gunakan hak pilih, karena partisipasi harus tinggi”.
Hal tersebut menurut saya menunjukkan bahwa birokrasi harus
profesional dan mendukung kebijakan pimpinan dan organisasi,
meski sekilas tampak cenderung tidak netral.
Pranata Humas memiliki peran sebagai juru bicara pemerintah
kepada masyarakat, dan memiliki tugas melaksanakan kegiatan
pelayanan informasi dan kehumasan. Kementerian Komunikasi
dan Informatika sebagai pembina dari Jabatan Fungsional
Pranata Humas tentu berkewajiban mendorong peran Pranata
Humas di seluruh instansi untuk memberikan layanan dan akses
informasi kepada masyarakat, serta meningkatkan citra positif
pemerintah di mata masyarakat. Apalagi melalui Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik,
Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapat tugas untuk
mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan
komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah,
serta menyusun narasi tunggal serta data pendukung terkait hal
tersebut.
Tantangannya kini adalah bagaimana Pranata Humas sebagai
bagian dari ASN mampu menjalankan tugasnya menjaga dan
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meningkatkan citra baik pemerintah dan instansi tempatnya
bertugas, namun tetap menjaga martabat ASN yang harus
menjunjung tinggi netralitas.
Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa sebagai ASN
Pranata Humas harus bersikap professional di bidangnya, netral,
bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai
politik. Tidak terkecuali dalam Pemilu 2019 peran Pranata Humas
sangat strategis dalam memberikan informasi yang aktual,
berimbang dan berkeadilan pada masyarakat.
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Pemilu, Pencitraan dan Kehadiran Pemilih
di TPS
Lukas Santoso
Pranata Humas Dinas Kominfo Kabupaten Semarang

T

idak salah kalau tahun 2019 ini disebut sebagai tahun politik.
Karena pada tahun ini akan digelar pesta besar yaitu pemilu
serentak, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu
legesaltif (DPR. DPRD I, DPRD II, dan DPD) secara bersama-sama
yang akan digelar pada tanggal 17 April mendatang. Bahkan hiruk
pikuk aktivitas politik berupa kampanye sudah dimulai sejak kurang
lebih 4 bulan yang lalu. Pada masa-masa kampanye politik seperti
sekarang ini, situasi persaingan politik sudah semakin memanas
terutama di wilayah pilpres. Terjadi saling serang antarkandidat,
antartimses, bahkan antarmedia pendukung masing-masing
paslon presiden dan wakil presiden.
Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem
demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan
pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui
pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam
parlemen maupun struktur pemerintahan. Dalam sejarah perjalanan
bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan
tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan
prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia
(luber).
Pemilu juga menjadi sarana lima tahunan pergantian kekuasaan
dan kepemimpinan nasional, di mana partai politik dapat saling
berkompetisi untuk mendapatkan simpati rakyat dalam memperoleh
kekuasaan politik (legislatif, eksekutif) yang legitimasinya sah secara
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undang-undang dan konstitusional. Sebagai pemegang kedaulatan,
maka rakyat yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang
hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini menunjukkan
bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri. Selain
itu, pentingnya pemilu dalam negara demokrasi senada dengan
tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu membuka
peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus
momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas
dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah
yang sedang berkuasa.
Parpol dan Artikulasi Kepentingan
Secara normatif, Partai Politik berperan menjalankan fungsi
artikulasi kepentingan kepentingan yang ada di dalam masyarakat
dan dituntut untuk mampu mengatasi krisis internal dan eksternal
yang menyerang citra positif ketika menjalankan peran tersebut.
Kompetensi pengurus Parpol dalam mengelola isu-isu publik
yang begitu kompleks sangat dibutuhkan untuk mengatasi
permasalahan masyarakat, kemudian dialirkan pada gagasan
politik kontitusional melalui parlemen dan eksekutif. Dalam
kerangka mengelola isu publik, maka Parpol memerlukan
kemampuan managerial public relation (PR).
Aktivitas PR Partai Politik dibangun melalui kesadaran kolektif kader
dan pimpinan pentingnya reputasi partai, diiringi pemahaman
penuh bahwa reputasi akan selalu berkorelasi dengan usaha partai
membangun kredibilitas (credibility) di masyarakat, programprogram yang ditawarkan partai bisa dipercaya (realibility),
mampu menjaga amanah publik sehingga layak dipercaya
(trustworhtiness), serta siap bertanggungjawab (responsibility)
atas resiko yang timbul. Dalam pembentukan citra, dalam
membangun reputasinya, sebuah parpol tidak bisa melepaskan
diri dari media massa. Salah satu best practices aktifitas merawat
citra dan reputasi Parpol yang melibatkan media dalam iklim
politik Indonesia pada 10 tahun terakhir adalah pencitraan politik
(political branding). Sistem pemilihan langsung pada Pemilu
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legislatif dan Pemilu Presiden memaksa semua elemen politik
memasuki ‟dunia industrial‟ politik dengan mengadopsi platfom
kerja pemasaran politik.
Dalam komunikasi politik sebagaimana dirumuskan Brian
McNair, diskursus terkait alokasi sumber daya politik baik formal
(eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun informal (politik
alokasi sumber daya milik publik sehari-hari), tidak lagi menjadi
milik politisi dan pengelola lembaga negara/pemerintahan,
akan tetapi menjadi milik publik dan harus selalu dikontestasikan
sejalan dengan prinsip demokratisasi (McNair, 2003).
Dalam kerangka itulah pemilu serentak 2019 ini menjadi
momentum penting di mana kontestasi politik tidak bisa terlepas
dari persoalan pencitraan, baik bagai para kandidat maupun
institusi parpol peserta pemilu. Sehingga dalam pemilu pilpres
tahun 2019 ini, Pencitraan menjadi kata yang jamak diungkapkan
oleh praktisi politik dan analis yang tersebar di berbagai media
masa ketika memberikan analisis terhadap baik patahana Jokowi
maupun penantangnya, Prabowo Soebiyanto.
Menjelang akhir masa jabatan capres patahana Jokowi, terutama
memasuki musim Pemilu 2019, langkah-langkah pencitraan
juga dilakukan didukung peserta Parpol pendukungnya. Posisi
sebagai Presiden yang kemudian maju sebagai kandidat harus
bekerja lebih keras, karena sepanjang 2014-2018 ini masih banyak
pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh pemerintahan
presiden Jokowi. Dan berbagai PR tersebut sudah pasti akan
menjadi senjata ampuh untuk dipergunakan sebagai alat
menyerang dari kubu penantang, yaitu Prabowo/Sandi.
Kemudian langkah “bersolek‟ demi memperoleh pencitraan
yang diharapkan adalah pilihan paling tepat sebagi jalan pintas
yang dilakukan para capres/ cawapres beserta partai politik
pendukungnya dalam membangun kepercayaan dan citra dari
rakyat dalam rangka untuk mempertahankan prestasi s e b a g a i
p e m e n a n g d a l a m Pemilu 2019. Pada Pemilu 2019 ini, salah
satu cara yang dilakukan para kandidat capres/cawapres beserta
parpol pendukungnya untuk memulihkan kepercayaan dan citra
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partai dengan mamasang iklan di televisi dan luar ruang (outdoor),
membentuk opini publik yang lebih luas untuk membangun citra
baru (image rebranding) sebagai figure yang layak mendapatkan
kepercayaan di hati rakyat.
Dalam konteks “bersolek” alias membangun citra untuk menarik
simpati rakyat apalagi dalam waktu sangat singkat, para kandidat
dan para pendukungnya mustahil mampu memberikan jawaban
atas permintaan dan keinginan publik, sehingga strategi
komunikasi politik instan menjadi pilihan kebijakan. Para kandidat
dan parpol pendukungnya, yang masuk dalam kategori pencitraan
di media selama musim Pemilu 2019 i n i menggunakan teori
strategi membangun citra yang dikembangkan oleh William
Benoit. tulisan ini mengupas bentuk aktifitas pencitraan oleh
p a r a k a n d i d a t , melalui poster, iklan dan baliho di ruang
publik selama musim kampanye Pemilu 2019.
Strategi pencitraan
Secara umum, citra adalah total persepsi terhadap suatu objek,
yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai
sumber setiap waktu. Kamus Webster mendefinisikan citra
sebagai gambaran mental atau konsep tentang sesuatu obyek.
Sementara Kotler (2005) mendefinisikan citra sebagai jumlah dari
keyakinan, gambaran, dan kesan yang dimiliki seseorang pada
suatu obyek. Obyek yang dimaksud bisa berupa orang, organisasi,
kelompok orang, atau yang lainnya. Merujuk budaya masyarakat,
terdapat dua bentuk sederhana dari citra, yaitu citra yang baik dan
citra yang buruk. Citra yang baik dalam suatu transaksi ekonomi
dan politik, merupakan aset yang sangat berharga, karena ia bisa
membangun dan membantu pilihan persepsi khalayak atas suatu
produk.
Frank Jefkins (1992:17) menyebutkan adanya lima jenis citra,
yaitu: Pertama; Mirror image (citra bayangan). Citra ini melekat
pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi (biasanya
adalah pemimpinnya) mengenai anggapan pihak luar tentang
organisasinya. Dalam kalimat lain, citra bayangan adalah citra yang
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dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar, terhadap
organisasinya. Citra ini seringkali tidak tepat, bahkan hanya
sekedar ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya informasi,
pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki oleh kalangan
dalam organisasi itu mengenai pendapat atau pandangan pihakpihak luar.
Kedua, Current image (citra yang berlaku). Suatu citra atau
pandangan yang dianut pihak luar atas suatu organisasi dan
individu, yang ditentukan oleh banyak-sedikitnya informasi
yang mereka terima, dikonstruksi oleh mereka dan dipercayai.
Ketiga; Multiple image (citra majemuk), yaitu adanya image yang
bermacam- macam dari publik terhadap organisasi tertentu yang
ditimbulkan oleh mereka yang mewakili organisasi dengan tingkah
laku yang berbeda-beda atau tidak seirama dengan tujuan atau
asas organisasi.
Keempat; Corporate image (citra perusahaan), citra dari organisasi
secara keseluruhan, bukan sekedar citra atas produk dan
pelayanannya. Kelima; Wish image (citra yang di harapkan). Suatu
citra yang diinginkan pihak manajemen atau suatu organisasi.
Citra yang diharapkan biasanya dirumuskan dan diterapkan
untuk gagasan atau merek yang baru, ketika khalayak belum
memiliki informasi yang memadai mengenainya. Citra harapan
ini bisa merupakan ciptaan baru atau transformasi dari citra lama
yang dinilai kadaluarsa.
Jika kita amati, terutama di wilayah pilpres, pencitraan politik
yang yang dilakukann selama ini terbagi dalam dua strategi,
yaitu petahana (incumbent) versus penantang (challenger).
Yang pertama menunjukkan pencapaian sehingga perlu untuk
diteruskan, sementara “challenger” menunjukkan kegagalankegagalan kebijakan pemerintah sehingga tema kampanyenya
adalah perubahan untuk digantikan secara konstitusional. Dua
strategi itulah, pencitraan politik dilakukan untuk meraih simpati
dan kepercayaan publik melalui berbagai ragam aksi.
Strategi “challenger”, pada rangkaian kampanye Pemilu 2019,
terlihat dari apa yang dilakukan Prabowo/Sandi lebih banyak
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mengkritik pemerintah, dalam ungkapan-ungkapannya seperti,
“daya beli masyarakat yang terus merosot” atau “Indonesia bubar,
Indonesia akan punah”. Selain melontarkan kritik, Prabowo/Sandi
juga giat melakukan berbagai safari politik dengan mengunjungi
desa terpencil, tempat pelelangan ikan, pasar, untuk mengukuhkan
citra politiknya sebagai figur yang peduli terhadap wong cilik, dan
berbagai tema kemiskinan lain, yang kemudian mengiklankan diri
di berbagai media massa.
Sebenarnya, proses politik pencitraan bukan sekadar memoles
wajah seseorang supaya karakternya makin menguat, melainkan
harus dibarengi dengan meningkatkan kualitas tokoh tersebut.
Inilah sebenarnya pekerjaan rumah bagi capres/cawapres. Selain
itu, capres/cawapres sebagai tokoh politik juga harus memiliki
kepribadian yang hangat dan bisa mendekatkan dirinya dengan
publik, tidak hanya dekat ketika menjelang pemilu, hendaknya
kedekatan ini dibangun sejak dini sehingga tercipta kedekatan
emosional. Tokoh tersebut sebaiknya juga bisa menjadi pendengar
yang baik, yang mampu mendengarkan segala aspirasi dari
publik. Tidak hanya di hadapan publik, tokoh tersebut juga harus
mampu menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh
media dengan lugas.
Kesuksesan blusukan tokoh politik ke tempat-tempat kumuh
akan menghasilkan citra yang bagus kalau itu dilakukan dari hati,
tidak dibuat-buat, bukan basa-basi, dan bukan sekadar pencitraan
semata. Publik sudah pintar dan bisa menilai mana yang benarbenar dilakukan karena memang kepeduliannya atau sekadar
pencitraan semata yang pemberitaannya manis di media.
Media dan Politik Pencitraan
Pada
masa kampanye, para Capres/cawapres berlomba
membuat ‘kemasan’ dirinya
agar dapat diterima oleh calon
pemilih. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan dan persepsi
mereka tentang cara menjual, cara berdagang, cara bertransaksi
terhadap produk atau ‘kemasan’ yang dimilikinya tersebut dalam
pencapaian tujuan apakah pemilihnya puas atau tidak puas.
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Membangun pencitraan memang sangat diperlukan, namun
tidak serta merta menyajikan sebuah produk yang jelek bahkan
merugikan bagi konsumen, bagaikan menjual kucing dalam
karung. Tentunya marketing politik pada saat ini semakin
memegang peranan penting dalam pemilihan umum, sistem dan
budaya politik seperti ini akan menguntungkan para pihak yang
memiliki kemampuan financial atau capital yang besar.
Jika para Capres/cawapres tidak dapat memenej dirinya sendiri,
jauh-jauh hari mereka membayar konsultan atau ahli politik untuk
membuat strategi yang jitu dalam memenangkan pemilu. Ironisnya
jika para konsultan tersebut melakukan proses pembodohan
kepada masyarakat dengan melakukan politik transaksional,
melanggar ketentuan kampanye, membuat kampanye
terselubung, dan praktek-praktek curang lainnya yang menabrak
aturan dan ketidakpantasan sosial dan budaya masyarakat.
Bahwa yang dimaksud dengan kampanye yaitu kegiatan-kegiatan
penyampaian visi, misi, dan program pada waktu tahapan
kampanye Pemilu. Dalam Undang-undang pemilu, selain waktu,
diatur juga soal materi kampanye, metode kampanye, larangan
dalam kampanye dan sanksi atas pelanggaran kampanye, yang
semua itu diatur secara lebih teknis dalam peraturan-peraturan
KPU. Namun permasalahannya, untuk kegiatan-kegiatan di luar
tahapan, penyelenggara Pemilu biasanya tidak bisa mengambil
tindakan atau memberikan sanksi terhadap pihak-pihak, baik
Capres/cawapres atau partai politik maupun orang-per-orang
yang melakukan kampanye di luar yang telah diatur dalam
Undang-undang.
Dalam dunia politik modern, media massa ditempatkan pada
posisi strategis sebagai alat komunikasi politik, mengingat makin
menguatnya hegemoni media di dalam seluruh aktivitas politik.
Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penetrasi teknologi
komunikasi yang praktis mengubah seluruh tatanan kehidupan
sosial manusia.
Saat ini media tidak lagi sekadar alat komunikasi politik saja, tetapi
juga sebagai “politik” itu sendiri. Sama dengan peran uang, yang
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tidak lagi sekadar alat pembayaran jasa kegiatan politik, tetapi
sudah menjelma sebagai politik itu sendiri. Begitulah kuatnya
peran media di dalam dunia politik sehingga seakan-akan politik
modern sama sekali tidak pernah dan tidak bisa berjalan tanpa
adanya peran media, terutama media massa.
Pencitraan sebagai salah satu produk utama media dan alat
komunikasi politik yang ditujukan untuk membentuk citra atau
gambaran tertentu di dalam persepsi publik. Pencitraan ini bisa
ditujukan pada objek figur politik, partai politik, isu politik dan lainlain. Citra atau gambaran ini dimodifikasi oleh media sedemikian
rupa sehingga bisa mengubah satu persepsi terhadap objek yang
sama menjadi bertolak belakang atau berubah hingga 360 derajat.
Di sinilah kita mengenal istilah “realitas nyata” atau “realitas asli”
(genuine reality) dan “realitas maya” (virtual reality) atau “realitas
palsu” (pseudo reality) yang berupa “realitas media”.
Pemanfaatan media yang tepat juga akan membantu meningkatkan
“branding” tokoh politik. Perkembangan media yang cukup pesat
seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik dalam melakukan
praktik politik pencitraan. Maraknya pengunaan internet juga bisa
dilirik dalam praktik politik pencitraan karena sifatnya yang sangat
cepat dalam menyebarkan informasi dan biaya yang dikeluarkan
jauh lebih murah daripada media televisi.
Para tokoh politik sudah mulai menyadari pentingnya media
sosial untuk mendekatkan diri ke publik. Sebagai contoh, mantan
Presiden AS Obama, yang sukses mendekatkan dirinya ke publik
melalui media sosial. Tidak hanya di media sosial Facebook, dia
juga berkomunikasi ke publiknya melalui Twitter. Pengunaan
media sosial ini sangat efektif karena media sosial bisa mengejar
atensi publik secara luas. Tidak hanya anak muda yang menjadi
target publiknya, tetapi masyarakat secara luas juga mengakses
media sosial tersebut dikarenakan kemudahan akses internet dan
lahirnya gadget yang memudahkan kita untuk “online”.
Bila ada berita di media mengenai calon presiden, kemudian
banyak komentar miring yang menuduh situasi tersebut sebagai
pencitraan, upaya pencitraan itu tergolong gagal. Ujung-ujungnya
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upaya pencitraan malah kerap dijadikan sindiran dan bahkan
bahan olok-olokan. Padahal, sebagai calon pemimpin, kita
memang membutuhkan pencitraan diri positif agar bisa sukses
dan efektif di pekerjaan kita.
Dampak positif dari pencitraan adalah adanya partisipasi politik
masyarakat, yang banyak memberikan antusias terhadap
masyarakat, terutama di kalangan politikus, dan merupakan salah
satu aspek penting dalam demokrasi.
Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh
Pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga
negara, masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan
yang memengaruhi hidupnya untuk menentukan pembuatan dan
pelaksanaan keputusan politik.
Kesadaran akan adanya partisipasi politik menjadi faktor penting
dalam warga negara (masyarakat). Maka dari itu, pemerintah
harus memperhitungkan berbagai hal yang berhubungan dengan
pengetahuan dan kesadaran hak dan kewajiban yang berkaitan
dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi
ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi
politik.
Pentingnya Memilih
Jika pencitraan yang dibangun Jokowi adalah “kerja, kerja, dan
kerja”, sementara Prabowo memilih citra sebagai figur yang “tegas”,
melalui media massa masing-masing kandidat sebenarnya ingin
meraih suara sebanyak-banyaknya untuk menduduki orang
nomor satu di negeri ini.
Maka dari itu, menentukan hak pilih dalam pilpres merupakan
sikap yang paling dituntut dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Kalimat filosofis dari demokrasi sering disebut dengan “one man
one vote”, mengandung makna bahwa perubahan politik akan
terwujud bila rakyatnya turut memberikan hak pilih sebagai warga
negara dalam mencapai tujuan negara. Dampak dari menentukan
hak pilih sangat menentukan nasib sebuah negara.
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Bagi pemilih yang merasa pesimistis dalam menghadapi
kontestasi politik menganggap bahwa sikap dalam menentukan
hak pilih tidaklah berdampak luas. Dengan alasan bahwa yang
merasa senang dan bahagia dari hasil pilpres hanya milik sebagian
kelompok saja. Tentunya kerangka berpikir demikian harus
dihilangkan dalam ruang publik.
Sikap menentukan hak pilih merupakan tindak lanjut dari penilaian
masyarakat dalam memahami orientasi kebijakan dari pasangan
calon (paslon) pemimpin yang disampaikan pada masa kampanye.
Tanpa disadari, pada waktu berkampanye, semua program politik
yang ditawarkan sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umum.
Akan tetapi, wujud nyata dari yang dikampanyekan tersebut
masih bersifat misteri. Maka dari itu, untuk memahami kesesuaian
antara kampanye dan perwujudan substansial kampanye tersebut
sangat ditentukan oleh sikap masyarakat dalam menentukan hak
pilihnya secara profesional dan rahasia.
Momen pilpres dapat dijadikan pintu awaluntuk mentransformasikan
kualitas kesejahteraan rakyat, baik kesejahteraan dalam
bentuk perekonomian, pendidikan, politik, kesehatan, maupun
keagamaan. Maka dari itu, tidak berlebihan rasanya jika penulis
mengulang pepatah lama, “5 menit salah dalam menentukan
pilihan, maka 5 tahun akan menanggung akibatnya”. Begitu pula
sebaliknya.
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Kualitas Komunikasi Internal Hulu Layanan
Publik Berkualitas
Fitria Rizki Wijaya
Pranata Humas Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi – LIPI

F

enomena ini berangkat dari pra observasi peneliti di lokasi
penelitian yaitu di Balai Konservasi Tumbuhan Kebun
Raya Purwodadi – LIPI. Instansi pemerintah ini sedang
melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas untuk
menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagai perwujudan good
governance. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan
layanan publik.
Wursanto dalam Masmuh (2010, h. 85) mengatakan bahwa setiap
orang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan
latar belakang dapat menimbulkan suatu gap atau hambatan
dalam proses komunikasi. Hambatan ini dapat diklasifikasikan
menjadi dua, yaitu latar belakang sosial dan latar belakang
pendidikan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan audit
komunikasi terhadap pelaksanaan komunikasi horizontal di Sub
Bagian Tata Usaha agar diketahui keefektifan komunikasi tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan tiga tema dalam
komunikasi organisasi horizontal yaitu media komunikasi, tujuan
komunikasi dan hambatan komunikasi. Media komunikasi yang
digunakan pegawai antara lain : pertama, media komunikasi
lisan. Sesama pegawai mengucapkan kata-kata secara lisan dan
langsung kepada lawan bicaranya dengan berhadapan langsung
(tatap muka), atau melalui telepon pribadi dan telepon internal
atau Private Automatic Branch eXchange (PABX).

413

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

Kedua, media komunikasi tertulis. Media komunikasi tertulis
digunakan untuk media komunikasi jangka panjang agar masingmasing yang menjalin komunikasi tersebut tidak melewatkan
pesan atau informasi yang disampaikan. Sebagai contoh
komunikasi kepada pegawai di satuan keamanan terkait rencana
kunjungan dan pemakaian area Kebun Raya Purwodadi oleh
pengunjung yang dituangkan dalam bentuk komunikasi internal
yang mengikuti standard ISO 9001 : 2008 yang ditempel di papan
informasi di ruangan unit kerja sebagai komunikasi tertulis. Selain
itu media komunikasi tertulis yang digunakan berupa log book yang
digunakan oleh pegawai di satuan keamanan. Sedangkan untuk
pegawai di unit lainnya juga menggunakan media komunikasi
tertulis berupa email, SMS, BBM dan WhatsApp.
Ketiga, komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini dapat berupa
komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis. Komunikasi satu arah
berupa komunikasi lisan yang dilakukan pada saat pengarahan
pada apel pagi kepada pegawai. Sedangkan komunikasi satu arah
yang terjadi melalui media komunikasi tertulis yang dituangkan
dalam komunikasi internal yang mengikuti standard ISO 9001 :
2008 dan pengumuman yang ditempel di papan pengumuman.
Dari komunikasi satu arah ini dapat pula menjadi komunikasi dua
arah apabila informasi yang disampaikan tidak jelas atau untuk
konfirmasi kembali kepada pemberi informasi atau komunikator,
dengan menghubungi komunikator melalui telepon pribadi,
telepon internal atau bahkan dengan komunikasi tatap muka.
Keempat, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah lebih
sering digunakan dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari untuk
mendapatkan umpan balik dari lawan bicara. Komunikasi dua arah
merupakan komunikasi yang komunikator dan komunikannya
selalu bergantian memberikan informasi dalam penyampaian
sebuah pesan. Komunikasi yang terjadi antara pemberi informasi
dan penerima informasi. Ketika pemberi informasi menyampaikan
informasi maka penerima informasi akan memberikan respon
terhadap sebuah pesan yang disampaikan. Sebagai contoh,
Pegawai memberikan informasi terkait layanan pemesanan
tempat dan Bendahara Penerima sebagai penerima pesan akan
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memberikan respon dengan melakukan pengecekan apakah
calon pengunjung tersebut sudah melakukan pembayaran
terhadap pemesanan tempat tersebut. Selanjutnya Bendahara
Penerima akan melakukan konfirmasi sehingga terjadi komunikasi
dua arah.
Kelima, komunikasi verbal. Komunikasi verbal berupa komunikasi
secara langsung (lisan) maupun komunikasi tertulis yang
dituangkan dalam komunikasi internal, log book ataupun media
komunikasi sosial (email, SMS, BBM dan WhatsApp). Media
komunikasi verbal ini yang paling sering digunakan dalam
komunikasi organisasi horizontal. Komunikasi verbal lebih mudah
digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dan lebih
mudah untuk dimengerti oleh lawan bicara.
Keenam, komunikasi non-verbal berupa bahasa tubuh seperti
gerakan dan isyarat tangan, serta ekspresi wajah. Penggunaan
komunikasi non-verbal saja sangat jarang digunakan, karena
komunikasi non-verbal ini dapat menimbulkan pemaknaan yang
berbeda antara komunikator dengan komunikan. Penggunaan
komunikasi verbal dan non-verbal lebih sering digunakan secara
bersamaan dalam komunikasi sehari-hari.
Ketujuh, komunikasi informal dilakukan pada waktu istirahat dan
antar sesama pegawai dengan level yang sama. Komunikasi
informal dalam komunikasi organisasi horizontal lebih banyak
digunakan untuk memelihara hubungan sosial pertemanan atau
persahabatan dan penyebaran informasinya bersifat pribadi.
Komunikasi informal digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial
dan mengatasi kelambatan komunikasi formal yang biasanya
cenderung kaku dan harus melalui berbagai jalur terlebih dahulu.
Kedelapan, komunikasi formal berupa rapat internal atau briefing.
Komunikasi formal digunakan untuk komunikasi yang bersifat
resmi dan biasanya dilakukan di dalam forum formal.
Tujuan komunikasi horisontal antara lain : pertama, untuk
mengkoordinasikan tugas kerja. Pengkoordinasian tugas dan
tanggung jawab ini dilakukan antar pegawai dalam unit yang
sama. Pengkoordinasian terkait pelayanan kepada pengunjung
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yang dilakukan oleh Unit Jasa Dan Informasi dengan Unit
Keuangan atau pengkoordinasian terkait pelayanan tamu
dinas yang dilakukan oleh Unit Jasa Dan Informasi dengan Unit
Umum. Pengkoordinasian tugas kerja terjadi karena adanya
tugas dan tanggung jawab berlebih atau yang melampaui batas
kewenangannya sehingga menyebabkan pengkoordinasian tugas
harus dilakukan.
Kedua, berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan kerja.
Tujuan komunikasi horizontal untuk berbagi informasi mengenai
rencana dan kegiatan kerja berkaitan dengan pergantian shift
kerja pegawai satuan keamanan.
Ketiga, memecahkan masalah. Tujuan komunikasi horizontal
untuk memecahkan masalah, dilakukan dengan komunikasi
secara langsung, yaitu melalui komunikasi tatap muka. Biasanya
dilakukan dengan cara briefing dari atasan langsung kepada para
stafnya bila permasalahan itu menyangkut satu unit. Apabila
permasalahan tersebut menyangkut lintas unit maka biasanya
akan dilakukan dengan briefing bersama unit-unit yang terkait
dan bila diperlukan akan melibatkan pimpinan. Tujuan komunikasi
horizontal untuk memperoleh pemahaman bersama terjadi
melalui komunikasi sehari-hari. Komunikasi yang dilakukan oleh
staf Jasa Dan Informasi dengan Staf Unit Keuangan atau petugas
tiketing terkait layanan terhadap pengunjung. Komunikasi ini
dilakukan dengan komunikasi tatap muka atau dengan media
telepon internal.
Kelima, untuk mendamaikan, berunding, dan menengahi
perbedaan. Tujuan komunikasi horizontal untuk mendamaikan,
berunding, dan menengahi perbedaan, komunikasi ini dilakukan
melalui komunikasi formal, yaitu rapat internal. Dalam rapat
internal tersebut, seluruh unit yang berkonflik hadir dan memiliki
kesempatan untuk bertukar informasi dan menengahi perbedaan
yang ada. Namun, pencapaian tujuan komunikasi ini dipengaruhi
dengan latar belakang dari masing-masing individu (pengalaman
kerja, jenjang pendidikan, dan kompetensi), perbedaan
kepentingan, dan perbedaan tujuan.
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Keenam, memperoleh dukungan antar persona. Tujuan komunikasi
horizontal untuk menumbuhkan dukungan antarpersona, didapat
oleh informan melalui komunikasi personal antar pegawai
dengan media komunikasi tatap muka atau media komunikasi
menggunakan SMS, BBM dan WhatsApp.
Komunikasi dalam organisasi adakalanya tidak berjalan lancar
seperti yang diharapkan. komunikasi horizontal yang terjadi antara
lain : pertama, persepsi selektif. Komunikasi organisasi horizontal
yang dilakukan oleh antar pegawai lintas unit adakalanya
mengalami persepsi selektif. Masing-masing merasa yang paling
benar dan menggunakan persepsinya masing-masing sehingga
terjadi hambatan komunikasi. Kecenderungan menyeleksi,
mengabaikan, melewati atau melupakan informasi dapat
mengakibatkan kehilangan informasi dan komunikasi menjadi
tidak efektif.
Kedua, bahasa. Satiap mempunyai kemampuan yang berbedabeda dalam penggunaan bahasa sehingga dapat menimbulkan
pemaknaan atau penginterpretasikan suatu informasi (pesan) yang
dapat berubah maknanya antara pemberi informasi (komunikator)
dengan penerima informasi (komunikan). Hal ini karena Latar
belakang pegawai sangat beragam, berbeda umur, pendidikan
dan budaya.
Oleh karena itu penting bagi sebuah instansi Pemerintah membuat
panduan komunikasi internal agar proses bisnis di dalamnya
berjalan dengan lancar. Kelancaran ini akan menentukan kualitas
layanan yang diberikan kepada masyarakat.
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Akselerasi Komunikasi Internal Organisasi
Pemerintah di Era 4.0
Fitri Susanti
Pranata Humas Kementerian Keuangan

K

ita percaya bahwa generasi-generasi emas bangsa yang
duduk dalam pemerintahan adalah aparatur-aparatur pilihan
yang telah melalui proses seleksi. Bahkan sekarang generasi
millenial yang konon mampu merespon kilat berbagai informasi
yang berada dalam big data, turut masuk dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Jelas, kehadiran mereka membawa warna baru
yang perlu dirangkul dan diajak berkolaborasi. Maka di lingkungan
pemerintah, sebenarnya berbagai forum pertemuan maupun
komunikasi melalui media komunikasi yang ditujukan kepada
aparatur internal telah terlaksana. Hanya saja belum memiliki
pola/mekanisme terstruktur.
Pada Kementerian pembina komunikasi contohnya, sudah
terdapat struktur pada Subbagian di Sekretariat Jenderal-nya
yang mengelola ‘hubungan’ internal dan eksternal. Namun
demikian dalam peraturan menterinya hanya menyebutkan tugas
dan fungsinya sebatas pelaksanaan siaran pers, jumpa pers, dan
kunjungan pers. Harapan besar kita kepada organisasi pembina
dapat menjadi pioner dalam menerapkan manajemen komunikasi
internal.
Dalam beberapa diskusi dalam perumusan desain komunikasi
internal sektor pemerintah, masih terdapat kebingungan unit mana
yang seharusnya berwenang dalam memanajemen komunikasi
internal ini, apakah unit yang menangani Hubungan Masyarakatnya, atau yang menangani Biro Sumber Daya Manusia-nya, atau unit
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yang menangani manajemen reformasi birokrasi dan transformasi
kelembagaan-nya. Menimbang komunikasi internal ini masih satu
rumpun dengan ilmu komunikasi yang erat kaitannya dengan
hubungan masyarakat, maka unit yang menangani hubungan
masyarakat dapat mengambil posisi sebagai unit in charge yang
menangani komunikasi internal organisasi pemerintah terkait.
Penentuan unit in charge tersebut menjadi titik mula selanjutnya
proses menelurkan rumusan strategi komunikasi internal di
organisasi pemerintah terkait.
Gagasan kemudian yang muncul seiring dengan mengemukanya
konsep cyber PR, yakni dalam komunikasi internal perlu disusun
peta jaringan komunikasi. Dalam kamus bahasa Indonesia,
jaringan komunikasi adalah sejumlah komunikasi yang saling
bertautan. Jaringan komunikasi melibatkan dukungan teknologi
informasi dan komunikasi dalam mendukung proses transfering
atau penerusan informasi. Jumlah aparatur yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia jika dikelola jaringan komunikasinya
dengan baik dan penuh keyakinan yang optimistik, maka akan
berdampak sistemik dan mampu membawa pengaruh positif
terhadap masyarakat publik, bahwa negara hadir di tengah rakyat
sebagai penghubung antara Pemerintah dengan masyarakat.
Maka dalam perumusan strategi komunikasi internal, aspek
jaringan komunikasi perlu dirumuskan secara detail yang meliputi
ke-6 unsur dalam komunikasi, terutama leveling konten pesan,
leveling penyebaran informasinya, serta alternatif pemanfaatan
media sosial yang tersedia.
Selanjutnya tentu sangat familiar dengan jejaring sosial. Organisasi
pemerintah dapat mengadopsi pemanfaatan teknologi jejaring
sosial untuk dikembangkan secara internal menjadi jejaring sosial
internal para aparaturnya. Jejaring sosial internal disini berfungsi
untuk membendung aspirasi, ide, dan gagasan dari para aparatur.
Harapannya, ketika aspirasi mereka sudah disalurkan melalui kanal
ini, maka gagasan aparatur yang dikhawatirkan menyimpang,
yang disampaikan melalui akun jejaring sosial eksternal, dapat
diminimalisir. Selain itu, kelebihan dari jejaring sosial internal ini
adalah pengguna selaku aparatur dapat memperoleh informasi419
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informasi yang sifatnya private hanya boleh disebarkan dan
diperoleh melalui kanal jejaring internal ini. Dapat pula menjadi
ajang menunjukkan eksistensi diri dalam berkarya kepada seluruh
anggota organisasi.
Nah, jika keseluruhan proses telah dirumuskan dan dilaksanakan,
maka kembali ke ilmu manajemen bahwa setelah planning,
organizing, actuating, disempurnakanlah dengan tahapan
controlling. Jangan abai dan terlena bahwa siklus komunikasi
internal yang telah berjalan baik-baik saja. Dengan controlling,
organisasi dapat terus-menerus menyempurnakan diri dengan
evaluasi melalui melalui evaluasi tingkat kepentingan, tingkat
kepuasan, serta tingkat partisipasi dari para aparatur.
Goals akhir dari komunikasi internal ini sepenuhnya untuk
memberikan pelayanan yang prima dalam penyampaian informasi
yang kredibel dan dapat dipercaya dari Aparatur yang memiliki
kecakapan komunikasi dan mampu mengajak publik eksternal
untuk berperan aktif dalam menyukseskan program pemerintah,
demi Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Era 4.0
adalah milik kita, bukan milik mesin dan robot. Kitalah yang harus
memegang kendali kemudi!
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Akselerasi Pesan dalam Komunikasi
Internal
Krishna Pandu Pradana
Pranata Humas Kementerian Keuangan

S

ebagaimana diketahui, saat ini mayoritas masyarakat
Indonesia telah menggunakan internet. Menurut data dari
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada
tahun 2017 terdapat 143,26 juta penduduk Indonesia menggunakan
Internet. Sedangkan berdasarkan We Are Social, perusahaan asal
Inggris yang bekerja sama dengan Hootsuite, disebutkan bahwa
pada Januari 2019 tercatat lebih dari separuh penduduk Indonesia
(150 juta) menggunakan internet dan bermain media sosial.
Berdasarkan data di atas, kita bisa mengetahui bahwa sosial media
menjadi salah satu medium penting dalam mengakselerasi pesan
suatu organisasi, baik yang bersifat vertikal ataupun horizontal. Bila
sebelumnya terdapat fasilitas SMS (short message service) atau
layanan pesan singkat bersifat hanya vertikal saja atau horizontal
saja, kini dengan adanya platform sosial media seperti WhatsApp,
Instagram, Facebook, Line, YouTube, dan sebagainya, telah
mengubah pola komunikasi tersebut. Komunikasi kini tidak hanya
bersifat vertikal atau horizontal saja, tapi bisa menjadi kombinasi
dari keduanya.
Sebagai contoh penyedia platform sosial media, antara lain
YouTube, memudahkan mengakselerasi pesan berupa audio
visual. Instagram cocok menyasar kalangan muda dengan
tampilan visual yang menarik.
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WhatsApp sangat efektif mengakselerasi pesan karena dapat
dengan mudah mengirimkan pesan secara luas dalam grup.
Pengguna platform ini didasarkan atas minat dan kesamaan jenis
dalam pesan yang akan disampaikan. Dengan basis nomor ponsel
pada smartphone yang terhubung dengan internet, pengguna
WhatsApp dapat mengaktivasi lewat kode yang diberikan melalui
layanan pesan singkat lalu dikirimkan ke ponsel pribadinya. Semua
kontak telepon yang disimpan langsung terhubung dengan
individu lain secara real-time. Untuk menjadi anggota dalam satu
grup tertentu perlu ada yang mengundang untuk masuk ke dalam
komunitas atau organisasi tersebut.

Komunikasi Nonformal
Grup percakapan WhatsApp di kantor menjadi model contoh
komunikasi internal yang mampu mengakselerasi pesan baik
di level pegawai sampai dengan pimpinan organisasi. Contoh
penerapannya di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro
KLI), Kementerian Keuangan. Whatsapp bisa digunakan untuk
beragam bentuk pesan. Baik sifatnya arahan langsung dari Kepala
Biro, pemberitahuan dari Bagian Tata Usaha, sampai dengan
obrolan ringan menyangkut personal.
Dampak positif sosial media whatsapp di Biro KLI yaitu, pada
saat penyusunan tagline dan pembuatan logo biro yang dikenal
saat ini dengan tagline Building Public TRUST. Semua pegawai
dilibatkan dalam bentuk sayembara yang ditentukan batas
akhir pengumpulannya. Selain itu, Kepala Biro KLI juga pernah
melakukan rebranding tagline dan logo dari Perpustakaan
Kementerian Keuangan menjadi Your Unlimited Knowledge.
Beberapa contoh di atas dilakukan untuk meningkatkan hubungan
komunikasi internal diantara para pegawai agar bisa berpartisipasi
dan berkontribusi dalam memajukan organisasi serta memiliki
value dan etos kerja yang tinggi di setiap bidang tugas.
Meskipun memiliki banyak dampak positif untuk mengakselerasi
pesan dan meningkatkan komunikasi dalam internal organisasi,
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sosial media juga memiliki kekurangan dan dampak negatif.
Antara lain, penyebarluasan informasi yang tidak valid dan
belum terverifikasi kebenarannya (informasi hoaks), menurunnya
produktivitas, menimbulkan sikap acuh terhadap orang-orang di
sekeliling, mudahnya akses untuk mendapatkan informasi yang
tidak baik, menurunkan kreativitas, dan menimbulkan kebencian.
Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki media sosial,
norma dan sopan santun tetap menjadi faktor yang sangat penting.
Mengingat seluruh anggota dalam grup memiliki karakteristik dan
persepsi berbeda terhadap satu pesan yang disampaikan. Karena
itu, sudah selayaknya komunikasi internal yang sifatnya formal
untuk organisasi (dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi
dalam organisasi) dapat juga diimbangi dengan komunikasi yang
sifatnya nonformal. Tujuannya untuk mencairkan suasana antara
pimpinan dengan pegawainya agar dapat mencapai tujuan yang
diinginkan bersama.
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Endah Kartikawati
Sebelum menjadi ASN di Kementerian Pertanian
(Kementan) Republik Indonesia pada tahun 2002,
Endah Kartikawati telah mengawali karier di bidang
public relations, pemasaran, komunikasi publik.
Bersama Tulus Subarjono (alm), Endah menjadi salah
satu pendorong terbentuknya organisasi profesi Ikatan
Pranata Humas Indonesia hingga akhirnya dipercaya
menjadi Ketua Umum Iprahumas periode 2016 – 2018.
Sebelum mengemban amanah sebagai Kepala Sub
Bagian Hubungan Masyarakat di Badan Karantina
Pertanian, Kementerian Pertanian, Endah merupakan Pranata Humas Ahli Muda
di kementerian tersebut.
Endah yang aktif dalam berbagai komunitas yang bergerak bidang pertanian,
eksportir komoditas pertanian, peduli anak dan remaja ini, menyelesaikan
pendidikan terakhirnya di Strata-2 Magister Manajemen, Institut Pertanian
Bogor (IPB). Untuk mengenal lebih dekat, Endah bisa dihubungi melalui email
: endahkhumas@gmail.com atau melalui platform media sosial Facebook dan
Instagram dengan nama sama.

Dyah Rachmawati Sugiyanto
Dyah Rachmawati Sugiyanto, lahir di Bekasi, 10 Juli
1983. Bergabung sebagai fungsional Pranata Humas
sejak 2006, diawali dari jenjang kepangkatan II/c. Ia
menduduki posisi sebagai Manager Humas Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk area Jakarta
pada 2019. Sebagai Pranata Humas Madya termuda
di Indonesia, ia merasa harus terus meningkatkan
kapasitas dirinya sebagai Humas Pemerintah.
Kecintaannya terhadap profesi Humas mendorongnya
untuk menyelesaikan disertasi tentang pemaknaan
Humas bagi pejabat Humas Pemerintah. Studi S3-nya
ia tamatkan di Universitas Padjadjaran, Bandung.
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Meylani
Meylani menjadi anak Jakarta sejak lahirnya.
Perempuan yang biasa disapa dengan nama Mey
ini aktif sebagai Pranata Humas di Kementerian
Komunikasi dan Informatika sejak 2011. Walaupun
tidak pernah bercita-cita bekerja di dunia kehumasan,
kecintaan terhadap profesinya juga membuatnya
terlibat dalam kepengurusan di Ikatan Pranata Humas
Indonesia hingga menjadi Wakil Ketua II pada periode
2018-2021. Dan kini memangku jabatan sebagai
Plt. Ketua Umum Ikatan Pranata Humas Indonesia
menggantikan Dr. Dyah Rachmawati yang ditunjuk
sebagai Pejabat Struktural di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Di sela-sela kesibukannya sebagai PNS, ia juga menjadi penggiat gaya hidup
minim sampah. Sepak terjangnya sering dibagikan melalui akun Instagramnya @
meylani.siahaan. Bagi yang tertarik untuk berkorespondensi, ia dapat dihubungi
melalui meylani.siahaan@gmail.com.

Siko Dian Sigit Wiyanto
Siko Dian Sigit Wiyanto saat ini aktif sebagai PNS
Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama di Biro
Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat
Jenderal, Kementerian Keuangan. Ia juga aktif di
kepengurusan asosiasi profesi pemangku jabatan
fungsional Pranata Humas sebagai Wakil Ketua I untuk
periode 2019-2021.
Ia juga menamatkan pendidikannya di program
Diploma III Kebendaharaan Negara dan Diploma
IV Akuntansi di Politeknik Keuangan Negara STAN
dan sempat menjadi dosen tamu untuk mata kuliah
komunikasi di almamaternya tersebut dan pernah aktif di Ikatan Alumni STAN
(Ikanas) sebagai tim humas. Ia juga menulis buku dan kolom artikel untuk tema
humas pemerintah dan keuangan negara pada berbagai media.
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Faza Nur Wulandari
Menjadi seorang humas merupakan cita-cita Faza
Nur Wulandari sejak duduk di bangku sekolah. Untuk
itu Faza memilih kuliah jurusan Ilmu Komunikasi di
Universitas Padjadjaran. Saat kuliah, Faza turut aktif
mengikuti berbagai organisasi. Saat ini, memegang
amanah sebagai Sekretaris Umum Iprahumas.
Faza bekerja sebagai Pranata Humas di Badan Litbang
Kesehatan sejak 2014. Pekerjaan yang dilakukan
meliputi mengelola sosial media, kontributor majalah
internal Warta Litbangkes, mendiseminasikan hasil
riset litbangkes, dan lain-lain.

Fitri Susanti
Fitri Susanti, A.Md., S.AP., akrab dipanggil Pipit, lahir
di Malang, 23 Mei 1987 dari pasangan Soekirno (Alm)
dan Endang Suchayati, saat ini menjabat sebagai
Pranata Humas Ahli Pertama pada Bagian Manajemen
Hubungan Kelembagaan Negara, Biro KLI, Setjen
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Istri dari Farid Pungki Oktavia dan Ibu dari Fahd
Abrisham Yusuf ini, memiliki minat di bidang menulis,
seni, kuliner, adventure, organisasi, politik, dan
kehumasan. Prestasi menulisnya telah dimulai sejak
duduk di bangku SMA. Saat itu, bersama rekannya, Fitri meraih Juara I Lomba
Karya Tulis Ilmiah se-Jawa Timur.
Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara jurusan Kebendaharaan Negara
(2008) yang meraih predikat cum laude saat menyelesaikan Sarjana Strata 1 di
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara jurusan Manajemen Kebijakan Publik ini
kini menjabat sebagai Bendahara Iprahumas di Ikatan Pranata Humas Indonesia.
Fitri bisa dihubungi melalui:
HP/WA : 0857 8089 7800
Email		
: mrs.fitris@gmail.com
IG, FB		
: 2112tif
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Rita Nurlita Setia
Rita Nurlita adalah seorang Ibu yang aktif dalam kegiatan
literasi digital dan kepenulisan. Saat ini, selain menjadi
Pranata Humas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Depok, Rita juga mendirikan Keluarga Digital Indonesia
(Kugi Indonesia), Komunitas Internet Sahabat Anak (KISA)
dan Kisa Muda yang bergerak di bidang literasi digital
untuk orang tua, anak-anak, dan remaja.
Rita juga menulis buku literasi digital untuk anak-anak
berjudul “Terjebak di Dunia Maya” dan komik “Anak Hebat
di era Digital”. Novel pertamanya berjudul “Terjebak di
Dunia Maya” yang bercerita tentang cara menggunakan
internet secara sehat untuk anak-anak (2015), berhasil masuk nominasi sebagai novel
non-fiksi terbaik anak-anak di Islamic Book Fair 2016.
Berbagai inovasinya dalam kegiatan literasi digital dan internet sehat di masyarakat,
membuatnya seringkali diundang sebagai narasumber dan menerima berbagai
penghargaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berprestasi tingkat Kota Depok,
ASN berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat (2017), peraih PR Indonesia Fellowship
(2018), Tokoh Metro Tempo dari Koran Tempo (2018) dan Pranata Humas Ahli Terbaik
sub Kategori Pemerintah Daerah (2019).
Rita bisa dihubungi melalui sosial media:
Facebook: Rita Nurlita Setia
Instagram: ritanurlitasetia
Youtube: Vlog InitehRita

Firmansyah
Firmansyah adalah seorang pegawai negeri sipil yang
menjabat sebagai Pranata Humas di Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Firman juga mempunyai
kegemaran terhadap bidang seni dan audio visual,
khususnya membuat sketsa lukis, musik, dan
sinematografi.
Firman juga aktif di kepengurusan organisasi
Iprahumas pusat sebagai Ketua Bidang Advokasi
periode 2019-2021. Pria penggemar klub sepakbola
Manchester United ini juga mempunyai hobi kulineran
dan bereksperimen dalam bidang gastronomi.
Firman bisa dihubungi melalui sosial media:
Instagram: firman_syah_iman
Email: firmansyah.uno@gmail.com
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Tiara Kharisma
Tiara Kharisma, Pranata humas muda Arsip Nasional
Republik Indonesia yang juga ibu dari dua orang
anak telah menyelesaikan studi S1 tahun 2010 di
program studi Ilmu Komunikasi bidang kajian ilmu
hubungan Masyarakat, Universitas Padjadjaran. Tahun
2018 kemudian menyelesaikan studi pascasarjana
di departemen ilmu komunikasi fisip UI dengan
berbekal beasiswa dari Kementerian Komunikasi dan
Informatika.
Berkarya di ANRI sejak Maret 2011, tiara memiliki
ketertarikan terhadap kajian komunikasi organisasi
dan antarbudaya. Selain itu, perempuan yang juga
menjabat sebagai ketua bidang keanggotaan DPP
Iprahumas ini memiliki ketertarikan dalam kajian dan
perkembangan implementasi keterbukaan informasi
publik di Indonesia.

Leidena Sekar Negari
Leidena Sekar Negari adalah Pranata Humas Setjen
& BK DPR RI. Terpilih sebagai pemenang utama ICON
PR Indonesia 2018 yang digelar oleh Majalah PR
Indonesia. Ia pernah mejadi kandidat dalam pemilihan
Ketua umum Iprahumas dan terpilih sebagai Ketua
Bidang Kerjasama Iprahumas (2018-2021). Penikmat
seminar dan workshop Komunikasi ini, terpilih sebagai
Pegawai Berprestasi Setjen dan BK DPR RI pada tahun
2019. Saat ini Dena aktif sharing tentang Kehumasan
Pemerintah.
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Lydia Okva Anjelia
Lydia Okva Anjelia, Lahir di Bandung, 16 Oktober
1986. Ia menamatkan pendidikan DIII Broadcasting di
Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad)
pada tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan S1
Jurnalistik 2007-2009. Pada tahun 2010, ia kemudian
mulai bergabung di Humas Unpad/Unpad News
and Information Center (UNIC) sebagai reporter untuk
website www.unpad.ac.id, majalah Gentra Unpad, dan
Radio Unpad. Kemudian pada tahun 2012 - 2014 ia
bekerja sebagai Humas di Rumah Sakit Umum Pusat
Hasan Sadikin Bandung hingga kemudian menjadi
Pranata Humas di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan RI.
Kemampuan Desain komunikasi visual dasar yang dimiliki menjadi modalnya
dalam memproduksi penyiapan bahan-bahan presentasi pimpinan dengan MS
Powerpoint sebagai senjata andalannya. Buku yang pernah diterbitkan adalah
biografi seorang Profesor Farmasi Universitas Padjadjaran, Prof. Sidik dengan
judul “Sang Peneliti Pemburu Paten, 75 Tahun Prof. Sidik” (2012). Beberapa
prestasi juga pernah ia raih, seperti Juara II Kompetisi “Adu Kreasi Wartawan &
Penulis Muda Pertanian” Kementan (2011), Juara II Lomba foto Festival Apresiasi
Wayang Indonesia (2012), dan sejumlah lomba foto lokal lainnya di Jawa Barat.
Facebook : Lydia Okva Anjelia
Twitter
: @okva
Instagram : @okva
email
: lydiaanjelia@gmail.com
Blog
: okvaa.wordpress.com
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Sherly Julianti
Sherly Julianti biasa disapa Cely , Pranata Humas
Mahir di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,
tertarik dengan dunia jurnalistik dan vloger untuk
dunia komunikasi.
Masih tergolong pemula dalam dunia jurnalistik,
beberapa hasil tulisan hasil dari rangkuman artikel
dihasilkan dan dimuat dimedia internal instansi.
Menyukai dunia broadcasting khususnya presenter
dan reporter berpengalaman menjadi presenter dan
reporter tetap di media televisi internal BPPT TV
Dengan bergabung di organisasi profesi Iprahumas ini merupakan langkah awal
untuk berani mengembangkan diri kedunia luar.
Tulisan The Power Of Writing merupakan gubahan dari tulisan yang sebelumnya
pernah meluncur di blog pribadi dan tulisan pertama yang dipublish untuk
umum.
Cely bisa dihubungi melalui sosial media:
Instagram
: itsmecely
Twitter 		
: cely3107
Email		
: cely0731@gmail.com

Krishna Pandu Pradana
Krishna Pandu Pradana adalah Pranata Humas dari
Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang
memiliki tugas utama sebagai liason officer untuk
menangani hubungan dengan Media Nasional
dan Internasional yang tergabung ke dalam
Forum Komunikasi dan Wartawan Ekonomi Makro.
Kekhususan Krishna adalah membuat rilis dan
menjadi mitra pembuatan siaran pers bagi Unit Eselon
I di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Sebagai ASN, Krishna pernah diberikan amanah untuk
menjadi Duta Transformasi Kelembagaan, menjadi Light House Team, Reformasi
Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, Change Management Team di Project
Management Office, dan menjadi salah satu Indonesia Planning Team (IPT) pada
Annual Meetings IMF-WBG.
Anggota bidang riset dalam kepengurusan pusat Iprahumas Indonesia 20182021 ini memiliki Gelar Sertifikasi Kompetensi Kehumasan Ahli Madya yang di
Keluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui London School of Public
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Relations, Jakarta, dan kini dikenal sebagai pengajar aktif bidang Kehumasan
dengan konsentrasi Hubungan Media, protokoler dan MC di Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan Umum, Jakarta.
Selain menjalankan kegiatannya di bidang komunikasi dan kehumasan seperti
menjadi Master of Ceremony (MC), menulis di Majalah Media Keuangan, serta
menjadi moderator untuk berbagai acara penting di Kemenkeu, Krishna juga aktif
menjadi koordinator utama dan koordinator bidang komunikasi dan kerjasama
dalam kegiatan Kementerian Keuangan Mengajar, sebuah gerakan kerelawanan
Non-APBN, untuk mengajar secara serentak di Sekolah Dasar dari Aceh sampai
Sorong.
Krishna bisa dihubungi di media sosial:
Facebook: Krishna Pandu Pradana,
Instagram: krishna_pandu_p,
Email: kpradana87@gmail.com

Renata Lusilaora Siringo Ringo
Renata Lusilaora Siringo Ringo, S.I.Kom adalah
alumnus Program Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi,
Universitas Dwijendra Denpasar. Ia menyelesaikan
pendidikan Diploma III di Sekolah Tinggi Pariwisata
(STP) Bandung. Pada tahun 2018 melanjutkan program
Magister Ilmu Komunikasi Hindu, di Institut Hindu
Dharma Negeri Denpasar.
Saat ini,bertugas sebagai Plt Kepala Seksi Pelayanan
Jasa dan Informasi juga Sekaligus sebagai Pranata
Humas Ahli Pertama di Balai Konservasi Tumbuhan
Kebun Raya “Eka Karya” Bali – LIPI.
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Edri Susilo

			

Edri Susilo, Pranata Humas Terampil Kementerian
Keuangan. Menjadi humas pemerintah sejak awal
bekerja menjadi Aparatur Sipil Negara pada akhir tahun
2008. Dengan latar belakang pendidikan ekonomi,
alumnus Prodi STAN 2008 dan sarjana ekonomi dari
STIE Muhammadiyah 2019, menjadi modal dalam
bekerja sebagai Humas Pemerintah di Kementerian
Keuangan. Perbedaan latar belakang pendidikan
dengan pekerjaan bukan alasan untuk tidak dapat
memberikan hasil yang terbaik, namun menjadi modal
penting dalam memperkaya wawasan maupun sudut
pandang sehingga akan menjadi nilai tambah.

Selama bekerja sebagai humas pemerintah, sudah mengarungi beberapa
bidang. Mulai dari bidang manajemen stakholder hingga yang terakhir sejak awal
2019 berada di bidang media relation.
Ditahun 2018, menjadi bagian dari angkatan pertama pranata humas di
Kementerian Keuangan. Ditahun yang sama, terpilih masuk dalam kepengurusan
organisasi Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS) periode 2018-2021.
Edri bisa dihubungi di media sosial:
E-mail: edrisusilo@kemenkeu.go.id
FB: edri susilo
IG: susiloedri

Riski Lustiono
Riski Lustiono, Pranata Humas Muda, bekerja di
Kementerian Kominfo sejak 2009. Lahir di Jakarta, 11
Maret 1983. Pernah memimpin Bidang Diseminasi Tim
Goverment Public Relations Kementerian Komunikasi
dan Informatika (2015), dan menjabat sebagai Wakil
Ketua Umum II Iprahumas (2015-2018).
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Fateha Mawardi
Fateha Mawardi adalah seorang Pranata Humas Ahli
Muda, bekerja di Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Saat ini dirinya aktif mengelola kehumasan di Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN. Ia pernah terpilih
sebagai Ketua Bidang Keanggotaan Ikatan Pranata
Humas Indonesia (Iprahumas) pada 2015-2018 ini
memiliki hobby travelling. Saat ini dirinya terpilih
sebagai Ketua Iprahumas Pengurus Cabang Jakarta
Wilayah 1. Motto hidupnya adalah ‘memaafkan dan
selalu memaafkan’.

Santhy Verawati
Santhy Verawati Elfrida, S.Sos, M.I.Kom. Pranata
Humas Ahli Muda Ditjen Informasi & Komunikasi
Publik Kemkominfo RI Oktober 2017 – Juni 2019. Saat
ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kinerja Jabatan
Fungsional Bidang Komunikasi Publik Direktorat
Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen
Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo RI Juni
2019. Berpengalaman sebagai presenter, reporter,
penulis naskah, dan pernah meraih Penghargaan
Menteri Kebudayaan & Pariwisata RI sebagai Juara 2
Anugerah Pesona Wisata Indonesia (APWI) Penulisan
Feature Majalah Udara Radio bidang budaya dan
pariwisata Tahun 2008.

Suwardi
Suwardi adalah Pranata Humas Ahli Madya di
Kementerian Pemberdaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Dalam
bidang kehumasan, Suwardi telah memiliki banyak
pengalaman di berbagai lembaga dan kementerian
mulai dari Puspen Hankam/ ABRI, Badan Pembinaan
Pendidikan Pelaksanaan Pedoman penghayatan dan
pengalaman pancasila (BP-7), ANRI, Badan Pengawas
Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan kini di Kementerian
PANRB.
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Suwardi yang lahir di Cilacap, 19 Februari 1961, menyelesaikan Pendidikan
SI (Administrasi Negara) dan S2 (Kebijakan Publik) di Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Negara (STIAMI) Jakarta, dan menempuh berbagai Pendidikan
nonformal dalam berbagai bidang, khususnya sinematografi, kehumasan, media
relations, human resources development, dan penulisan dari berbagai lembaga.
Suwardi memiliki passion dan kontribusi yang sangat tinggi dalam pengembangan
minat menulis di kalangan ASN muda ini, pernah menjabat sebagai Kasubag
Publikasi dan Pemberitaan serta Kabag Humas dan Protokol (yang berubah
nomenklatur menjadi Kabag Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi) di
KemenPAN-RB. Suwardi kini menjadi pejabat fungsional Pranata Humas yang
aktif di berbagai media, termasuk menjadi Pimpinan Redaksi Jurnal Kementerian
PANRB.
Sepanjang karirnya, Suwardi telah menulis ratusan karya baik berupa artikel,
materi diklat, himpunan Peraturan Perundang-Undangan PAN dan RB, profil
ASN berprestasi, serta berbagai buku baik yang ditulis secara solo maupun
bersama dengan Menteri dan tokoh-tokoh Indonesia. Pengabdiannya sebagai
ASN telah membuatnya mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain:
Lencana Karyasatya pengabdian PNS X tahun, tahun 2003, Lencana Karyasatya
Pengabdian sebagai PNS XX Tahun, tahun 2006 dan Lencana Karyastya
Pengabdian sebagai PNS XXX Tahun, tahun 2013.

Suzan Lesmana
Suzan Lesmana atau biasa dipanggil Ucan, lahir di
Palembang, 22 Oktober 1974, telah berkarir sebagai
Aparatur Sipil Negara (ASN) LIPI sejak tahun 2003.
Sebelum memilih berkarir di jabatan fungsional
Pranata Humas, Suzan pernah
ditempatkan di
Pusbindiklat Peneliti LIPI, Biro Kerjasama, Hukum dan
Humas serta menjabat sebagai Kepala Subbagian di
Biro Organisasi dan Kepegawaian LIPI.
Lulus sebagai Ahli Madya Bahasa Perancis dari
Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran (UNPAD)
Bandung, tahun 1998 dan
memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi masih di UNPAD, tahun 2001. Gelar Magister Sains Ilmu
Komunikasi (Cum Laude) diraihnya dari Universitas Indonesia, tahun 2008 saat
telah menjadi PNS LIPI.
Sebagai Pranata Humas Madya, Suzan pernah menjadi Wakil Koordinator Wilayah
Jakarta Forum Pranata Humas (FORTAMAS) LIPI, Anggota Tim Penilai Jabatan
Fungsional Pranata Humas LIPI, dan Anggota Ikatan Pranata Humas Pemerintah
(Iprahumas). Sedangkan di bidang penulisan, tercatat Suzan pernah terlibat
dalam penyusunan buku “Direktori Profesor Riset Indonesia 2005-2010” No. ISBN
978 602-9007-07-7 (2011, Terbit). Beberapa tulisan lain juga dihasilkannya yang
tersebar sebagai berita dan feature di website maupun majalah internal instansi.
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Suami dari Iin Purwati ini saat ini masih aktif sebagai Narasumber/Konsultan
Jabatan Fungsional Pranata Humas LIPI dan Public Speaking spesialis Non
Formal, Instruktur/Fasilitator Outbond/Dinamika Kelompok, Master of Ceremony
(MC) dan Ice Breaker/Energizer di berbagai Acara Formal, Non Formal dan
Keagamaan, serta kultumer/penceramah di berbagai acara agama Islam.
Suzan Lesmana, dapat dihubungi melalui:
Facebook: suzan lesmana,
Instagram: suzanlesmana
dan Email: oecanlesmana@gmail.com

Trisno Utomo
Trisno Utomo adalah seorang Pranata Humas yang
aktif dalam kegiatan desain publikasi perkebunrayaan
dan penelitian.
Banyak desain dan foto cantik yang telah
dipublikasikannya dalam bentuk buku. Karyakaryanya bisa dilihat di buku “50 Tahun Kiprah LIPI
untuk Bangsa”, “Mengungkap Potensi Daerah dan
Peningkatan Nilai Tambah dengan IPTEK”, “Ecopedition
a journey saving our dying species in Kalimantan”, “10
Tahun Bioresources IPH LIPI”,“Papua A Heavenland”,
“Ekspedisi Bioresources Pulau Enggano”, “Ekspedisi
Bioresources Pulau Sumba”, “Ekspedisi Bioresources Gandangdewata”,
“Ekspedisi Bioresources Tambrauw”, dan buku-buku eksplorasi tumbuhan di
berbagai daerah di pelosok nusantara.
Selain foto dan desain, Trisno juga telah banyak membuat film dokumenter dan
video branding diantaranya Film “MATA RAJAWALI, Membingkai Pembangunan
Kebun Raya di Indonesia”, “Videotron 2 Abad Kebun Raya Bogor”, film eksplorasi
tumbuhan nusantara, video profil Kebun Raya Daerah, lebih dari 20 video
branding dan banyak produksi lainnya. Trisno yang sering mengikuti perjalanan
ekspedisi dan eskplorasi ke hutan-hutan belantara di Indonesia, beberapa kali
menjuarai berbagai lomba di bidang fotografi dan pembuatan video.
Saat ini Trisno dikenal sebagai trainer dalam berbagai pelatihan di bidang fotografi
dan desain publikasi khususnya membuat desain poster, brosur, spanduk,
leaflet dan produk desain grafis lainnya “hanya” dengan menggunakan software
powerpoint sehingga peserta pelatihan mudah mengikuti kegiatan pelatiahan
tersebut dan membuat desain-desain yang cantik dan menarik.
Trisno bisa dihubungi melalui social media:
Facebook: Trisno Utomo Krc, Instagram: trisno_6971 dan Email: pmucibodas@
yahoo.com
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Aji Muhawarman
Aji Muhawarman, atau biasa dipanggil Aji, merupakan
ASN yang telah mengabdi lebih dari 15 tahun
di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
(Kemenkes RI). Pengalamannya di bidang komunikasi
dan kehumasan diawali saat dirinya ditempatkan di
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes
RI, khususnya saat dipromosikan menjadi Kepala
Sub Bidang Opini Publik yang bertugas melakukan
pemantauan dan analisis isu dan berita kesehatan
media massa dan media sosial serta Sub Bagian
Produksi Komunikasi.
Master Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia dengan predikat
Cum Laude ini mengemban berbagai tugas selain memonitor perkembangan
opini publik, juga fokus pada bidang komunikasi risiko, riset opini publik dan
pengawasan iklan kesehatan.
Aji dapat dihubungi melalui:
Twitter : @ajiholic
FB
: Aji Muhawarman
IG
: aji_m
Email : muhawarman@gmail.com

Bramma Aji Putra
Bramma Aji Putra, lahir dan besar di kota ‘Berhati Nyaman’,
Yogyakarta. Lulusan SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 8
Yogyakarta yang menamatkan Pendidikan tingginya di
Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN
Sunan Kalijaga, mengabdi sebagai ASN di Kantor Wilayah
Kementerian Agama DIY sejak tahun 2011 dan kini menjadi
pejabat fungsional Pranata Humas Ahli Pertama.
Hingga kini, ratusan karya tulisnya baik yang berupa opini,
esai, resensi buku maupun rilis berita telah dimuat di berbagai
media. Bramma juga menulis trilogi buku Menembus
Koran tiga jilid dan pernah menjadi editor tiga buku lainnya.
Pada musim haji 2018/1439 H tergabung sebagai tim Media Center Haji (MCH) Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Mendapat tugas utama peliputan di Daerah
Kerja Makkah selama 61 hari yang menurut pengakuannya sungguh menakjubkan.
Saat buku ini disusun, ayah dari Muhammad Jembar Munajat dan Khadijah Rayya ini
sedang menyelesaikan studi magister di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
Untuk korespondensi dapat hubungi: 085228166889.
Atau sapa via FB dan IG: Bramma Aji Putra.
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Dian Widiati
Menjadi salah satu Pranata Humas di Badan
Litbangkes, Kementerian Kesehatan, Dian Widiati
tak asing dengan hasil-hasil riset yang kadangkala
tidak mudah dimengerti. Beragam data penelitian
kesehatan yang acapkali membuat kening berkerut
menjadi tantangan tersendiri baginya untuk dapat
disampaikan dengan bahasa yang mudah.
Saat ini ia aktif menjadi kontributor tetap dan salah
satu editor majalah Warta Litbangkes, terbitan
Kementerian Kesehatan. Tak berhenti belajar, Dian
terus mengembangkan kemampuan menulisnya
dengan bergabung dalam berbagai komunitas menulis. Salah satunya adalah
menulis bersama Iprahumas Indonesia dan bergabung dalam Rumah Belajar
Menulis Komunitas Ibu Profesional Jakarta.
Email
IG
FB
twitter

: dianwidiati14@gmail.com
: dianmahesyari
: Dian Widiati
: @DianWidiati

Erma Safitri
Menjadi salah satu Pranata Humas di Badan
Litbangkes, Kementerian Kesehatan, Dian Widiati
tak asing dengan hasil-hasil riset yang kadangkala
tidak mudah dimengerti. Beragam data penelitian
kesehatan yang acapkali membuat kening berkerut
menjadi tantangan tersendiri baginya untuk dapat
disampaikan dengan bahasa yang mudah.
Saat ini ia aktif menjadi kontributor tetap dan salah
satu editor majalah Warta Litbangkes, terbitan
Kementerian Kesehatan. Tak berhenti belajar, Dian
terus mengembangkan kemampuan menulisnya
dengan bergabung dalam berbagai komunitas menulis. Salah satunya adalah
menulis bersama Iprahumas Indonesia dan bergabung dalam Rumah Belajar
Menulis Komunitas Ibu Profesional Jakarta.
Email
IG
FB
twitter

: dianwidiati14@gmail.com
: dianmahesyari
: Dian Widiati
: @DianWidiati
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Ernawati Arif
Ernawati Arif, lahir di Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
Sejak kecil, Erna menggemari dunia “gambar” dan
berbagai ilmu yang mempelajari tentang manusia,
termasuk ilmu komunikasi.
Pengalamannya sebagai penyiar di salah satu radio
senior di Kota Bandung dan front liner (customer service
officer) pada salah satu perusahaan operator terbesar
di Indonesia, memberinya banyak pengetahuan
tentang karakter manusia dan cara memberikan solusi
terhadap berbagai keluhan customer yang sangat
berguna menunjang tugasnya kini sebagai Pranata
Humas di Kepulauan Bangka Belitung. Hingga kini, Erna telah berkarir sebagai
Pranata Humas di dua instansi, yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, lalu
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah.

Erwin Dwisusanto
Erwin Dwisusanto, lahir di Kudus pada 22 Oktober 1976.
Sejak kuliah, lulusan FISIP Komunikasi Universitas
Sebelas Maret Surakarta (2002) dan lulus di tahun
2002. Selama kuliah, ini sudah tertarik di bidang desain
grafis.
Sebelum menajdi ASN di Bagian Humas Sekretariat
Daerah (Setda) Kabupaten Kudus (2009), Edwin
pernah menjadi tenaga pengajar D3 Komunikasi di
almamaternya desainer grafis pada unit pracetak
di PT Pura Barutama. Edwin yang kini bertugas di
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus
ini sedang menekuni dunia penulisan yang menurutnya memiliki hakikat yang
sama dengan elemen desain. Edwin menyebutkan, bila desain berpadu dengan
tulisan maka akan lebih bisa mencerahkan dan menginspirasi.
Edwin bisa dihubungi di media sosialnya:
Facebook
: Erwin Dwisusanto
Instagram
: erwinoix
Email		
: e.dwisusanto@gmail.com
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Fachrudin Ali Ahmad
Fachrudin Ali Ahmad adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang bertugas di Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan (Badan Litbangkes) Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia. Berdinas sejak 2006, aktifitas lebih
banyak di bidang kehumasan. Saat ini tercatat sebagai
Pranata Humas Tingkat Ahli Muda.
Walau pernah berkecimpung di lingkup kerja pengadaan
barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah dan
pernah memperoleh sertifikat ahli pengadaan barang
dan jasa tingkat nasional, tidak pernah bisa menghapus
ketertarikannya pada dunia komunikasi, khususnya
kehumasan.
Pengalaman bekerja cukup beragam. Sebelum menjadi ASN, banyak berkutat
menjadi pegawai swasta sejak 1999 hingga 2005. Sektor yang dijalani dari mulai
pengelolaan sumber daya manusia hingga terakhir pemasaran dan penjualan buku
sekolah, perguruan tinggi serta umum (penerbit) di wilayah Jawa Barat dan DKI
Jakarta.

Fany Rachmawati
Fany Rachmawati memiliki hobi menulis sejak SMP.
Awalnya, Fany kerap menulis cerpen dan dikirim ke
Redaksi majalah favoritnya, meski tidak pernah dimuat.
Namun siapa sangka, kini Fany dipercaya menjadi
Redaktur Utama media online milik Pemerintah
Kabupaten Magelang, www.beritamagelang.id
Saat ini, selain menjadi Pranata Humas di Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, Fany
juga aktif sebagai kontributor feature di VivaNews.com.
Berbagai tulisan artikel populernya mulai dari kuliner,
fashion, juga tempat-tempat wisata, kerap mewarnai
rubrik VStory di VivaNews.com. Fany menjadi salah satu penulis utama di majalah
Pemkab Magelang, ‘Suara Gemilang’ dan menjadi penyiar radio di Kabupaten
Magelang. Fany juga menulis buku bersama para wartawan Kabupaten Magelang
berjudul ‘Catatan Sang Jurnalis’ tentang warna-warni Pemilu.
Peran aktifnya menulis dan menebarkan budaya literasi, membuat Fany sering
diundang sebagai pembicara dan juga MC, baik di lingkungan pemerintahan,
sekolah-sekolah, maupun masyarakat umum.
Fany bisa dihubungi melalui media sosial:
Facebook
: Fany Rachmawati
Instagram
: fany.rachma
Email		
: fany.rachmawati@gmail.com
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Hartoyo Darmawan
Hartoyo
Darmawan
adalah
Pranata
Humas
Ahli Pertama di Perpustakaan Nasional RI yang
kesehariannya bertugas sebagai reporter, penulis,
dan sekaligus redaktur pada majalah internal ‘WARTA
Perpusnas’.
Lahir di Jakarta 2 April 1982, pria lulusan S1 Jurnalistik
dari Universita Mercu Buana, Jakarta, yang dikenal
humoris ini aktif di dunia pendidikan, sosial,
kepenulisan, sepakbola, dan musik. Sejak SMU,
Hartoyo dan tim kreatif OSIS di sekolahnya aktif
mengisi kolom majalah dinding (mading). Hartoyo
pernah aktif di Forum Lingkar Pena (FLP) Bekasi, Himpunan Mahasiswa Jurnalistik
(HMJ) Mercu Buana, Komisioner Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu
Komunikasi (DPM Fikom) dan volunteer di NGO Rumah Zakat Indonesia.
Hartoyo pernah bekerja sebagai Reporter pada Info Gading Grup, Majalah Info
Gading, dan Majalah China Town—media komunitas Tionghoa di Jakarta. Setelah
itu melanjutkan karir sebagai Redaktur pada majalah kawasan ‘Bentang’ dan
menjadi Dosen Ilmu Komunikasi pada kampus Bina Sarana Informatika (BSI)
dari 2009-2011. Kini, selain menajdi PNS, Hartoyo juga aktif di organisasi DPP
Iprahumas Indonesia sebagai anggota Bidang Kerja Sama setelah sebelumnya
berada pada bidang Keanggotaan.

I Gede Wawan Setiadi
I Gede Wawan Setiadi adalah Pranata Humas Muda
di BKT Kebun Raya “Eka Karya” Bali - LIPI. Lulusan
Universitas Pasundan Bandung jurusan Desain
Komunikasi Visual ini telah mengabdi di Kebun Raya
Bali sejak tahun 2003. Dunia desain, fotografi, dan audio
visual telah menjadi hobby sekaligus pekerjaannya.
Gd. Wawan bisa dihubungi melalui sosial media:
Instagram: wwnsetiadi.work
email: wwnsetiadi.work@gmail.com
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Ied Sabilla
Meraih peringkat lima besar terbaik lulusan Magister
FISIP Universitas Indonesia (2016), Ied Sabilla,
perempuan kelahiran Banjarmasin, 26 Agustus 1985,
saat ini meniti karir sebagai Pranata Humas Muda
di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraih gelar
Mahasiswi Berprestasi Departemen Komunikasi UI
Tahun 2007 ini, sudah melakoni bidang Kehumasan di
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov
DKI sejak 2010 hingga sekarang.
Berbagai aktivitas kehumasan pernah dijalaninya,
diantaranya menjadi narasumber dalam Seminar
bertajuk ‘Peningkatan Pemahaman Media Kehumasan’ yang digelar Pemprov
DKI Jakarta (Juni-Juli 2012). Dia juga pernah dipercaya menjadi moderator
dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemagangan dalam Menghadapi Masyarakat
Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
DKI Jakarta, (September-Desember, 2015).
Ied Sabilla juga tergabung dalam Community of Practice Tugas Belajar Pemprov
DKI Jakarta yang juga turut melahirkan kajian-kajian bagi kebijakan internal
Pemprov DKI Jakarta contohnya Pembangunan Drainase Vertikal di Provinsi DKI
Jakarta.

Sugiarti
Ir. Sugiarti adalah Pranata Humas Ahli Madya yang
bertugas di Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan
dan Kebun Raya – Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia. Selama lebih dari 24 tahun, Sugiarti telah
melakukan berbagai kegiatan kehumasan di bidang
pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan.
Lulusan Fakultas Pertanian UNPAD (1992) yang
mendapatkan pendidikan keahlian di Study Oleaceae
University Pertanian Malaysia (1995) dan Masterclass in
Research Communication, Canberra University (2000)
ini berkarir sebagai ASN sejak tahun 1994. Sepanjang
karirnya, Sugiarti pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Jasa Ilmiah (1998-2000),
Kepala Sub bagian Jasa dan Informasi (2000-2007) PKT Kebun Raya-LIPI, Humas
Program Pembangunan Kebun Raya Indonesia, dan Kabid Humas Perhimpunan
Biologi Indonesia.
Selain menjadi ASN, Sugiarti juga aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi
kehumasan seperti Forum Pranata Humas LIPI, tim penilai JFPH di LIPI dan
Kementerian KOMINFO, FORAMOR Indonesia, Perhimpunan Biologi Indonesia,

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

442

Masyarakat Biodiversitas Indonesia, dan Ikatan Pranata Humas Indonesia.
Sampai saat ini Sugiarti atau bersama tim telah menerbitkan sedikitnya 23 buku
dan mengantongi 15 Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) karya tulis buku, ia juga
telah menerbitkan warta bulanan Berita Kebun Raya sejak Januari 2002. Sugiarti
bersama tim juga mendapatkan penghargaan Rekor MURI atas penyusunan 10
buku Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup.
Sugiarti bisa dihubungi melalui media sosial : Facebook: Sugiarti Rachim dan
E-mail: ugiarachim@gmail.com

Nico Aditia
Nico aditia adalah pegawai Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi (Biro KLI) Kementerian Keuangan.
Ditugaskan di Biro KLI untuk menangani hubungan
media elektronik, monitoring media massa,
manajemen opini publik, strategi komunikasi, serta
riset dan audit komunikasi.
Pada saat buku ini ditulis, Nico adalah pranata humas
di Biro KLI, koordinator pranata humas Kemenkeu,
koordinator pranata humas untuk strategi komunikasi
BUMN dan lembaga di bawah Kemenkeu dan PIC
strategi komunikasi Kemenkeu - PT SMI.
Nico Aditia saat ini aktif dalam kegiatan riset komunikasi untuk meningkatkan
efektivitas strategi komunikasi melalui riset experiment, FGD, eye tracking
movement dan brain activity. Nico aditia dapat dihubungi melalui alamat email:
nico99aditia@gmail.com

Nurlaily
Akrab dipanggil ‘lely’, ASN Kementerian Pertanian
ini memiliki nama lengkap Nurlaily. Memilih untuk
meneruskan pendidikan Ilmu Komunikasi setelah
menamatkan sekolah menengah atas membawanya
masuk ke dunia kehumasan. Sebagai pranata humas,
bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan,
mengikuti berbagai event memberikan pengalaman
tersendiri. “Mau belajar,menerima dan terbuka dan
mengikuti perkembangan yang ada” menjadi salah
satu pegangan seorang Humas.
Facebok		
Instagram
Email		
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Sentosa Lumbantoruan
Sentosa dalah seorang Ayah yang aktif dalam kegiatan
publikasi media online dan kepenulisan. Saat ini,
Sentosa menjadi Pranata Humas di Biro Humas dan
Protokol Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sentosa juga menulis artikel di beberapa media cetak
lokal seperti karya tulis yang telah dimuat di Buletin
Serumpun Sebalai, dan Babel Magz , Rakyat Pos dan
blog Kompasiana.com
Selain menulis Sentosa juga suka dengan fotografi,
beberapa hasil jepretan yang dilakukan telah dimuat
di beberapa majalah nasional seperti majalah Tempo dan Majalah Gatra
Sentosa bisa dihubungi melalui sosial media:
Facebook
: Sentosa Lumbantoruan
Instagram
: sentosalumbantoruan
Email		
:sentosalumbantoruan76@gmail.com

Ulil Amri Abdi
Ulil Amri Abdi, seorang penikmat media dan budaya
yang aktivitas kesehariannya sejak delapan tahun yang
lalu hingga hari ini bergelut dengan dunia kehumasan
di Pemerintah Kota Padang.
Bagi alumni S2 Ilmu Komunikasi Universitas Andalas
tersebut, kehumasan dan tulis baca sudah menjadi
passion dan merupakan salah satu jalan untuk meraih
hakekat diri sebagai seorang manusia yang beradab.
Sebagaimana pendahulunya di Ranah Minang,
kemampuan merasa dan berpikir, membaca yang
tersurat dan yang tersirat memerlukan latihan, pembiasaan, serta pembelajaran
dalam satu kemasan; materialisme, dialektika dan logika.
Urang awak ini bisa dihubungi melalui
Email		
: ulilamri.abdi@gmail.com
Facebook
: Ulil Amri Abdi
Instagram
: ulilamriabdi
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Vica Ashary Damayanti
Vica Ashary Damayanti merupakan seorang alumnus
FIKOM UNPAD. Dia memulai karirnya sebagai
seorang Bankir melalui program Officer Development
Program (ODP) di salah satu bank swasta. Setelah
berkecimpung di dunia perbankan, dia memutuskan
untuk menjadi seorang ASN.
Dia pun bergabung dengan Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai Pranata
Humas. Tugasnya sebagai penulis rilis berita di
Sekretariat Jenderal DPD RI menjadikan dunia tulis
menulis sebagai bagian dari kesehariannya.
Vica yang mempunyai hobi membaca dan traveling ini dapat dihubungi melalui
media sosial berikut ini :
Facebook
: vica ashary
Instagram
: @vica_ashary
Email		
: vica.ashary@yahoo.com

Aeni Muharromah
Aeni Muharromah, SS. MM, ibu dua putri kelahiran
Cirebon 8 April 1968, suka bertemu dengan banyak
orang, karena itu mengisi paruh waktunya utk
mengajar disamping kegiatan rutin sebagai Humas
Ahli Madya di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Sebagai
humas BATAN yang juga berprofesi dosen, memiliki
dua kegiatan yang saling mengisi dan saling terkait.
Menyadari bahwa Literasi adalah bagian yang tak
terhindarkan dari kegiatan humas ataupun dosen,
tuntutan ini dijadikan ajang Aeni untuk memulai
menulis.
Beberapa tulisan populer diterbitkan baik di majalah internal Nutech atau media
online. Karya tulis ilmiah sebagai ladang pengembangan profesi terus dilakukan
dan juga merupakan pendukung kegiatan akademik. Alhasil beberapa karya tulis
ilmiah diterbitkan baik melalui jurnal internal maupun jurnal profesional seperti
PRofesi Humas.
Kecintaannya kepada kehumasan dan dilatarbelakangi dengan profesi dosen
sastra mendorong Aeni untuk terus mempelajari ilmu komunikasi yang
merupakan jalan membuat tulisan KTI bidang kehumasan bahkan beberapa
compiling tulisannya dan juga handout sering dijadikan modul dan matrikulasi
bahan diklat seperti Public Speaking, Excellence Services, Interpersonal
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Communications, Level Up Anthusiasm dan Personal Branding sehingga Aeni
sering diundang sebagai Narasumber untuk mengisi kegiatan terkait praktisi
kehumasan dan keprotokolan seperti Kemenristek Dikti dan Lembaga lain.

Abdul Aziz
Memiliki gelar Diploma Akuntansi Pemerintahan
dan Sarjana Ekonomi, Abdul Aziz memulai karirnya
di Biro Hubungan Masyarakat yang kini berubah
menjadi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan. Aziz pernah ditempatkan di
berbagai fungsi strategis komunikasi seperti Strategi
Komunikasi dan Layanan Informasi, Publikasi Digital,
dan Publikasi Cetak di Kementerian Keuangan. Aziz
memiliki pengalaman dalam membangun situs
web Kementerian Keuangan, Iprahumas, dan situs
web Media Keuangan. Ia berkontribusi pula dalam
membangun konten dan manajemen media sosial Kementerian Keuangan. Ia
juga pernah menjadi reporter, fotografer, videografer, dan pengolah multimedia
di Kementerian Keuangan.
Saat ini, ia fokus menjadi jurnalis dan editor di majalah resmi Kementerian
Keuangan, Media Keuangan, serta menjadi PIC Laporan Tahunan Kementerian
Keuangan. Ia diangkat menjadi Pranata Humas di Kementerian Keuangan pada
Mei 2018. Tak lama kemudian, ia ditunjuk untuk mengemban posisi Kepala
Divisi Diseminasi Informasi di Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) pada
Oktober 2018, sebelum akhirnya mengemban tugas belajar di University of
Southern California, Amerika Serikat.

Dian Din Yati
Pranata Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) bernama Dian Din Yati atau lebih akrab
dipanggil Didy ini memiliki ketertarikan dalam bidang
kesusastraan, pendidikan lingkungan dan disain
grafis. Penulis yang lahir di Bandung ini memiliki hobi
travelling, membaca buku dan menggambar.
Bersama dengan tim Pranata Humas LIPI, Didy
berusaha mengembangkan pendidikan lingkungan di
Kebun Raya Indonesia dalam berbagai media, salah
satunya buku-buku, ilustrasi lingkungan hidup dan
film pendidikan lingkungan. Melalui karyanya, Didy berharap generasi muda
Indonesia dapat menjaga dan turut melestarikan Bumi.
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Penggemar karya-karya Andrea Hirata ini dapat dihubungi melalui melalui sosial
media
Instagram @didyan_me
E-mail: deedyan10@gmail.com

Rahmadini Rosalia
Terlahir dengan nama Rahmadini Rosalia pada 27
Juli 1980, ibu satu anak ini biasa di sapa Dini. Hingga
kini, Dini tercatat sebagai pranata humas Dinas
Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah
sebelumnya mengabdi selama 9 tahun di Biro
Kesejahteraan Rakyat provinsi yang sama.
Sebagai seorang praktisi yang mendalami masalah
terkait kehumasan, pada Maret 2019 Dini telah
menyelesaikan pendidikan pasca sarjana pada jenjang
magister di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)
Universitas Brawijaya Kota Malang program studi ilmu komunikasi. Tema yang
di usung dalam penelitian tesis adalah masalah kehumasan terutama tentang
peran humas pemerintah di pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Erlangga W. Gunadi
Memiliki hobi menonton, membaca, dan travelling.
Sebelumnya memiliki pengalaman kerja sebagai
call center operator seluler terbesar di Indonesia,,
customer service bank BUMN, dan bekerja dibagain
corporate secretary sebuah BUMN dibidang keuangan
non perbankan.
Lulusan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
ini, kini berkarir sebagai ASN Humas di Rumah
Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON), Kementerian
Kesehatan. Dan aktif menjadi anggota Ikatan Pranata
Humas (IPRAHUMAS) Indonesia hingga saat ini. Dan
ini merupakan tulisan pertamanya yang bisa dimuat dalam suatu buku. Setelah
sebelumnya aktif selalu menulis di blog pribadinya www.kolamkoki.blogspot.
com
Erlangga bisa dihubungi melalui media sosial:
Instagram
: @matakoki
Twitter
: @kolamkoki
Email		
: erlanggawg@gmail.com
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Esti Wisnawati
Penulis memiliki nama lengkap Esti Wisnawati.
Saat ini penulis bekerja sebagai Pranata Humas
Biro Kerjasama Hukum dan Humas Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Penulis tinggal di Kota Depok Jawa Barat dan jika ingin
menghubungi bisa melalui:
Facebook : Esti Wisnawati,
Instagram : estiwisnawati
E-mail
: ewisnawati @gmail.com

Fentin Andriyani
Fentin Andriyani, adalah Pranata Humas di Balai Besar
Teknologi Modifikasi Cuaca – Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi ( BPPT ) dan anggota Ikatan
Pranata Humas Indonesia.
Berkiprah sebagai Pranata Humas lebih dari 10
tahun, didalam keseharian pekerjaannya selain
sering dipercaya menjadi Pembawa Acara dan
Moderator, Fentin juga selalu mengkoordinir acara
yang diselenggarakan kantor, seperti Launching
pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca
untuk
penanggulangan Bencana Asap Karhutla di beberapa Provinsi, Seminar/
Talkshow/FGD, Partner Gathering, Penerimaan Kunjungan Siswa untuk program
Edukasi, Festival Band dan berbagai acara lainnya.
Memiliki potensi bakat Komunikasi, sangat mendukung Fentin untuk melakukan
koordinasi didalam pekerjaan kehumasan , sehingga dapat memperluas network
yang sudah terbangun sebelumnya.
Fentin bisa dihubungi melalui sosial media:
Facebook
: F Andri Andri
Instagram
: andri.fandri
Email		
: fentin.andriyani@bppt.go.id
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Fuad Mushofa
Sebelum menjadi PNS pada tahun 2014, Fuad Mushofa
lama berkarya sebagai Penulis Naskah Iklan, atau
biasa disebut copywriter, dan ikut menikmati hingar
bingar dunia periklanan. Kecintaannya pada dunia
iklan mengantarkan Fuad Mushofa pada beberapa
penghargaan.
Seperti pada ajang Festival Iklan Pinasthika 2009, dengan
raihan Silver pada kategori Iklan TV, Bronze pada kategori
Iklan Radio. Masih di tahun yang sama, pada ajang Citra
Pariwara mendapat Silver untuk kategori Iklan Radio.
Pada tahun 2012 di ajang Pinasthika kembali mendapat
Bronze untuk kategori Iklan TV, dan Gold untuk kategori Iklan Cetak.
Disela-sela kesibukannya menjadi seorang PNS, terutama dalam posisinya saat
ini sebagai Kepala Subbagian Kemitraan Strategis dan Pengembangan Jejaring
Masyarakat di Ombudsman Republik Indonesia, tidak menghalanginya untuk ikut
berkreasi melewati tugas dan fungsinya. Tercatat pada tahun 2015 berhasil meraih
Juara 2 Cipta Tagline Lembaga Sandi Negara, dan di Tahun 2018 berhasil menyabet
Juara 1 Lomba Logo Lembaga Administrasi Negara.
Penulis bisa diintip lebih jauh di Instagram : @Fuad Nyong

I Gede Alfian Septamiarsa
I Gede Alfian Septamiarsa adalah seorang Aparatur
Sipil Negara yang bekerja sebagai Pranata Humas Ahli
Pertama di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur. Sehari-hari ia berkecimpung di
kehumasan pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi
Jawa Timur sejak tahun 2011.
Tak hanya sekedar meliput kegiatan Gubernur, Wakil
Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, tetapi
Gede panggilan akrabnya juga kerap menulis artikel
sosok inspiratif untuk Majalah Prasetya - Majalah Internal
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur. Sosok inspiratif itu berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Pekerjaan sekaligus hobbynya menjadi Pranata Humas ini juga mengantarkannya
menjadi Ketua Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia Cabang Jawa Timur
Periode 2019-2021. Cita-citanya ingin menjadikan Pranata Humas di Jawa Timur
semakin solid, sukses, sejahtera, dan unggul.
Gede bisa dihubungi di Media Sosial:
Facebook: gede alfian
Instagram: gede_alfian85
Email: gede_alfian@yahoo.com
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Lizzatul Farhatinigsih
Lizzatul Farhatiningsih adalah Pranata Humas
Kementerian Perdagangan. Sejak kecil, Perempuan
kelahiran 4 Juni 1991 ini mengawali perjalanan meraih
mimpi dengan menjadi penyiar radio. Di usianya
yang ke-15, suaranya sudah mengudara di salah
satu stasiun radio di kota kelahirannya, Magelang,
94.3 FM Tidar Radio. Dari rutinitas itu, ia mulai berani
menerima tawaran sebagai master of ceremony (MC)
dan presenter.
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro
yang telah menyelesaikan meraih gelar masternya
di Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia ini sejak lama telah memantapkan
dirinya untuk menjadi seorang Public Relations profesional. Berbagai kegiatan
komunikasi dan kehumasan baik sebagai Master of Ceremony, mengelola
Twitter resmi Kemendag dan website content management system menyusun
program, event, hingga strategi komunikasi menjadi kegiatan kesehariannya
sebagai Pranata Humas di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Lizzatul atau yang biasa dipanggil Icha juga terpilih sebagai Icon PR Indonesia.

Imeldarina
Imeldarina lahir di Medan pada 14 Oktober 1980. Ia
kerap di sapa Imel. Saat ini Imel bekerja sebagai
Pranata Humas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Wanita berusia 39 tahun ini memiliki tiga orang anak
dari pernikahannya dengan Elmon Putra Sahjaya.
Profesi sebagai humas pemerintah menginspirasinya
untuk aktif di berbagai media publikasi untuk
mengenalkan Bangka Belitung khususnya pariwisata
Bangka Belitung. Saat ini, Imel juga mulai belajar untuk
menulis karya ilmiah terkait Komunikasi Pariwisata
dan bergabung bersama komunitas GENPI (Generasi
pesona Indonesia) Bangka Belitung.
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Indra Risni Utami
Indra Risni Utami. Panggil saja Indra, namun karena
seringnya berkirim pesan melalui WA, banyak yg
keliru dengan menyebut Mas atau Pak, jadi perlu
menambahkan kata Teh atau Bu didepan nama saya
ketika memperkenalkan diri. Saya adalah Pranata Humas
Ahli Pertama yang bekerja Lembaga Administrasi
Negara Satker Daerah, tepatnya di Pusat Pelatihan dan
Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur
Sipil Negara (Puslatbang PKASN LAN) yang berlokasi di
Jatinangor Sumedang.
Menjadi Pranata Humas yang ditempatkan di Bidang
Kajian memaksa saya juga untuk dapat melakukan
hal-hal diluar tugas kehumasan. Dilibatkan dalam kegiatan kajian dan menjadi
fasilitator kegiatan advokasi penyusunan dokumen pemerintahan ke daerahdaerah sering dilakukan. Bertemu dan berkomunikasi dengan banyak orang
merupakan pengalaman dan menjadi pelajaran juga bahwa kita harus selalu dapat
menyesuaikan diri dalam setiap situasi dan kondisi yang ada.
Kajian yang pernah dilaksanakan dan diterbitkan pada Jurnal Penelitian Komunikasi
Kementerian Kominfo RI berjudul Sistem Informasi Penilaian (SIP Bandung Juara):
Sebuah Inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik (2017).

Lelly Dhama Indriyani
Lelly Dharna Indriyani adalah ibu dari tiga anak yang
keseharianya sebagai petugas yang menerima
pengaduan dan aspirasi masyarakat terkait jalannya
pemerintahan khususnya di Kota Madiun pada PPID
Kota Madiun.
Menjadi ASN dari tahun 2008, Lelly memulai karirnya
sebagai staf Biro Humas dan Protokol Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian saat ini
menjadi Pranata Humas Muda pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Madiun.
Sebagai petugas PPID Utama tentunya Lelly sangat
mengenal permasalahan dalam penyediaan informasi sekaligus penanganan aduan
masyarakat. Dan ini menjadi inspirasi bagi dirinya untuk menuangkan pemikiran
dalam tulisannya pada buku yang ditulis bersama rekan pranata humas lainnya.
Harapannya melalui tulisannya, akan menjadi masukan khusus bagi perkembangan
profesi pranata humas kedepan, dan umum untuk pemerintah pusat terkait
permasalahan yang ada di daerah sekaligus untuk mengenalkan Kota Madiun pada
khalayak lebih luas lagi.
Lelly dapat dihubungi melalui media sosial
Facebook : lellyindriyani
Email : almirasweety12@gmail.com
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Marlina Mustikaningsih
Marlina Mustikaningsih, bertugas di Fakultas
Teknik Geologi Universitas Padjadjaran ini baru
bergabung menjadi pranata humas sejak 2018.Untuk
meningkatkan kompetensi di bidang kehumasan
wanita yang merupakan ibu dari dua anak laki-laki
saat ini sedang menyelesaikan studinya di Magister
Ilmu Komunikasi FIKOM UNPAD dengan konsentrasi
Kehumasan.
Beberapa tulisan yang dihasilkan oleh Marlina selama
menekuni karirnya sebagai Pranata Humas. Salah
satu tulisannya yang dipresentasikan pada seminar
Nasional Macom Unpad tahun 2019 berjudul “Peran Unpad dalam Promosi
Geopark Ciletuh Melalui Pendekatan Public Relation”.
Marlina bisa dihubungi melalui media sosial
Facebook: Marlina Mustikaningsih
Instagram: linaraharja
Email: marlina.mustikaningsih@unpad.ac.id

Rostamaji Korniawan
Rostamaji Korniawan, Penulis menjalankan profesi
kehumasan sejak tahun 2007. Sedangkan statusnya
sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dijalaninya
sejak tahun 1995 di lingkungan Kementerian Keuangan.
Kontribusi penulis pada penerbitan buku kehumasan
ini setidaknya menjadi tambahan informasi bagi
seluruh Humas Pemerintah dan masyarakat di tengah
upaya pemerintah membangun budaya komunikasi
yang persuasif dan edukatif.
Sudah ada beberapa karya tulis yang dipublikasikan
oleh penulis. Mulai dari surat kabar lokal sampai dengan surat kabar nasional.
Demikian pula dengan publikasi karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di dalam
jurnal, majalah, dan buku yang dipublikasikan secara nasional dan internasional
pula. Masih ada lagi beberapa rancangan karya tulis ilmiah lainnya yang
rencananya akan segera dipublikasikan. Kedepannya, penulis berharap Humas
Pemerintah dapat merealisasikan karya dan gagasannya agar dapat memberikan
perubahan yang signifikan bagi peningkatan seluruh sumber daya yang ada.
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Sila Nirmala
Sila Nirmala adalah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (Setjen DPD RI) yang menduduki jabatan
fungsional Pranata Humas.
Wanita kelahiran Karang Endah, 30 Desember 1979
ini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ia
memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik Program Studi
Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta dan meraih gelar Master Ilmu Komunikasi
dari Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) Jakarta.
Ia juga aktif dalam kepengurusan pusat Ikatan Pranata Humas Indonesia periode
2018-2021 sebagai Anggota Pengurus di Bidang Keanggotaan.
“Bersyukur dalam tiap keadaan” adalah motto hidupnya.

Suci Marta
Suci Marta adalah seorang Pekerja Humas
Pemerintahan.
Bergabung
menjadi
humas
pemerintahan adalah hal luar dugaan yang tak
pernah jadi penyesalan. Baginya, profesi ini pantas
diperjuangkan. Berteman dengan media mau tak mau
jadi kebiasaan. Menulis berita tak lagi bisa dihindarkan.
Mengikuti perkembangan zaman dan mempelajari
seluk beluk sosial media tak boleh luput dari perhatian.
Menjadi penyiar radio, yang dulunya adalah hobi yang
dijalankan sambil sekolah, akhirnya kini menjadi hal
rutin yang dilakukan untuk publikasi program kegiatan
hampir setiap hari.
Ibu satu anak ini beberapa kali juga pernah diundang menjadi dosen tamu mata
kuliah Ilmu Komunikasi di Universitas Swasta di Jakarta yang membuatnya terus
haus akan belajar. Tak bisa dipungkiri, mengajar adalah bagian dari hidupnya.
Berbagi pengalaman dan pengetahuan di depan kelas adalah pelepas rada
dahaga yang memang telah jadi kebiasaan sejak masih berkuliah di Universitas
Padjadjaran Jatinangor.
Mendapat gelar magister di bidang Ilmu Komunikasi baginya adalah tuntutan
agar terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat atas ilmu yang pernah di
dapat. Jadilah ia Humas Pemerintah masa kini, yang tak boleh diam dan harus
terus berinovasi.
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Syahrul Ramadhan
Syahrul Ramadhan ialah ASN yang bekerja di Biro
Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian
Keuangan. Ia termasuk dalam angkatan pertama
fungsional pranata humas di Kemenkeu. Kemudian,
ia mulai bergabung di keanggotaan Iprahumas pada
awal September 2018.
Mulai awal tahun 2019, ia ditugaskan menjadi analis
berita yang mengelola opini publik terkait kebijakan
dan institusi Kementerian Keuangan. Ia memiliki
pengalaman di perpustakaan, pelaksanaan event
edukasi, kegiatan seminar, sosialisasi, dan pameran.

Thoriq Ramadani
Thoriq Ramadani adalah seorang yang bekerja di
Kementerian ESDM, saat ini sedang menyusun Tesis
Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN,
dengan konsentrasi Kebijakan Pembangunan. Ia juga
tengah menginisiasi #YukKejarPahala, sebuah wadah
kegiatan yang bergerak di bidang sosial, budaya dan
pendidikan.
Thoriq aktif menulis untuk beberapa Jurnal seperti
“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi
Publik di Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral”, yang diterbitkan di Jurnal Borneo
Administrator Volume 15 (1), 2019 dan “Strategi Komunikasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta pada Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018, yang
diterbitkan di Jurnal Ilmu Administrasi Volume XVI,
No. 1, 2019. Selain itu, Ia juga menulis untuk artikel di media online seperti
“Mengurangi Ketergantungan Energi Fosil pada Sektor Transportasi”, di Tempo.
co, 21 November 2018, dan “BBM Satu Harga: Keadilan Energi untuk Rakyat”, di
Tempo.co, 26 November 2018.
Selama bekerja, Thoriq mendapat beberapa penghargaan seperti Juara Pertama
Lomba Vlog Bhinneka Itu Kita yang diselenggarakan Kementerian Kominfo (2017),
Finalis Lomba Pidato ASN Hari Kebangkitan Nasional yang diadakan Kementerian
Kominfo (2018), dan Pranata Humas Ahli Terbaik Sub Kategori Kementerian pada
Anugerah HUMAS INDONESIA (2019).
Thoriq senang untuk dihubungi melalui:
akun Instagram: @thoriqramadani
email: thoriqramadani@gmail.com
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Titik Nur Farikhah
Titik Nur Farikhah selain sebagai ibu juga bekerja di
Kemenag DIY sebagai Pranata Humas Muda. Aktif
menulis artikel, resensi, opini di media cetak.
Karya yang sudah terbit berupa buku antologi berjudul
Ramadan Penuh Hikmah, Kurban dan Kepekaan Sosial,
Haru Biru Bergabung dengan Kementerian Agama,
The Power of Emak-Emak, Kumpulan Dongeng Anak
Pembangun Karakter, dan Hijrah Journey.
Bisa dihubungi melalui:
Facebook : Titik Zarkasyi
Email : titikzarkasyi81@gmail.com
IG: Titik Zarkasyi

Wati Sukmawati
Dra. Wati Sukmawati, M.M adalah Pranata Humas
Ahli Muda pada unit kerja Satuan Penjaminan Mutu
Universitas Padjadjaran. Wati menyelesaikan studi
komunikasinya di Jurusan Ilmu Penerangan Unpad
dan S2 Magister Manajemen IKOPIN Bandung.
Wati yang saat ini menjadi pejabat Fungsional Pranata
Humas Ahli Muda di bagian Satuan Penjaminan Mutu
Unpad, pernah menduduki berbagai jabatan struktural
baik sebagai kepala subbagian maupun auditor
di Unpad. Selain menjalankan tugasnya sebagai
ASN, Wati juga aktif dalam kegiatan organisasi kehumasan seperti Iprahumas
Indonesia serta mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan seminar baik sebagai
moderator, panitia, peserta, dan Master of Ceremony (MC), yang diselenggarakan
di beberapa daerah di Indonesia.
Wati juga aktif dalam kegiatan penulisan dan pernah melakukan penelitian pada
program Riset Hibah Internal Tenaga Kependidikan Universitas Padjadjaran
(RTKU). Penghargaan yang pernah diperoleh Wati adalah Satya Karya Bakti Kelas
II pada Tahun 2016.
Wati bisa dihubungi melalui:
E-mail: wati.sukmawati@unpad.ac.id
dan Whatsapp: 081321108399
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M. Himawan Hidayanto
M. Himawan Hidayanto adalah Pranata Humas di
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki
hobi menulis. Dunia jurnalistik dan penulisan telah
akrab dengannya sejak masih kuliah di Universitas
Islam Indonesia.
Namun menjadi Pranata Humas adalah hal yang masih
cukup awam, tidak kurang baru setahun belakangan
ini dijalaninya setelah menjadi PNS/ASN dari tahun
2005.
Bagi Himawan, menjadi Pranata Humas di Kementerian Kelautan dan Perikanan
menjadi tantangan tersendiri, salah satu tantangannya adalah menyukseskan
program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di mana
memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya makan ikan
untuk kesehatan untuk semua golongan, strata sosial, umur, terutama bagi anak
sekolah.

Ifa Nurul Utami
Ifa Nurul Utami yang biasa dipanggil Ifa atau Ipeh.
Pranata Humas Ahli Pertama yang berdinas di
RSUP Persahabatan mulai dari tahun 2010. RSUP
Persahabatan merupakan rumah sakit vertikal dari
Kementerian Kesehatan RI. Pekerjaannya seputar
desain media publikasi, menangani event menerima
komplain dan saran serta memasarkan rumah sakit.
Diluar itu tergabung dengan Komunitas Peduli
Sunatan Massal yang merupakan kumpulan bersifat
independent dari orang-orang yang peduli terhadap
pentingnya khitan untuk kesehatan atau perintah agama dan teruntuk kaum
dhuafa.
Senang mengikuti kegiatan olahraga seperti renang, taekwondo dan tenis
bahkan hingga ikut turnamen tenis dalam rangka Pekan Olahraga Mahasiswa
tingkat DKI Jakarta.Tapi saat ini kegiatan tersebut ditunda dikarenakan sedang
menjadi Pejuang Garis II (Program Hamil).
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Dodi Rosadi
Dodi Rosadi, S.E., M.M. Penulis bekerja di Instansi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak
tahun 2003 sampai dengan sekarang. Menyelesaikan
Pendidikan Sekolah Menegah Atas SMA Negeri 2
Palembang. Strata 1, Universitas Muhammadiyah
Palembang (1999). Ia memperoleh gelar Magister
Manajemen (M.M). bidang Manajemen SDM dari
Universitas Negeri Jakarta (2015).
Satuan Kerja saat ini di Biro Kerjasama Hukum dan
Humas (BKHH) LIPI. Jabatan saat ini sebagai Pranata
Humas Muda LIPI. Penulis juga merupakan Dosen Pengajar di STIE NIBA Bogor.
Pengalaman: Sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (2010-2011), sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen (2011-2012), Sebagai Kepala Subbagian Umum
(2012-2015), Sebagai Fasilitator Starbee Outbound Provider (2016 s.d. sekarang).
Beberapa karya/artikel/berita yang pernah ditulis antara lain: Pengaruh
Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Serta Dampaknya
Pada Kinerja Pegawai di Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti –
LIPI (2015), Buku Panduan Fasilitator Outbound (2015), Peran Website Pusbindiklat
Peneliti LIPI sebagai Media Informasi (2018), Manfaat dan Tujuan Outbound
bagi Peserta Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama (2018). LIPI Perkuat
Kemitraan, LIPI Terima Kunjungan Saint PT. Astra Internasional Tbk (2019). LIPI
Ramaikan Bogor Fest 2019.
Dodi bisa dihubungi melalui sosial media:
Facebook
: d0dir0sadi
Instagram
: d0dir0sadi
Email		
: dodirosadi007@gmail.com
Handphone
: 081586922771

457

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

Retno Darwanti
Retno Darwanti, adalah Pranata Humas Ahli Muda di
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Berkarir
sebagai PNS sejak tahun 1994, Retno mengawalinya
dengan bergabung pada Industrial Technology
Development Program (World Bank) yang merupakan
kerja sama antara LIPI dengan CSIRO (Australia).
Selama menjalankan fungsinya sebagai communication
manager pada ITDP sejak tahun 1995 sampai dengan
2000, Retno harus pulang balik antara Indonesia –
Australia demi mendapatkan tambahan ilmu bidang
komunikasi untuk dapat diterapkan di lembaga tercinta
LIPI.
Selesai dengan program ITDP, Retno kembali mendapatkan kesempatan untuk ikut
dalam pertukaran pemuda melalui program JICA ke Jepang dan program National
Research Foundation of Korea (NRF) tahun 2012.
Menjalankan sebagai tugas ASN, Retno dipercaya untuk mendampingi delegasi
LIPI pada acara ASEAN COST 69TH di Phukat Thailand. Karena LIPI menjadi focal
point dari 6 sub committee , dari totalnya 8 sub committee se ASEAN COST.
Alamat Kontak Retno Darwanti
Mobile Phone : 081293900095
Email : nenopurnomo@yahoo.co.id

Siti Kholasoh
Siti Kholasoh atau yang akrab disapa olas adalah salah
satu Pranata Humas Pemerintah Kota Depok. Saat ini,
olas tergabung dalam Tim Humas dan Dokumentasi di
Bagian Protokol dan Dokumentasi Sekretariat Daerah
Kota Depok.
Berawal saat menjadi CPNS di tahun 2010, wanita
berdarah jawa ini pun bergelut dengan dunia
kehumasan, yang dimulai dari pembuatan straight
news Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Sejak
tahun 2016, olas resmi menyandang jabatan fungsional
Pranata Humas dan tertuang dalam Surat Keputusan
Wali Kota Depok. Serta tergabung dalam keanggotaan Ikatan Pranata Humas
Indonesia (Iprahumas).
Sampai saat ini, perempuan berlesung pipi ini, tak hanya menjadi content writer,
tetapi juga menjadi content creator dalam beragam produk pelayanan informasi
yang dibutuhkan masyarakat, seperti halnya Media Internal berupa Buku Galeri
Kegiatan Walikota dan Wakil Wali Kota Depok.
Instagram : olas_17
Email : olas.tujuhbelas@gmail.com
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Yulia Shoim
Yulia Shoim, Penulis bekerja di Pemerintah Kota
Depok sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
Menyelesaikan
Pendidikan
Sekolah
Menegah
Atas SMA Negeri 1 Ponorogo (1997), Diploma Tiga
Komunikasi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta (2000).
Saat ini, Yulia bertugas sebagai Pranata Humas
Terampil Pelaksana di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Depok di Seksi Pengelolaan Informasi
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
Tugas utama sebagai pranata humas, adalah mengkoordinasi peliputan jurnalis
depok.go.id di perangkat daerah. Selain, bertanggung jawab dalam proses
pemberitaan di website depok.go.id, baik foto, berita ataupun video.
Yulia bisa dihubungi melalui sosial media:
Facebook
: Yuliadepok
Instagram
: yuliadepok
Email		
: yuliadepok2018@gmail.com
HP		
: 08567558584

Dian Komara
Dian Komara merupakan salah pejabat fungsional
pranata Humas di Pusat Pemanfaatan dan Inovasi
Iptek - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPIILIPI).
Sebelum menjadi Pranata Humas, Bapak kelahiran
Sukabumi pada 5 Desember 1965 yang menyelesaikan
Pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Pengembangan Bisnis Manajemen dan di Universitas
Indonesia Fakultas Ilmu Budaya kekhususan
Museologi ini sebelumnya bertugas di Pusat Penelitian
Biologi LIPI tepatnya di Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia 1989-2018.
Awalnya sebagai teknisi litkayasa antara 1989-2015.
Sejak menjadi Pranata Humas, ayah dari tiga orang anak yang tinggal di Bogor
ini banyak menulis di majalah umum dan majalah interen LIPI, website, medsos
bahkan jurnal. Tulisan jurnal yang dipublikasi lima tahun terakhir berjudul:
“Komunikasi Museum : Studi Kasus Museum Etnobatani Indonesia”; “BogorBuitenzorg Kota Sumber Ilmu Pengetahuan Hayati Tropika Pada Pameran
Temporer di Museum”; “Kajian Perubahan Pameran Tetap Di Lantai Dasar
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Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia” dan “Kepemanduan Di Museum
Nasional Sejarah Alam Indonesia Berdasarkan Standar Kompetisi Kerja Nasional
Indonesia” (dalam proses).
Kontak :
Hp / WA : 085215429018 / 08561170118
Email
: diankomara18@gmail.com

Fitria Rizki Wijaya
Fitria Rizki Wijaya adalah Pranata Humas Muda di
Biro Kerjasama Hukum dan Humas (BKHH) LIPI
dan Koordinator Humas dan Kerjasama Kawasan
Purwodadi. Fitria menyelesaikan pendidikan Strata 1 di
jurusan komunikasi Universitas Merdeka Malang (2001)
dan memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi
(M.I.Kom) pada tahun 2015.
Sebelum menjadi ASN, Fitria pernah bekerja di PT. BRI,
tbk. Sebagai ASN, Fitria memiliki banyak pengalaman
antara lain sebagai Koordinator Pelayanan Jasa Dan
Informasi (2010-2011), Koordinator Kepegawaian (2012-2014), dan Fasilitator
Pendidikan Lingkungan (2006-saat ini). Beberapa karya yang pernah ditulis antara
lain: Audit Komunikasi Organisasi Horizontal (Studi Kasus di UPT. Balai Konservasi
Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi-LIPI) sebagai juara 3 Best paper Konvensi
Humas Pemerintah 2016, Pemanfaatan Facebook Sebagai Sarana Diseminasi
Informasi Dan Promosi ((Studi Kasus di UPT. Balai Konservasi Tumbuhan Kebun
Raya Purwodadi-LIPI) terbit di Prosiding ICSSH 2016, Peran Media Massa Dalam
Perubahan Budaya Dan Perilaku Masyarakat Untuk Peduli Dengan Konservasi
Tumbuhan terbit di Prosiding COMICOS 2017 dan Media Sosial Sebagai Media
Komunikasi Efektif Antara Instansi Dengan Stake Holder Di Balai Konservasi
Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi-LIPI terbit di e-prosiding IPRAHUMAS 2018.
Fitria bisa dihubungi melalui sosial media
Facebook
: Fitria Rizki Wijaya
Instagram
: fitr005
Linkedin		
: Fitria Rizki Wijaya
Email		
: fitr005@gmail.com
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Rusmini
Rusmini, adalah Pranata Humas Muda di Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelum menjadi
PNS, lulusan Public Relations Universitas Padjajaran
tahun 2006 ini, pernah bekerja di berbagai perusahaan
antara lain yang bergerak di bidang trading, bank, dan
sebagai Guest Relations Officer di Rumah Makan Raja
Melayu, Bandung.
Selama menjadi ASN, Rusmini sempat menjabat
sebagai Bendahara Barang pada tahun 2014 dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada tahun 2016 di
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanpa
meninggalkan fungsinya sebagai Pranata Humas.
Minat lain dari Rusmini adalah dalam bidang seni musik dan tarik suara. Rusmini
merupakan anggota aktif Paduan Suara ASN Serumpun Sebalai Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Rusmini pun masih aktif berlatih alat musik
seperti gitar untuk menyalurkan hobinya. Adapun keanggotaan organisasi yang
digelutinya adalah HIPAKAD (Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat),
Iprahumas PC Bangka Belitung, dan Karimun Club Indonesia.
Rusmini bisa dihubungi melalui :
Email: rusmini85@hotmail.com
Instagram/FB: rusminiaza
Telp/WA: 085211192259

Tri Andriyanto
Tri Andriyanto adalah Pranata Humas Ahli Pertama
yang bertugas di Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK). Sebelumnya, ia
ditugaskan sebagai Penghubung Kerja Sama Luar
Negeri di PPATK.
Alumnus Ilmu Hubungan Internasional Universitas
Indonesia ini beberapa kali terlibat dalam forum
berskala internasional seperti co-host The CounterTerrorism Financing Summit (CTF Summit) di kawasan
regional Asia Tenggara, Australia dan Selandia Baru.
Ia juga pernah mempresentasikan gagasannya terkait implementasi rezim antipencucian uang Indonesia dalam forum “Thai-Chilean Triangular Cooperation
Project for ASEAN 2019 Workshop on Strategic and Financial Intelligence di
Bangkok, Thailand (2019).
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Berbagai pelatihan terkait kehumasan dan anti-pencucian uang berskala
nasional dan internasional pernah diikutinya. Untuk aktivitas kehumasan, ia
rutin mengisi konten website dan media sosial PPATK dan menjadi narasumber
dalam kegiatan sosialisasi anti-pencucian uang yang diselenggarakan PPATK di
berbagai perguruan tinggi dan sekolah di Indonesia.
Tri bisa dihubungi melalui media sosial
Facebook
: Tri Andriyanto		
Twitter		
: @triandriyanto
Instagram
: @tri_andriyanto 		
Email		
: tri.andriyanto@ppatk.go.id

R. Yanti Ruchiyati
R. Yanti Ruchiyati, S.I.Kom (RuchiRiyanti nama pena)
seorang Ibu Rumah Tangga dan salah satu Pranata
Humas Muda pada Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat Kementerian Kesehatan (Rokomyanmas
Kemenkes). Yanti Alumni Promkes D.III PKIP FKM-UI
Depok dan Alumni Periklanan IISIP Jakarta.
Yanti pernah mengikuti Kursus Pengetahuan Dasar
Cinematografi Pusat Perfilman Usmar Ismail Jakarta,
Workshop Fotografi, Infografis, Videografis dan
Penulisan di Jakarta.
Pernah menulis 2 Sinopsis Cerita Lepas Sinetron Indosiar Jakarta. Pernah menulis
13 Berita dan 13 Artikel di Majalah Internal Rokomyanmas Kemenkes.
Untuk mengenal lebih dekat dengan Yanti dapat menghubungi:
WA.0812.9656.6876;
email: ynurhayanti3@gmail.com;
Twitter: @twkita789;
Instagram: @igkita456,
Facebook: @fbkita123.
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Agus Rial
Agus Rial, lahir di Jakarta, 25 Agustus 1969, adalah
Pranata Humas Penyelia di Badan Tenaga Nuklir
Nasional (BATAN) pada Pusat Diseminasi dan
Kemitraan (PDK). Setelah menamatkan sekolah di
SMA Negeri 38 Jakarta, sempat bekerja di perusahaan
swasta dan pada Desember 1989 menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil di BATAN dan diangkat menjadi
PNS pada tahun 1990.
Mulai bekerja di BATAN pada Bagian Hukum, Biro
Pemasyarakatan dan Kerjasama Sains dan Teknologi
(BPKST), kemudian tahun 2004 pindah tugas ke Bagian Humas pada Biro
Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, dan tahun 2008, kembali
pindah tugas ke Bidang Dokumentasi dan Evaluasi pada Pusat Diseminasi Iptek
Nuklir (PDIN). Dan saat ini bekerja di Bidang Promosi dan Produksi Media, Pusat
Diseminasi dan Kemitraan (PDK).
Sejak tahun 2005 s.d. sekarang bekerja sebagai Pejabat Fungsional Pranata
Humas Tingkat Terampil dan jenjang jabatan saat ini adalah Pranata Humas
Penyelia. Selain itu, juga ditugaskan sebagai Petugas Layanan Informasi (PLI)
BATAN.
Agus dapat dihubungi melalui saluran media sosial
Nomor HP/WA : 0812 1085 4854
Facebook
: Agus ‘Chie’ Rial
Instagram
: arial_batan
Email		
: a_rial@batan.go.id

Lucyana Habibie
Lucyana Habibie, sejak diangkat sebagai PNS pada
April tahun 1989 telah berkiprah dan menggeluti
kegiatan Hubungan Masyarakat di Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi (BPPT). Untuk mendalami
profesi Humas di tahun 1989 BPPT menugaskan
untuk mengikuti Diklat Protokol dan MC di Diklat Radio
dan Televisi Departemen Penerangan.
Untuk menambah ilmu di bidang kehumasan, pada
tahun 1996 Lucyana ditugaskan oleh BPPT untuk
mengikuti training Public Relations di RIPA (The Royal
Institute of Public Administration) Internasional British, London dan Interstudi.
Karena ketekunan dan passionnya di bidang kehumasan, membuatnya mendapat
berbagai tugas kehumasan dengan menjadi Kepala Sub Bagian Protokol, Kepala
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Bagian Humas BPPT dan Pemimpin Redaksi Jurnal Sains Teknologi Indonesia
(JSTI) dan Redaksi Pelaksana Majalah Informasi Teknologi.
Berawal diberi tanggung jawab baru di Pusat manajemen Informasi BPPT serta
dengan mengamati aset pengetahuan intelektual BPPT yang belum banyak
dikenal dan dimanfaatkan oleh orang banyak menggerakkan hati Lucyana
Habibie sebagai fungsional pranata humas untuk menulis dan memperkenalkan
manfaat dan peran manajemen pengetahuan di institusi. Pada April tahun 2018
Lucyana Habibie diberi kepercayaan oleh Kepala BPPT sebagai Ketua Redaksi
Pelaksana Penerbit BPPT/BPPT Press.

Lukas Santoso
Lukas Santoso adalah seorang Pranata Humas
Ahli Madya pada Bidang Komunikasi dan Informasi
Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Kabupaten Semarang, jenjang kepangkatan dan
golongan ruang saat ini, baru mencapai Pembina
Tingkat I - IV/b, terhitung mulai tanggal (TMT) 1 April
2017.
Sejak 10 September 2018 lalu, Lukas juga telah
berperan aktif untuk menjadi anggota Ikatan Pranata
Hubungan Masyarakat Indonesia (Iprahumas). Lukas,
dalam mengawali karier jabatan Fungsional Pranata Humasnya, diawali dari
Pranata Humas Ahli Muda pada Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda)
Kabupaten Semarang. Jabatan diperolehnya melalui impassing/penyesuaian
pada tahun 2004.
Ditengah aktifnya kegiatan Pranata Humas dan Iprahumas, Lukas juga
memperoleh tanda jasa/penghargaan Satya Lencana Karya Sapta 10 Tahun
pada 20 Maret 2005, dan Satya Lencana Karya Sapta 20 Tahun pada tanggal 25
November 2009 dari Presiden RI, kala itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY).
Alamat Medsos :
Facebook : Lukas Santoso
E-mail
: lukassantoso58@yahoo.com
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Ani Mulyani
Ani mulyani adalah Pranata Humas Ahli Pertama di
Pusat Litbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan), Badan
Litbang (Balitbang), Kementerian PUPR. Sebagai
Pranata Humas di Pusjatan, Ani bertugasmelaksanakan
pelayanan publik melalui Pusat Informasi Terpadu
(PINTU) Pusjatan. Selain itu, Ani aktif sebagai penulis
pada majalah Dinamika Riset Balitbang dan aktif
melaksanakan segudang tugas Humas lainnya di
Pusjatan. Sebelum menjabat sebagai Humas Pusjatan,
Ani meniti karirnya sebagai sekretaris Pimpinan selama
empat tahun, dan dengan tekad untuk menambah
ilmu pengetahuan baru, Ani mendapatkan beasiswa dari Kementerian PUPR
untuk melanjutkan studi Magister Ilmu Akuntansi di UNPAD Bandung.
Sejak kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD Bandung, Ani telah memiliki citacita menjadi seorang humas. Meskipun nasib membawanya bekerja sebagai call
centre di provider ternama dan sales marketing officer di produsen mobil skala
Internasional. Namun, pengalaman bekerja di tempat tersebut telah mengasah
pengalamannya dalam bidang kehumasan. Kini, di sela-sela kesibukannya wanita
yang memiliki hobi berniaga ini, menerapkan jiwa humasnya dengan memiliki
online shop di bidang fashion yang telah dikelolanya selama enam tahun dan
sudah memiliki banyak konsumen yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ani bisa dihubungi melalui :
Email : ani.mulyani@pusjatan.pu.go.id
Telepon : 022-7802251 ext.288

Nur Sholihatin
Nur Sholihatin, merupakan ASN di Balai Penelitian
dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara,
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI sejak tahun 2006, saat ini
menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Pertama.
Selain menjalankan fungsi sebagai Pranata Humas,
penulis aktif menjadi Anggota Tim Manajemen Data
Badan Litbangkes sejak tahun 2012 dan bertugas
sebagai penanggung jawab data riset nasional antara
lain : Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013
sebagai penanggungjawab data provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
Survei Diet Total (SDT) 2014 sebagai penanggung jawab data provinsi Jawa Tengah,
Riset Tumbuhan Obat dan Jamu (Ristoja 2015) sebagai penanggungjawab data
etnis jawa, Riset Khusus Vektora (2017) sebagai penanggungjawab data provinsi
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Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan
(Risnakes Tahun 2017) sebagai penanggungjawab data provinsi Jawa Tengah,
RISKESDA 2018 sebagai penanggungjawab data provinsi Jawa Tengah dan Riset
Fasilitas Kesehatan (Rifaskes 2019) sebagai penanggungjawab data provinsi
Gorontalo.
Penulis juga terlibat di dalam pengelolaan jurnal Ilmiah Balaba, yang merupakan
jurnal ilmiah terakreditasi peringkat 2 Kemenristek Dikti.
Nur sholihatin dapat dihubungi melalui sosial media
Facebook : Sholihatin Nur
Instagram : sholihatinnur
Email
: sholihatin_nur@yahoo.com

Karlina Gusmarani
Karlina Gusmarani adalah Pranata Humas di
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan
penempatan di Pusat Penelitian Teknologi Tepat
Guna (P2TTG) Subang, Jawa Barat. Tugas utama
Karlina adalah melakukan kegiatan kehumasan
dan kerja sama yang berkaitan dengan penyebaran
informasi teknologi tepat guna kepada stakeholder,
melalui berbagai kegiatan kehumasan, dan
pengadministrasian kerja sama.
Sejak tahun 2014, Karlina menjadi Pejabat Pengelola
Dokumentasi dan Info Satker di LIPI. Pada tahun 2017, penulis mendapatkan
penghargaan menjadi ICON PR Indonesia. Kini, sejak bertugas di P2TTG LIPI,
penulis telah bergelut dalam kegiatan kehumasan dan kerja sama. Selain
kegiatan kehumasan di kantornya, Karlina juga aktif melakukan penelitian dan
menghasilkan karya tulis ilmiah. Karlina aktif dalam kegiatan literasi melalui karya
tulis ilmiah yang ditampilan di berbagai prosiding kehumasan.
Penulis yang merupakan anggota aktif dalam organisasi humas di LIPI,
FORTAMAS kini aktif juga di organisasi pranata humas se-Indonesia yaitu
IPRAHUMAS. Karlina bisa dihubungi di:
Facebook & Instagram
: Karlina Gmr
Email			: karlinagmr@gmail.com
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Ripsidasiona
Ripsidasiona, adalah seorang Ibu dari dua orang anak
yang saat ini mengabdikan diri di Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian
Kesehatan RI. Penulis telah bergabung di Badan
Litbangkes sejak tahun 2017, dimana sebelumnya
merupakan staf seksi Promosi dan Informasi Badan
Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta sejak tahun
2009.
Saat ini di Badan Litbangkes penulis menjabat sebagai
pranata humas ahli pertama. Ia juga merupakan salah
seorang kontributor di majalah Warta Litbangkes terbitan dari Badan Litbangkes.
Penulis juga aktif dalam mengelola konten website dan media sosial Badan
Litbangkes. Wanita kelahiran Bengkulu ini menamatkan pendidikan sarjananya
di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2008. Setelah sebelumnya
menamatkan jenjang SD hingga SMA di Bengkulu pada tahun 2004.
Sejak tahun 2018, penulis bergabung menjadi anggota Ikatan Pranata Humas
Indonesia. Hal tersebut merupakan pengalaman baru yang sangat berharga bagi
penulis dan memperkaya khazanah pengetahuannya dalam dunia kehumasan.
Ripsidasiona bisa dihubungi melalui sosial media
Facebook: cici aja
Instagram: ciciripsi
Email: ripsidasiona@gmail.com

Yeniarta Margi Mulya
Yeniarta Margi Mulya lahir di Malang pada tahun 1979.
Ibu tiga anak ini mengawali kariernya sebagai ASN di
Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), UPT dibawah
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian.
Yeni adalah salah satu dari pegawai ASN yang multi
talenta. Selain menjadi MC, Yeni juga gemar belajar
desain grafis dan multimedia sehingga mampu
membuat desain grafis, vlog dan desain lainnya.
Disamping itu, hasil liputan dan tulisannya sudah sering
masuk media online seperti Antara, Swadaya, Berita 2 bahasa, Times Indonesia,
Republik serta media cetak dan bulletin inforta yang telah ber-ISSN. Sebelum
menjadi humas pada tahun 2014, Yeni menjadi staf di bidang penyelenggara
diklat.
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Tetapi karena bakatnya dibidang kehumasan
memutuskan menjadi fungsional Pranata Humas.

terasah, Yeni

kemudian

Saat ini Yeni menjadi salah satu pengurus Iprahumas Indonesia sebagai anggota
Diseminasi Informasi dan Publikasi, Koordinator Diseminasi dan Informasi
Iprahumas Jawa Timur, Pengelola Keterbukaan Informasi Publik dan Koordinator
Media Sosial serta Tim Media di BBPP Ketindan. Berkat kegigihannya, Yeni
membawa instansinya juara terbaik Lomba Keterbukaan Informasi Publik
lingkup Kementerian Pertanian Tingkat Eselon ll, Juara Lomba Website
Lingkup BPPSDMP, dan berbagai prestasi lainnya. Yeni juga kini berwirausaha
dan mengajar dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan public speaking,
pengelolaan media sosial, strategi pemasaran melalui media sosial serta desain
infografis dan pembuatan vlog.
Yeniarta Margi Mulya dapat ditemui di sosial media
Facebook
: Yenhi Ummu Hanif
Instagram
: Maygi Ummu Hanif

Lilis Suryani
Lilis Suryani, lahir di Ngawi (Jawa Timur), 30 Oktober
1964, adalah Pranata Humas Ahli Madya di Badan
Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) pada Pusat Diseminasi
dan Kemitraan (PDK). Menamatkan sekolah di SMA
Negeri 1 Ngawi tahun 1983, dan menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil di BATAN dan diangkat menjadi PNS pada
tahun 1985. Pada tahun 1998 menyelesaikan program
S-1 Administrasi Negara di Lembaga Administrasi
Negara (LAN) RI dan tahun 2014 menyelesaikan S-2
Manajemen SDM di Universitas Pamulang, Tangerang
Selatan.
Mulai bekerja di BATAN pada Bagian Tata Usaha, Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi
(PAIR) sampai tahun 2015, awal tahun 2016 pindah tugas ke Bidang Diseminiasi di
Pusat Diseminasi dan Kemitraan (PDK) hingga sekarang
Sejak tahun 2007 s.d. sekarang bekerja sebagai Pejabat Fungsional Pranata
Humas Tingkat Ahli dan jenjang jabatan saat ini adalah Pranata Humas Ahli
Madya. Selain itu, juga ditugaskan sebagai Petugas Layanan Informasi (PLI)
BATAN dapat disebut Komunikator Nuklir.
Lilis Suryani dapat ditemu di sosial media
Nomor HP/WA : 0812 8871 4499
Facebook
: Lilis Suryani Soeranto
Instagram
: lilis.soeranto
Email		
: lilis@batan.go.id
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Denny Andres
Denny Andres pernah bekerja sebagai widyaiswara
pada Badan Diklat KESDM yang beralih jabatan ke
jabatan pranata humas. Pria kelahiran Purwakarta
ini memiliki pengalaman dalam pengajaran Bahasa
Inggris selama belasan tahun. Selain dunia pengajaran,
ia juga mulai menekuni dan menggeluti dunia public
speaking sebagai pranata humas.
Denny dapat dihubungi melalui
Email: denny. andres@esdm.go.id
dennyandres70@gmail.com.

Bepi Deniyanti
Pranata Humas Terampil yang bekerja di Badan
Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI.
Memiliki minat yang tinggi terhadap bidang Media
Relations. Pekerjaannya sebagai Humas Pemerintah
sangat beragam, mulai dari menyiapkan event,
melayani publik pemohon informasi dan dokumentasi,
hingga liputan ke berbagai wilayah.

Eko Setiawan
Eko Setiawan, S.I.Kom., M.Med.Kom. Pranata Humas
Prov. Jawa Timur. Saat ini menjabat sebagai Kepala
Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik Dinas Kominfo
Prov. Jatim. Tertarik kepada isu-isu komunikasi dan
media khususnya pada analisis media, komunikasi
antarbudaya, media baru, sosiologi komunikasi,
komunikasi politik, hukum media massa dan penulisan
artikel/berita.
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Yustantiana Azhar
Penulis adalah Pranata Humas Pertama di Badan
Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Bernama lengkap
Yustantiana, penulis lahir di Palembang, 12 September
1987. Sebagai Humas, penulis aktif dalam kegiatan
komunikasi yang berkaitan dengan iptek nuklir untuk
kesejahteraan masyarakat. Moto penulis adalah
belajar, berusaha, dan berdoa. Selama 9 tahun
berkarir di BATAN, penulis aktif mengikuti workshop
yang berkaitan dengan kehumasan, serta pernah
menjadi narasumber berkaitan dengan keterbukaan
informasi publik dan pengelolaan media sosial.
Mengomunikasikan nuklir untuk kesejahteraan menjadi tantangan unik bagi
penulis agar masyarakat memahami bahwa nuklir bukanlah hal yang harus
ditakuti, tetapi dapat dimanfaatkan dengan cara yang aman dan selamat.

Ajeng Pintoharjanti
Terlahir di kediri, 20 Februari 1986, Ajeng Pintoharjanti
kecil gemar sekali membaca majalah Bobo dan mulai
bercita-cita menjadi penulis di majalah. Langkah
pertamanya diwujudkan dengan bergabung dalam
organisasi majalah sekolah di SMA Negeri 2 Kediri.
Kemudian dilanjutkan dengan menempuh pendidikan
jurnalistik di Fikom Unpad.
Pernah bekerja di sebuah radio di Bandung, Ajeng
memilih untuk meneruskan mimpinya menjadi penulis
di sebuah majalah lifestyle di Kompas Gramedia Grup.
Dua tahun bergelut dengan menulis dan liputan,
Ia terpanggil untuk mengembangkan kompetensi diri copy writer. Pada 2014
mengambil kesempatan untuk mengembangkan diri di dunia komunikasi
dengan bergabung sebagai Humas Pemerintah di Balai Litbangkes Magelang.
Sebuah dunia baru yang menarik dan ‘tak terduga’. Hingga kini, menikmati proses
menjadi Humas Pemerintah, dan terus belajar mengembangkan diri.
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Surianto
Surianto adalah Pranata Humas Ahli Muda dari
Dinas KUKM, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Anto begitu ia disapa, Pria lulusan Fikom Unpad ini
memiliki 7 tahun pengalaman kerja pada pelayanan
informasi dan kehumasan dan pengelolaan website
OPD. Minat dan kekhususannya membuat desain
baik itu banner, flyer, baliho maupun infografis dalam
menyampaikan informasi kepada masyarakat. Expert
dalam mengkombinasikan pengetahuan di bidang
komunikasi dengan IT serta mampu membuat
perencanaan kegiatan komunikasi.

471

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

DAFTAR REFERENSI

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

472

*REFERENSI
*Karlina-Agar Tidak Pusing Mikirin Public Speaking

https://fakhrurrojihasan.wordpress.com/2014/08/28/publicspeaking-series-part-1-apakah-itu-public-speaking/ diakses 25 April
2019, 11:08 WIB
https://romeltea.com/jenis-jenis-profesi-bidang-public-speaking/
diakses 25 April 2019, 13:35
Sukapsih, Esti. 2009. Tips Terpenting Seni Berbicara. Yogyakarta: Moncer
Publiser.

*REFERENSI
*Karlina-Humas Pemerintah Zaman Now

Nurudin. 2016. Ilmu Komunikasi, Ilmiah dan Populer. 2016. Jakarta : RajaGrafindo
Persada
Laksana, A. 2018. Public Relations In The Age Of Distruption,. Yogyakarta : PT.
Bentang Pusaka.
*REFERENSI
*Leidena S Negari-Meramu Narasi Membentuk Reputasi

Handrini Ardiyanti, Humas Parlemen: Konsep dan Aplikasi, Jakarta:
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal
DPR RI dan Azza Grafika, 2015
Silih Agung Wasesa, Political Branding & Public Relations, Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka, 2011
http://mediaindonesia.com/read/detail/181237-survei-charta-politikakepercayaan-publik-kepada-dpr-ri-meningkat.html, diakses pada 18
September 2018 pada pukul 02.47 WIB
http://wartakota.tribunnews.com/2014/01/05/survei-tingkat-kepercayaanmasyarakat-terhadap-dpr-rendah, diakses pada 18 September pukul
02.14 WIB

473

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

*REFERENSI
*Tiara Kharisma-Tuntutan dan Dinamika Transformasi Pelayanan Informasi
Publik Era Industri 4.0

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2018). Infografis Survey
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017.
Devadoss, Paul Raj., Pan, Shan L., Huang, Jimmy C. (2002). Structurational
analysis of e-government initiatives: a case study of SCO. Jurnal
Decision Support Systems 34 hal 253 – 269.
Rakhmadi, Heri. (2015). Government Public Relations: Tantangan dan LangkahLangkah Strategis. Jurnal Public Relations Indonesia, Vol. 2 No.3 hal 4855.
Sadeghi, Leila. (2012). Web 2.0. Lee, Mordecai, Grant Neeley, and Kendra Stewart
(eds). The Practice of Government Public Relations. New York: CRC
Press.
Tim Komunikasi Presiden. (2015). Presiden Jokowi: Penggunaan Sistem
E-Government Syarat Pemerintah Terbuka. Diakses pada 15 Agustus
2017 di http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/presiden-jokowipenggunaan-sistem-egovernment-syarat-pemerintah-terbuka.html.

*REFERENSI
*Hartoyo Darmawan - Literasi Sebagai Brand Positioning Perpustakaan

Dewi, Ike Junita (ed) 2005. Inspirasi Bisnis Perspektif Baru Dalam Strategi Branding
Madjadikara, Agus S. 2004, Bagaimana Biro Iklan Memproduksi Iklan, Jakarta

*REFERENSI
*Dodi Rosiadi-Berkaca Pada Tiga Raksasa

Hidayat Taupik, panduan membuat toko online, dengan oscomenance, 2008
Dewi Hernikawati, Perbandingan Situs Belanja Antara Tokopedia dan Bukalapak,
Vol, 12. No. 2 (Juli-Desember 2016) ISSN:1858-4411 Hal. 74 Majalah Ilmiah
Semi Populer Komunikasi Massa.
Loekamto Andry, Implementasi Technology Acceptance Model (TAM) Dalam
Online Shopping, Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen-journal.wima.
ac.id ISSN 2303-1611, Vol 1 (3) 2012, hal. 3
Arwiedya Ridzky Mochamad, Analisis Pengaruh Harga,Jenis Media
Promosi,Resiko Kinerja, dan Keragaman Produk Terhadap Keputusan

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

474

Pembelian Via Internet Pada Toko Online (Studi Kasus Pada Konsumen Toko
Fashion Online yang Bertindak Sebagai Reseller yang Ada di Indonesia)
Skripsi, hal.22-27
https://barteronline/com, di akses 25 Juni 2019
https://blog.mtarget.co, di akses 25 Juni 2019
https://tekno.tempo.co, di akses 25 Juni 2019
https://id.techinasia.com,di akses 1 Juli 2019
https://www.dictio.id, di akses 1 Juli 2019
https://www.digination.id, di akses 1 Juli 2019
https://andrerahman.staff.uns.ac.id,di akses 25 Juni 2019

*REFERENSI
* Lilis Suryani1 dan I. Aeni Muharohmah2-Nuklir Bukan Melulu Soal Senjata

Bungin, Burhan, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Ed, Radja Grafindo Persada,
Jakarta (2001).
Woro, S.L., “Analisis Kepemilikan Sepeda Motor pada Rumah Tangga di
Kabupaten Buleleng Menggunakan Model Regresi Logistik”. Tesis,
Pascasarjana Universitas Udayana, (2011).
Permatasari, Astrid., (2016) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Pengetahuan Peserta Jambore 2016 Menggunakan Regresi Logistik
Biner.” Laporan Praktik Lapang, Institut Pertanian Bogor
Toni Ahmad, “Peran Film Sebagai Media Sosialisasi Lingkungan”, Jurnal
Komunikator, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Vol. 7, No. 1, Mei 2015
Available http://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/view/676/843

*REFERENSI
*Lukas Santoso- Strategi Komunikasi Berbasis Cyber Public Relations

Cangara, H. (2003). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta. PT. Raja Grafindo
Persada.
Cutlip, S. M., Centre, A. H., Broom, G. M. (1995). Effective Public Relations.New
Jersey. Prentice Hall Inc.
Syafrida, I., Aminah, I., dan Waluyo, B. (2014). Perbandingan kinerja instrumen
investasi Berbasis syariah dengan konvensional pada pasar modal di
Indonesia. Jakarta. Jurnal Al-Iqtishad vol VI no.2.

475

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

Jefkins, F. (2003). Public Relations edisi kelima perevisi Daniel Yadin. Jakarta.
Erlangga.
Kasali, R. (1998). Membidik Pasar Indonesia: segmentasi, targeting, positioning.
Gramedia.Jakarta
Kotler,

P., Amstrong, G. (2004). Dasar-dasar Pemasaran
(DamosSihombing. Alih Bahasa). Jakarta. Erlangga.

Jilid

2.

Kriyantono, R. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi; Disertai contoh Praktis Riset
Media, Public Relations, Advertising Komunikasi Organisasi, Komunikasi
Pemasaran. Jakarta. Kencana.
Kriyantono, R. (2007). Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta. Kencana
Prenanda Media Grup.
Kustadi, S. (1989). Public Relations Perusahaan. Bandung. CV. Armico.
Putra, I G. N. (1999). Manajemen Hubungan Masyarakat. Yogyakarta.
Universitas Atmajaya.
Ruslan, R. (2006). Metode Penelitian Public Relations dan Media Komunikasi:
Konsepsi dan Aplikasi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
Ruslan, R. (2014). Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta.
Rajawali Press.
Soemirat, S. dan Ardianto, E. (2012). Dasar- Dasar Public Relations. Bandung. PT.
Remaja Rosdakarya.

*REFERENSI
*Sugiarti-Mengapa Hasil Riset Tidak Diketahui Publik

Grunig E. James and Todd Hunt. 1984. Managing Public Relations. Holt, Rinehart
and Winston.
Gunawan H. 2019. Saatnya Peneliti Berbicara Di Media, Membumikan Sains,
Mencerdaskan Bangsa. IPB Press. Bogor.
Kriyantono Rachmat. 2014. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Kencana
Prenadamedia Group. Jakarta
Wilcox E, Ault, Agee. 2006. Outlines and Highlights for Public Relations:
Strategies and Tactics. Cram101 Incorporated.

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

476

*REFERENSI
*Sugiarti-Virtual Tour, Strategi Kehumasan di Era Revolusi Industri 4.0

Kartawinata,K.2013.Diversitas Ekosistem Alami Indonesia:Ungkapan Singkat
dengan Sajian
Foto dan Gambar. LIPI Pess & Yayasan Pustaka Obor
Indonesia. Jakarta.
Ruslan, Rosady. 2001. Manajemen Humas & Manajemen Komunikasi: Konsep
dan Aplikasi.
Jakarta. Rajawali Pers.
Sumayku et all. 2017. Pengembangan Virtual Tour Potensi Wisata Baru di
Sulawesi Utara Menggunakan Teknologi Video 360 Derajat. E-Journal
Teknik Informatika Vol.12, No.1
(2017) ISSN: 2031-8364.

*REFERENSI
*M. Himawan Hidayanto-Fenomena Turunnya Konsumsi Ikan Akibat Bencana

http://www.tribunnews.com/regional/2018/11/05/jatuhnya-lion-air-sempatsebabkan-konsumsi-ikan-laut-di-kalsel-menurun-ini-kata-dinasperikanan
http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/11/05/warga-sempat-takut-makanikan-ini-penjelasan-upt-pelabuhan-dan-perikanan-provinsi-kalsel
*Konsumsi ikan di palu, donggala turun
https://sulteng.antaranews.com/berita/44856/masyarakat-palu-dimintatidak-takut-makan-ikan-laut
https://makassar.terkini.id/profesor-perikanan-warga-palu-dan-donggalajangan-takut-makan-ikan/
https://makassar.antaranews.com/berita/104638/pakar-warga-paludonggala-jangan-takut-makan-ikan
http://news.djournalist.com/read/2018/10/07/6985/profesor-perikananunhas-imbau-warga-palu-dan-donggala-jangan-takut-makan-ikan.

*REFERENSI
*Erma-Literasi Digital Bagi Perempuan: Jendela Masa Depan Bagi Generasi
Penerus Bangsa

Martin, A. (2008). Digital Literacy and the ‘Digital Society’. Digital Literacies:
Concepts, Policies and Practices.

477

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2017. Survei Penetrasi
& Perilaku Pengguna Internet Indonesia. Diambil dari https://web.
kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII_2017_
v1.3.pdf.

*REFERENSI
*Fuad- Regulasi Media di Era Konvergensi, Masih Relevankah

Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. 2012. Memetakan Lanskap Industri Media
Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia). Laporan. Bermedia,
Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan dan tatakelola
media di Indonesia melalui kacamata hak warga negara. Riset
kerjasama anatra Centre for Innovation Policy and Governance dan
HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara, didanai oleh Ford Foundation.
Jakarta: CIPG dan HIVOS.
Nugroho, Y., Siregar, MF., Laksmi, S. 2012. Memetakan Kebijakan Media
di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia). Laporan. Bermedia,
Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan dan tatakelola
media di Indonesia melalui kacamata hak warga negara. Kerjasama
riset antara Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS
Kantor Regional Asia Tenggara, didanai oleh Ford Foundation. Jakarta:
CIPG dan HIVOS.
Tapsell, Ross. 2014. Platform Convergence in Indonesia: Challenges and
Opportunities for Media Freedom. Convergence: The International
Journal of Research into New Media Technologies 1-16. Sage

*REFERENSI
* Fachrudin-Sosial Media Sebagai Media Advokasi

Donny BU & Eddy Prayitno (ed.). (2018), Media Sosial Untuk Advokasi Publik.
Jakarta: ICT Watch.
John Hopkins University/Center for Communication Program, A Frame for
Advocacy, US, 1999
Sharma R. Ritu, An Introduction to Advocacy, Training Guide, Support for Analysis
and Research in Africa, Health and Human Resources Analysis for
Africa, US Agency for International Development, Africa Bureau, Office
of Sustainable Development
Nia Ashton Destrity. Petisi Online Sebagai Media Advokasi Alternatif Dalam
Upstream Social Marketing. Jurnal Komunikasi Global, Volume 7,
Nomor 2, 2018

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

478

Global Digital Report 2019. https://wearesocial.com/global-digital-report-2019.
diakses pada 30 April 2019.
https://dailysocial.id/post/apa-itu-whatsapp. diakses pada 1 Mei 2019.
https://mix.co.id/marcomm/news-trend/karakteristik-pengguna-youtube-diindonesia/. diakses pada 1 Mei 2019
https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube. diakses pada 1 Mei 2019.
https://www.suara.com/news/2019/04/10/195243/justice-for-audrey-faktafakta-baru-yang-terungkap. diakses pada 1 Mei 2019
http://www.tribunnews.com/regional/2019/04/10/sudah-lebih-dari-3-jutaakun-tandatangani-petisi-justiceforaudrey-di-changeorg. 1 Mei 2019
https://regional.kompas.com/read/2018/10/25/16542351/kronologiguru-besar-ipb-digugat-rp-510-miliar-hingga-munculnya-petisibela?page=2

*REFERENSI
*Lukas Santoso-Pemilu, Pencitraan dan Kehadiran Pemilih di TPS

Benoit, William. (1995). Accounts, Excuses, and Apologies: A Theory of Image
Restoration Strategies. New York: State University of New York Press.
Coombs, W. T. (2006). Crisis Management: A communicative approach.
USA: Botan & Hazleton
Jefkins, Frank (1992). Public Relations. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Kotler, Philip & Gary Amstrong. (2008). Prinsip Prinsip Pemasaran. Jakarta:
Penerbit Erlangga.
rd
McNair, Brian. (2003). An Introduction to Political Communication, ed. 3 ,
London: Routledge.
Nimmo, Dan (2001). Komunikasi Politik Khalayak dan Effek, Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Tabroni, Roni (2012). Komunikasi Politik Di Era Multimedia, Bandung: Simbiosa
Rekatama
Wulandari, Retno. (2014). Media Darling, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

*REFERENSI
*Fitria-Kualitas Komunikasi Internal Hulu Layanan Publik Berkualitas
Baskin, Otis, Craig Aronoff &  Dan  Lattimore.  (2004). PublicRelations:  The
Profession and The Practice, Brown & Benchmark Publishers.
479

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

Goldhaber, G. M. & Donald P. R. (1979). Auditing organizational communication
systems: the ICA communication audit. USA: Kendall/Hunt Publishing
Company
Hardjana, Andre. (2000). Audit Komunikasi : Teori dan Praktek. Jakarta : PT.
Grasindo.
Masmuh, Abdullah. (2010). Komunikasi Organisasi Dalam Perspektif Teori Dan
Praktek. Malang: UPT Penerbitan UMM

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

480

THE REAL GPR
111 Tulisan
Pranata Humas Indonesia
Instagram
Twitter		

481

: IprahumasIndonesia
: @pranatahumas

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

482

483

The Real GPR

| 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia

