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Abstrak
Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP), yang efektif pada tahun 2010, Pemerintah telah 
menghimbau Kementerian/Lembaga (K/L) dan badan publik lainnya untuk 
mengimplementasikan UU KIP. Semua K/L menerima perintah Presiden untuk 
“memanfaatkan teknologi baru” agar implementasi UU KIP menjadi lebih 
transparan, kolaboratif, dan partisipatif. Dengan mandat ini, artikel ini bertujuan 
untuk memberikan wawasan dari wawancara kualitatif dengan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan untuk memahami 
faktor-faktor yang memengaruhi keputusan adopsi internal untuk menggunakan 
aplikasi media sosial, seperti Facebook, Twitter, atau Instagram berdasarkan 
teori difusi inovasi. Tiga faktor berbeda memengaruhi keputusan adopsi PPID 
Kementerian Keuangan, yaitu informasi tentang praktik terbaik dalam jaringan 
mereka, pengamatan pasif terhadap praktik terbaik yang dipersepsikan di sektor 
publik dan swasta, dan perilaku warga terhadap kebutuhan akan informasi. Taktik 
adopsi yang dihasilkan meliputi: (1) representasi, (2) keterlibatan, dan (3) jaringan. 
Temuan menunjukkan perlunya tingkat yang lebih tinggi dari berbagi pengetahuan 
yang diformalkan ketika datang ke inovasi teknologi yang mengganggu seperti 
penggunaan media sosial dalam lingkungan komunikasi yang sangat birokratis. 
Rekomendasi berdasarkan pelajaran yang dipetik disediakan bagi para praktisi dan 
peneliti media sosial untuk mengembangkan taktik media sosial untuk berbagai 
tujuan organisasi di pemerintahan.

Kata Kunci: media sosial, adopsi media sosial,keterbukaan informasi,PPID, difusi 
inovasi,

Abstract
Since the issuance of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness 
(UU KIP), which was effective in 2010, the Government has called on Ministries/
Institutions (K/L) and other public bodies to implement the KIP Law. All K/L received 
the President’s order to “utilize new technology” so that the implementation of 
the KIP Law became more transparent, collaborative and participatory. With this 
mandate, this article aims to provide insights from qualitative interviews with 
the Ministry of Finance Information and Documentation Management (PPID) 
to understand the factors that influence internal adoption decisions to use social 
media applications, such as Facebook, Twitter or Instagram. Three different factors 
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influence the Ministry of Finance’s PPID adoption decision, namely information 
about best practices in their network, passive observation of best practices 
perceived in the public and private sectors, and citizen behavior towards the 
need for information. The adoption tactics produced include: (1) representation, 
(2) involvement, and (3) networks. The findings indicate the need for a higher 
level of formalized knowledge sharing when it comes to disruptive technological 
innovations such as the use of social media in a highly bureaucratic communication 
environment. Recommendations based on lessons learned are provided for social 
media practitioners and researchers to develop social media tactics for various 
purposes of government organizations.

Keywords: Social media; Social media adoption; Information disclosure; PPID; 
Diffusion innovation

1. PENDAHULUAN 
Aplikasi media sosial dioperasikan di luar infrastruktur informasi dan komunikasi 
pemerintah pada platform pihak ketiga. Fitur umum dari aplikasi media sosial 
termasuk halaman profil yang menampilkan informasi deskriptif tentang pengguna, 
kontak atau daftar teman, kreasi bersama dan berbagi konten, seperti teks, foto 
atau video, fungsi pos untuk pesan publik dan pribadi atau fungsi komentar. 
Aplikasi, seperti Facebook, menarik lebih dari 100 juta pengunjung unik sebulan 
dan memberikan kemampuan untuk “pencarian sosial” sumber informasi 
tepercaya dalam umpan berita jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk 
memperhatikan informasi yang diposting oleh kontak mereka (Watts, Dodds, and 
Newman 2002).

Sejak efektifnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP), UU KIP telah dengan jelas mendefinisikan informasi 
sebagai aset publik yang perlu dibagi dengan warga negara. Akibatnya, sebagian 
besar Kementerian/Lembaga dan badan publik berinisiatif sekarang menyediakan 
koneksi ke aplikasi media sosial dalam bentuk tombol yang ditempatkan secara 
mencolok di situs web utama mereka. Praktik media sosial di sektor publik 
mencakup penggunaan layanan jejaring sosial online, seperti Facebook, YouTube, 
Twitter, blog atau situs berbagi media digital lainnya untuk mendukung misi 
organisasi, pemberian layanan, serta manajemen masalah dan hubungan dengan 
publik (Bretschneider and Mergel 2015).

Untuk pemerintah, aplikasi media sosial memberikan peluang untuk 
mengintegrasikan informasi dan pendapat dari warga negara ke dalam proses 
pembuatan kebijakan dengan cara-cara inovatif, untuk meningkatkan transparansi 
dengan berbagi informasi di saluran media sosial, dan berkolaborasi dengan publik 
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untuk menyiapkan keputusan atau membuat solusi untuk masalah pemerintah . 
Penggunaan media sosial oleh pemerintah dapat diamati oleh publik di web, yang 
ditanyakan adalah bagaimana keputusan adopsi internal dibuat dalam paradigma 
informasi yang sangat diatur dan dijaga organisasi pemerintah dibandingkan dengan 
jenis keputusan adopsi teknologi lainnya (Mergel 2013).

Inovasi dan difusi teknologi pemerintah, keputusan adopsi terkait dan 
pendekatan implementasi telah menerima banyak perhatian dalam literatur. 
Banyak penelitian telah berfokus pada tahap adopsi, waktu yang dibutuhkan 
organisasi pemerintah untuk ikut serta dan mulai menggunakan teknologi baru, 
atau karakteristik pengadopsi yang membentuk keputusan mereka. Dengan adanya 
gelombang teknologi baru di sektor publik, penelitian berfokus pada karakteristik 
teknologi, bagaimana hal itu sesuai dengan prosedur operasi standar yang ada atau 
bagaimana hal itu berpotensi membentuk perilaku pengadopsi (Fountain 2001).

Namun, inovasi tidak harus mencakup aspek perangkat lunak dan keras 
dari teknologi. Sebaliknya, aspek-aspek inovatif mencakup perubahan dalam cara 
warga lebih suka mengakses berita dan informasi pemerintah mereka dalam umpan 
berita media sosial mereka yang tidak sejalan dengan paradigma informasi saat ini 
di sektor publik. Di sektor lain, terutama dalam berita dan jurnalisme, pengenalan 
media sosial telah menyebabkan perubahan besar, seperti pengenalan dinding bayar 
atau apa yang sekarang disebut siklus berita 140 karakter, merujuk pada layanan 
mikro blogging Twitter dan semakin pentingnya untuk wartawan sebagai sumber 
berita (Kohut et al. 2008).

Dengan diperkenalkannya aplikasi media sosial di pemerintahan, pemerintah 
menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi. Platform di-host media sosial 
dirancang oleh pihak ketiga dan pemerintah memiliki sedikit dampak pada 
perubahan fitur teknologi dan perilaku warga negara yang muncul berubah dengan 
cepat seiring dengan arus teknologi. Sifat tindakan publik dari media sosial dapat 
menimbulkan risiko konsekuensi yang tidak diinginkan dalam bentuk meningkatnya 
perhatian pada kebijakan pemerintah yang sebagian besar Kementerian/Lembaga 
coba hindari. Komunikasi pemerintah harus dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan 
konsisten. Paradigma komunikasi mengikuti proses pemeriksaan yang sangat diatur 
yang tidak memungkinkan untuk pertukaran cepat dan agresif di situs media sosial. 
Perubahan paradigma yang ada ini memungkinkan perubahan perilaku dan standar 
operasi prosedur di pemerintahan.

Mengikuti definisi Rogers tentang inovasi teknologi, aplikasi media sosial 
menghadirkan bentuk inovasi teknologi dan perilaku untuk pemerintah dan 
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karenanya dianggap sebagai tantangan atau bahkan mengganggu (Christensen 
and Overdorf 2000; Rogers 1995, 2005). Dibandingkan dengan jenis lain dari 
keputusan adopsi TIK atau e-Government, seperti penggunaan sistem email atau 
layanan e-agensi yang luas, aplikasi media sosial tidak diluncurkan berdasarkan 
keputusan manajemen puncak dan untuk penggunaan masing-masing departemen 
secara keseluruhan. Alih-alih, penggunaan media sosial sebagian besar dimulai 
melalui eksperimen informal dan perlahan-lahan mendapatkan daya tarik.

Rogers menunjukkan bagaimana komunikasi di antara rekan kerja dapat 
membantu menyebarkan aspek positif dari inovasi teknologi melalui kerja bersih 
rekan kerja (Rogers 1995, 2005). Menurut inovasi Rogers “semua dikomunikasikan 
melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial”. 
Mendengar praktik terbaik dari rekan kerja dapat membantu pengadopsi potensial 
memahami risiko dan dampak teknologi baru dan mendukung proses pengambilan 
keputusan mereka. Oleh karena itu, dalam ruang masalah ini, penting untuk 
memahami faktor-faktor apa yang mendorong keputusan untuk mengadopsi 
penggunaan media sosial oleh pemerintah dan bagaimana keputusan adopsi 
menghasilkan taktik media sosial. Sebagian besar penelitian sebelumnya tentang 
penggunaan media sosial telah berfokus pada interaksi yang dapat diamati secara 
publik dari institusi pemerintah dan penggunaannya terhadap saluran media sosial 
(Kavanaugh et al. 2012; Mahler and Regan 2011; Picazo-Vela, Gutiérrez-Martínez, 
and Luna-Reyes 2012). Namun yang kurang diketahui adalah bagaimana dan 
mengapa mereka yang bertanggung jawab atas penggunaan media sosial dalam 
pemerintahan memutuskan untuk mengadopsi praktik media sosial meskipun ada 
risiko dan ketidakpastian yang jelas. Pertanyaan ini khususnya membingungkan 
mengingat bahwa standar kebijakan komunikasi sangat diatur dan mengikuti norma 
dan peraturan khusus (John Carlo Bertot, Jaeger, and Hansen 2012).

Maka dari itu,  pertanyaan utama penelitian adalah bagaimana Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi dapat mengadopsi penggunaan media sosial belajar 
tentang praktik terbaik dalam konteks dimana aturan dan peraturan berkembang 
seiring dengan penggunaan media sosial. Secara khusus, apa mekanisme berbagi 
formasi formal dan informal yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi untuk mengamati dan berbagi praktik terbaik?
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2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Teori Difusi Inovasi
Teori Difusi Inovasi adalah salah satu teori paling populer untuk mempelajari 
adopsi Teknologi Informasi (TI) dan memahami bagaimana inovasi TI menyebar 
di dalam dan di antara komunitas (Venkatesh et al. 2003; Rogers, Singhal, and 
Quinlan 2019). Menurut teori ini, inovasi adalah ide, proses, atau teknologi yang 
dianggap baru atau asing bagi individu dalam wilayah atau sistem sosial tertentu. 
Difusi adalah proses di mana informasi tentang inovasi mengalir dari satu orang ke 
orang lain dari waktu ke waktu dalam sistem sosial.

Ada empat penentu utama keberhasilan inovasi TI, yaitu saluran komunikasi, 
atribut inovasi, karakteristik pengadopsi, dan sistem sosial (Rogers, Singhal, 
and Quinlan 2019). Saluran komunikasi mengacu pada media di mana orang 
memperoleh informasi tentang inovasi dan merasakan kegunaannya. Ini melibatkan 
media massa dan komunikasi antarpribadi.

Atribut inovasi mencakup lima kualitas yang dirasakan pengguna, yaitu 
keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, trialability dan observability. 
Keunggulan relatif adalah sejauh mana pengguna merasakan manfaat atau 
perbaikan atas teknologi yang ada dengan mengadopsi suatu inovasi. Kompatibilitas 
menangkap sejauh mana inovasi konsisten dengan lingkungan teknis dan sosial yang 
ada (Rogers, Singhal, and Quinlan 2019). Semakin inovasi dapat mengintegrasikan 
atau hidup berdampingan dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu 
dan kebutuhan pengadopsi potensial, semakin besar prospek difusi dan adopsi 
(Tornatzky and Klein 1982; Moore and Benbasat 1991). Kompleksitas mengukur 
sejauh mana inovasi dianggap sulit untuk dipahami, diterapkan atau digunakan 
(Rogers, Singhal, and Quinlan 2019). Inovasi yang kurang kompleks lebih mungkin 
diterima dengan cepat oleh pengguna akhir (Tornatzky and Klein 1982; Moore and 
Benbasat 1991). Trialability adalah kemampuan sebuah inovasi untuk diujicobakan 
tanpa komitmen total dan dengan investasi minimal (Rogers, Singhal, and Quinlan 
2019). Inovasi dengan trialability yang lebih tinggi lebih mungkin untuk diadopsi 
oleh individu (Moore and Benbasat 1991). Akhirnya, observabilitas adalah sejauh 
mana manfaat dari sebuah inovasi terlihat oleh pengadopsi potensial (Rogers, 
Singhal, and Quinlan 2019). Hanya jika hasilnya dianggap bermanfaat, barulah 
sebuah inovasi diadopsi (Moore and Benbasat 1991).
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2.2. Adopsi Media Sosial di Sektor Publik
Teori-teori inovasi dan adopsi teknologi yang ada di sektor publik fokus pada 
adopsi kebijakan dan adopsi teknologi yang dihasilkan. Sebagai contoh, Rogers 
dan Shoemaker menyediakan model yang menunjukkan semakin banyak jumlah 
pengguna yang bertambah dari waktu ke waktu dalam agregasi atas seluruh populasi 
pengguna yang potensial (Rogers and Shoemaker 1971)

Inovasi perlu dikomunikasikan melalui jaringan pengadopsi yang kemudian 
dapat mengamati perilaku satu sama lain. Itu juga berarti bahwa lokasi inovasi itu 
penting, sehingga pembelajaran bisa terjadi. Ini terutama berlaku untuk interaksi 
media sosial, setiap akun media sosial PPID Kementerian Keuangan dapat diakses 
oleh publik di situs web dan sebagian besar interaksi dapat diamati di setiap garis 
waktu akun media sosial.

Peneliti lain telah menunjukkan bahwa adopsi teknologi terjadi secara 
bertahap (Nolan 2002; Coursey and Norris 2008) pengadopsi dapat dibagi dengan 
kecepatan adopsi mereka dari pengadopsi awal ke pengurang atau dari pengadopsi 
yang bergerak dari penerimaan teknologi sederhana ke teknologi kompleks. Namun, 
aturan dan peraturan yang ada dalam pengaturan birokrasi seperti pemerintah 
mengurangi penerimaan teknologi baru yang tidak terkendali dan bahkan mungkin 
menunda adopsi (Fountain 2001). Ini juga menjelaskan bahwa adopsi teknologi 
biasanya dilihat sebagai keputusan investasi yang dibuat dari atas ke bawah dan 
diluncurkan ke seluruh organisasi.

Penelitian sebelumnya tentang penggunaan teknologi media sosial di 
lembaga pemerintah telah meningkatkan pemahaman kita tentang berbagai tujuan 
atau tugas yang dilakukan melalui media sosial, seperti peningkatan partisipasi dan 
transparansi atau potensi untuk merespons dalam situasi darurat (Kraemer 2006).

2.3. Definisi Media Sosial di Sektor Publik
Pada titik ini, tidak ada definisi komprehensif media sosial dalam pemerintahan. 

Singkatnya, media sosial dapat didefinisikan sebagai kelompok teknologi yang 
memungkinkan lembaga publik untuk mendorong keterlibatan dengan warga dan 
organisasi lain menggunakan filosofi Web 2.0. Semua pendekatan yang ada telah 
menunjukkan dengan tepat dimensi sosial dari teknologi Web 2.0 yang merujuk pada 
kumpulan media sosial yang melaluinya individu merupakan peserta aktif dalam 
menciptakan, mengorganisir, mengedit, menggabungkan, berbagi, berkomentar, 
dan menilai konten web serta membentuk suatu jejaring sosial melalui berinteraksi 
dan menghubungkan satu sama lain (Chun et al. 2010). Di sini, istilah kolaboratif, 
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dapat dilacak, dicari, ditautkan, dan terbuka dapat dipahami sebagai fitur inti dari 
pemanfaatan alat media sosial dalam administrasi publik.

Perspektif (McAfee 2006) mengukur kemampuan media sosial dalam 
organisasi yang kompleks. Kemampuan SLATES (search, link, authoring, tags, 
extensions, dan signal) secara langsung berasal dari implementasi media sosial 
dalam organisasi. (Luna Rayes and Chun 2012) mengemukakan bahwa teknologi 
ini memungkinkan kemampuan pemerintah untuk mencapai produktivitas melalui 
kemampuan pencarian bagi karyawan untuk menemukan sumber daya dan 
pengetahuan secara efektif; menghubungkan karyawan dan pelanggan bersama 
untuk mengembangkan jejaring sosial; memungkinkan karyawan dan pelanggan 
untuk membuat bersama dan berbagi konten dan pengetahuan; pemberian tag untuk 
mengatur dan menghubungkan konten untuk berbagi dan memfilter secara efektif; 
ekstensi untuk berbagi konten multi-media yang kompleks melalui plug-in; dan 
sinyal untuk menyebarluaskan perubahan konten. (Chun et al. 2010) dan (Luna 
Rayes and Chun 2012) menyebut set kemampuan ini sebagai perusahaan media 
sosial 2.0 atau perusahaan sosial. Oleh karena itu, teknologi media sosial dapat 
dipahami sebagai platform untuk berinteraksi dengan warga dan organisasi dengan 
potensi inovatif.

Sektor publik dapat mengambil manfaat dari kemampuan teknologi media 
sosial karena tingginya jumlah sumber daya data yang tersedia dari interaksi dengan 
warga negara, bisnis, dan administrasi publik lainnya. Dalam argumen ini, studi dari 
Mergel (2012), John C. Bertot, Jaeger, and Grimes (2010) dan John Carlo Bertot, 
Jaeger, and Hansen (2012), antara lain, menyarankan kapasitas media sosial dalam 
pemerintahan untuk mendorong produksi bersama, layanan dan kebijakan publik, 
crowdsourcing solusi untuk masalah sosial dan politik, dan keterlibatan politik 
dan demokrasi dalam dialog yang berkembang tentang isu-isu politik. Akibatnya, 
difusi media sosial dalam pemerintahan melibatkan aspek kritis untuk masa depan 
administrasi publik.

2.4. PPID Kementerian Keuangan
Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah 
mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang 
transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai 
instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat 
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Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong 
terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan 
masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP 
merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa 
agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus 
dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Pemberian layanan informasi publik 
oleh PPID di lingkungan Kementerian Keuangan berpedoman pada Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi 
Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangandan 
Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PPID 
Kemenkeu) dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
Kementerian Keuangan bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan 
Kementerian Keuangan.

 
3. METODE 
Penelitian ini berfokus tidak hanya pada praktik online yang dapat diamati, tetapi 
berupaya untuk mengetahui pengambilan keputusan PPID Kementerian Keuangan 
yang mengarah pada penerapan media sosial inovatif di sektor publik. Sementara 
interaksi online dapat diamati secara publik di platform media sosial, seperti Twitter 
atau Facebook dan jumlah dan jenis alat media sosial terdaftar secara jelas di situs 
web PPID Kementerian Keuangan.

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif. Kata kualitatif menyiratkan 
penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji atau belum diukur dari segi 
kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya. Peneliti kualitatif menekankan 
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pada sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan antar peneliti dan subjek 
yang diteliti dan tekanan situasi yang membentuk penelitian (Denzin and Lincoln 
2009). Metode kualitatif melihat bahwa komunikasi bukan sesuatu yang linear dan 
logis, namun sesuatu yang biasanya terbuka, kompleks dan manusiasi. Artinya 
komunikasi dan hubungan sosial merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari 
konteks dan sejarahnya (Daymon and Holloway 2011). Sedangkan untuk teknik 
pengambilan data yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara mendalam 
dengan PPID Kementerian Keuangan. 

Sedangkan untuk jenis dan sumber data penelitian, penelitian ini 
membedakannya menjadi dua, yaitu: (1) data primer, dan (2) data sekunder. Data 
primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. 
Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data. Data primer dalam 
penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan atau narasumber. 
Sedangkan, data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Jadi, 
peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya. Peneliti bertindak sebagai 
pemakai data (Susanto, 2006). Data sekunder dapat berwujud buku, artikel jurnal 
ilmiah, makalah, prosiding, dokumen-dokumen resmi, serta sumber internet. Tak 
hanya itu, kondisi lokasi penelitian, iklim organisasi yang melingkupi narasumber, 
perilaku narasumber serta hal-hal lain yang relevan akan menjadi bagian yang 
diamati secara informal oleh peneliti sebagai bagian dari data penelitian (Susanto 
2006; Moleong 2002).

Dalam persiapan wawancara, situs web dan akun media sosial PPID 
Kementerian Keuangan yang terdiri dari Facebppk, Instagram dan Twitter 
dikodekan oleh jenis akun media sosial interaktif, jumlah pengikut/penggemar/
tampilan, jenis konten yang diposting online dan bentuk interaksi online yang dapat 
diamati secara publik. Wawancara tidak terstruktur berisi pertanyaan berdasarkan 
literatur yang ada tentang keputusan organisasi untuk adopsi teknologi inovatif. 
Tema tambahan yang muncul selama setiap wawancara dicatat dalam catatan 
wawancara dan wawancara berlangsung sekitar 60 menit, direkam dengan izin 
eksplisit dari Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi 
selaku PPID Kementerian Keuangan, ditranskripsi dengan kata demi kata dan kode 
tangan paragraf demi paragraf. Analisis data wawancara kualitatif dimulai segera 
setelah setiap wawancara dilakukan: tema awal dan konsep inovatif tambahan yang 
tidak disebutkan dalam wawancara sebelumnya dicatat dalam memo dan digunakan 
untuk penyelidikan di masa depan. Ulasan ini menghasilkan pola adopsi media 
sosial yang berulang serta dalam kode baru. Setelah prosedur pengkodean tingkat 
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tinggi awal, wawancara penuh diberi kode garis demi garis untuk mengekstraksi pola 
dalam data. Sebagai contoh, semua item wawancara berkode yang menggambarkan 
proses pengambilan keputusan untuk adopsi media sosial dikelompokkan, serta 
paragraf berkode yang menyoroti faktor pengaruh dan taktik media sosial (Miles, 
M.B. and Huberman 1994).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil
4.1.1. Adopsi Media Sosial PPID Kementerian Keuangan
Adopsi penggunaan media sosial pada PPID Kementerian Keuangan dipengaruhi 
oleh dua faktor utama: (1) menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di jaman 
milenial, dan (2) instruksi Pimpinan Kementerian Keuangan. PPID Kementerian 
Keuangan menggunakan jalur media sosial yang dapat diamati dari penggunaan 
sehari-hari mereka berbeda-beda di seluruh spektrum dan intensitas interaksi: 
a) representasi, b) keterlibatan, atau c) jejaring. Berikut ini temuan-temuan ini 
disajikan dan ditafsirkan. 

Aplikasi media sosial dapat dilabeli sebagai inovasi teknologi di sektor 
publik. Gaya tradisional “siaran pers” komunikasi publik dalam PPID Kementerian 
Keuangan adalah proses interaksi yang sangat formal yang dibuat untuk sebagian 
besar menginformasikan kepada publik, tetapi jarang untuk percakapan online 
interaktif dengan publik. Pertanyaannya adalah sejauh mana PPID Kementerian 
Keuangan mengamati perilaku online dan membuat keputusan untuk mengadopsi 
praktik media sosial yang berkembang di luar rutinitas komunikasi yang ada dan 
diterima. PPID Kementerian Keuangan harusperlu memenuhi mandat transparansi 
dan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi, kolaborasi, dan 
transparansi.. Dalam pengetahuan kelembagaan yang formal dan minimal tentang 
penggunaan media sosial, keputusan awal untuk penggunaan media sosial PPID 
Kementerian Keuangan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

4.1.1.1. Pengaruh dalam Keputusan Adopsi
PPID Kementerian Keuangan yang diwawancarai menerima informasi tentang 
penggunaan inovatif aplikasi media sosial melalui saluran yang berbeda. Dalam 
beberapa kasus mereka secara aktif mencari informasi dan praktik terbaik yang 
ada di pemerintahan, dalam kasus lain mereka secara pasif mengamati dan 
menyalin perilaku lembaga lain. Keputusan untuk mengadopsi praktik media sosial 
dipengaruhi oleh empat mekanisme, yaitu: 1) pengamatan warga menggunakan 
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media sosial; 2) pengamatan pasif terhadap departemen dan lembaga yang sangat 
inovatif; 3) interaksi aktif dengan rekan kerja; dan 4) pedoman formal yang 
dikembangkan oleh lembaga pemimpin.

4.1.1.2. Pengaruh UU Keterbukaan Informasi Publik
Pengenalan teknologi baru dalam pemerintahan secara tradisional didorong dari 
atas ke bawah mengikuti kebutuhan organisasi, inovasi teknologi, seperti halnya 
dengan PC, email atau penggunaan Internet (Ostrowski 2007). Media sosial 
telah mengubah prosedur adopsi dari atas ke bawah dan mayoritas departemen 
mengambil pendekatan berbasis pasar karena warga menggunakan media sosial 
untuk mengakses berita dan informasi.

Akibatnya, organisasi pemerintah mengamati perubahan kebutuhan 
komunikasi khalayak online mereka. PPID Kementerian Keuangan mengatakan: 

“Alasan kami menggunakan media sosial dalam penyebaran informasi publik 
karena PPID Kementerian/Lemabaga lain juga telah menggunakan Twitter 
secara eksklusif, atau menggunakan Facebook sebagai situs web utama 
mereka untuk menyebarkan informasi, untuk berkomunikasi dengan orang-
orang. Dan juga sudah menjadi tuntutan karena pemerintah harus ikut serta 
berperan dalam keterbukaan informasi publik melalui semua lini di era digital 
ini sebagaimana disebutkan dalam UU KIP.”

PPID Kementerian Keuangan juga berpendapat bahwa sebagian khalayak 
telah mengubah perilaku online mereka dan tidak lagi dapat diakses melalui 
media tradisional. Media sosial dipandang sebagai pelengkap misi pers yang ada, 
sebagaimana kutipan berikut ini menyoroti:

“Media sosial jelas menggantikan media tradisional dalam penyebaran 
informasi publik. Kami membuat hal-hal lebih dapat diterima atau sesuai 
untuk semua khalayak pada era digital ini.”

Contoh ini menunjukkan bahwa media sosial dipandang sebagai bentuk interaksi 
formal dengan publik yang sebaliknya tidak didukung oleh saluran komunikasi 
tradisional.

4.1.2. Taktik Media Sosial PPID Kementerian Keuangan
Sebagai hasil dari mandat UU Keterbukaan Informasi Publik dan pengamatan 
informal, PPID Kementerian Keuangan mengembangkan serangkaian taktik media 
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sosial yang beragam. Taktik media sosial dapat diartikan sebagai jalur atau bahkan 
tahap adopsi saluran sosial media tambahan ke situs web Kementerian Keuangan. 
Taktik dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: a) representasi, b) keterlibatan 
warga negara, dan c) jejaring dengan publik. Tiga kategori tersebut menyoroti 
bagaimana masing-masing taktik mencerminkan misi dan tujuan PPID Kementerian 
Keuangan.

4.1.2.1. Representasi PPID Kementerian Keuangan
Alasan besar untuk berpartisipasi dalam ruang media sosial dapat diringkas dengan 
satu tujuan utama, yaitu representasi PPID Kementerian Keuangan di semua saluran 
interaksi potensial. Keberadaan Facebook, Twitter, dan Instagram telah membuat 
PPID Kementerian Keuangan untuk ikut bergabung bersama khalayak masyarakat 
di kedua media sosial tersebut. Hal tersebut diwakili oleh kutipan wawancara 
dengan narasumber sebagai berikut:

“Mengapa kami ada di Facebook, Instagram, atau Twitter agar orang-orang 
mudah menemukan kami. Dan agar kami bisa bersama-sama dengan khalayak 
masyarakat yang juga menggunakan jalur media sosial tersebut, serta kamii 
harus aktif membagikan informasi mengenai kebijakan publik di ruang media 
sosial.”

Tujuan representasi menegaskan kebutuhan akan inklusivitas maksimum. 
PPID Kementerian Keuangan ingin menjangkau khalayak di ruang sosial yang 
sering mereka kunjungi setiap hari. 

4.1.2.2. Keterlibatan PPID Kementerian Keuangan
Tujuan kedua yang paling sering disebutkan untuk mempertahankan akun media 
sosial adalah keterlibatan. Penggunaan media sosial masih sangat baru bagi PPID 
Kementerian Keuangan. PPID Kementerian Keuangan mengakui bahwa situs web 
tradisional mereka bukanlah tempat di mana warga mencari informasi: 

“Kami sadari bahwa pada jaman ini orang-orang kalau cari informasi pasti 
ngecek dulu di akun media sosial. Apakah informasi yang diperlukan ada 
disana atau tidak. Biasanya banyak yang bertanya di akun media sosial PPID 
Kemenkeu, cuma selalu kami arahkan untuk bertanya melalui aplikasi PPID 
saja. Jadi kami tidak membuka diskusi di ruang publik.”
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Strategi keterlibatan lebih dari sekadar penyiaran informasi kepada publik. PPID 
Kementerian Keuangan secara aktif mencoba mendorong audiensi mereka untuk 
bersama-sama membuat dan berbagi konten dalam berbagai format dengan khalayak 
masyarakat. Strategi keterlibatan dalam banyak hal menggunakan aplikasi media 
sosial untuk tujuan awalnya yang dimaksudkan untuk menghubungkan pengguna 
dengan setiap orang.

4.1.2.3. Jejaring PPID Kementerian Keuangan
Taktik terakhir berkembang berdasarkan pengakuan bahwa PPID Kementerian 
Keuangan tidak selalu harus memainkan peran keterlibatan aktif ketika mereka 
menggunakan aplikasi media sosial. Sebaliknya, sering kali penting untuk menjaga 
suara tetap terukur, tetap berkirim pesan, dan menggunakan aplikasi media 
sosial untuk mendengarkan warga. Taktik ini memungkinkan PPID Kementerian 
Keuangan menyerap komentar, mendapatkan wawasan berharga tentang sentimen 
seputar masalah yang relevan dengan misi, atau topik-topik yang muncul yang 
dibicarakan oleh khalayak online di seluruh saluran media sosial. 

PPID Kementerian Keuangan mengadopsi strategi jejaring juga menyediakan 
alat media sosial untuk memfasilitasi percakapan dan peluang “berbaur” diantara 
khalayak masyarakat. Respon yang interaktif dan dua arah dari PPID Kementerian 
Keuangan ini menghasilkan siklus umpan balik timbal balik. 

4.2. Pembahasan
Faktor-faktor yang mendorong keputusan untuk mengadopsi praktik web inovatif 
termasuk pengamatan pasif dan perbandingan pemerintah, jaringan perhatian 
informal antar Kementerian/Lembaga, dan sampai batas tertentu juga beberapa 
panduan formal. Faktor-faktor yang mengarah pada keputusan adopsi telah 
menunjukkan bahwa khususnya teknologi yang tidak diluncurkan berdasarkan 
keputusan manajemen top down, seperti email atau layanan web, dimodelkan 
berdasarkan pengamatan informal dan pasif terhadap praktik-praktik baik di PPID 
Kementerian/Lembaga lain, tetapi juga di sektor korporasi. Informasi tentang 
cara mengadopsi media sosial dari agen ke agen dan sebagian besar melakukan 
perjalanan melalui percakapan informal dalam sesama jaringan (Abrahamson and 
Rosenkopf 1997).

Bergantung pada gaya komunikasi dan interaksi PPID Kementerian Keuangan, 
profesional media sosial mengambil tiga taktik media sosial yang dapat dibedakan 
yaitu strategi pendorong untuk mewakili pemerintah formal dalam pembentukan 
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di media sosial sebagai saluran tambahan, strategi tarik untuk melibatkan dan 
memasukkan informasi dari publik, dan strategi jejaring yang mencakup kegiatan 
mendorong dan menarik, tetapi juga menyisakan ruang untuk keterlibatan di luar 
keterlibatan aktif pemerintah.

Sementara banyak peraturan yang berbeda untuk interaksi antara pemerintah 
dan publik, termasuk adanya UU Keterbukaan Informasi Publik dalam memulai 
penggunaan media sosial di pemerintahan. Tingkat interpretasi UU Keterbukaan 
Informasi Publik serta di mana PPID Kementerian Keuangan secara aktif 
menggunakan media sosial sangat bervariasi. Meskipun PPID Kementerian 
Keuangan mengakui bahwa kebutuhan dan insentif untuk menggunakan media 
sosial banyak yang menyoroti, bahwa inovasi didorong oleh perilaku khalayak 
mereka. Oleh karena itu, perilaku publik yang inovatif ini mendorong adopsi dalam 
pemerintahan suatu proses pengambilan keputusan reaksioner yang menempatkan 
banyak lembaga dalam posisi defensif dan meningkatkan kebutuhan untuk 
menavigasi ruang masalah yang tidak diketahui ini. Pemerintah mengamati perilaku 
para pemangku kepentingannya secara online dan bereaksi terhadap perubahan 
dalam preferensi dengan menggunakan media sosial sebagai saluran informasi 
pilihan baru untuk menerima berita dan informasi.

Lima karakteristik inovasi yang disebutkan dalam teori Rogers (2005) 
tentang difusi inovasi telah memainkan peran penting dalam memotivasi atau 
mendorong PPID Kementerian Keuangan untuk menggunakan media sosial dalam 
pelayanannya. Dapat disimpulkan bahwa keunggulan relatif, kompatibilitas, 
kesederhanaan, trialability, dan observabilitas dari sebuah inovasi bertanggung 
jawab atas adopsi media sosial di PPID Kementerian Keuangan.

5. PENUTUP 
5.1. Kesimpulan
 Penelitian ini menemukan bahwa adopsi media sosial di PPID Kementerian 
Keuangan masih dalam mode hiper reaktif, dimana media sosial berubah sebagai 
respons terhadap perubahan perilaku dan harapan warga, sebagai akibat langsung 
dari langkah strategis untuk mendukung misi yang ada. Topik dan kontroversi 
berkembang seputar isu-isu seperti privasi dan keamanan nasional, alih-alih 
manajemen hubungan warga negara dan keterlibatan serta jaringan online menjadi 
inti dari misi masing-masing lembaga. Praktik sehari-hari seperti berpartisipasi 
dalam siklus umpan balik berulang menantang paradigma komunikasi. Percakapan 
tentang bagaimana data harus disimpan secara aman berubah dari tujuan inti 
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platform media sosial, yaitu terhubung dengan publik dan dengan masalah yang 
mereka khawatirkan.
 PPID Kementerian Keuangan masih membatasi penggunaan media sosial 
dalam pelayanan informasi publik dan sampai pada kesimpulan bahwa berinteraksi 
di media sosial membahayakan keamanan nasional. Setiap interaksi publik di 
media sosial PPID Kementerian Keuangan, PPID Kementerian selalu mengarahkan 
interaksi tersebut ditindaklanjuti di sistem kotak surat online satu arah anonim, alih-
alih memungkinkan interaksi multidireksional dengan materi yang dikirimkan.

5.2. Rekomendasi
Tantangan dan peluang PPID Kementerian Keuangan di masa depan adalah untuk 
memindahkan kebijakan PPID Kementerian Keuangan ke dalam paradigma informasi 
terbuka yang mendukung transparansi radikal, membantu lembaga memahami 
bagaimana beradaptasi dengan perubahan perilaku online dan menggunakan 
langkah-langkah keterlibatan yang memberikan wawasan tentang efektivitas dan 
efisiensi interaksi online mereka dengan publik. PPID Kementerian Keuangan harus 
menemukan cara untuk menavigasi lingkungan yang sangat inovatif dan mudah 
berubah ini untuk memahami bagaimana mereka dapat menerjemahkan praktik 
yang ada kedalam lingkungan online baru. Jaringan perhatian pasif dengan praktik 
yang sangat mudah diamati memainkan peran utama untuk PPID Kementerian 
Keuangan menerima banyak perhatian dari khalayak masyarakat, bahkan PPID 
Kementerian Keuangan juga melayani khalayak yang berbeda di media sosial.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif 
pada jenis layanan e-PPID Kementerian Keuangan dengan sampel yang lebih 
terukur dan dengan strategi implementasi yang optimal yang dapat menghasilkan 
adopsi, penggunaan, dan realisasi manfaat yang berhasil di PPID Kementerian 
Keuangan.
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Abstrak
Program Belajar dari Rumah (BDR) yang ditayangkan di televisi merupakan salah 
satu alternatif belajar yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) di tengah pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Salah 
satu programnya yaitu ”Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan”, program 
ini merupakan alternatif media pembelajaran untuk siswa melalui TV yang 
menayangkan materi video pembelajaran dengan fokus pada peningkatan numerasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas materi pembelajaran jarak 
jauh khususnya mata pelajaran matematika melalui tayangan di TV, dengan populasi 
siswa kelas III SD Negeri Anyelir Satu Depok dengan berdasarkan teori uses and 
gratification. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis 
data deskriptif menggunakan bantuan aplikasi SPSS kemudian dilanjutkan dengan 
uji t dan uji f untuk mengetahui korelasi antar variabelnya. Dari hasil penelitian ini 
dapat dilihat bahwa program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan memiliki 
pengaruh terhadap hasil prestasi akademik siswa. Siswa memiliki motivasi 
dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh khususnya mata pelajaran matematika. 
Sedangkan secara partial, motivasi belajar siswa berpengaruh kepada hasil prestasi 
akademik, namun kualitas tayangan program Gemar Matematika Bersama Pak 
Ridwan tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci: motivasi, kualitas tayangan, prestasi akademik, program gemar 
matematika bersama pak Ridwan, teori uses and gratification

Abstract
The Learning from Home Program (BDR) broadcast on television is one of 
the learning alternatives provided by the Ministry of Education and Culture 
(Kemendikbud) in the midst of the Coronavirus Disease (Covid-19) pandemic. 
One of the programs is “Enjoy Mathematics with Mr. Ridwan”, this program is an 
alternative learning media for students through TV that broadcasts instructional 
video material with a focus on improving numeracy. This study aims to determine 
the effectiveness of distance learning materials, especially mathematics through 
broadcasts on TV, with a population of class III SD Negeri Anyelir Satu Depok 
based on the uses and gratification theory. This research uses quantitative methods 
with descriptive data analysis techniques using SPSS application, then followed by 
the t test and f test to determine the correlation between variables. From the results 
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of this study it can be seen that the program has an influence on the results of student 
academic achievement. Students are motivated to participate in distance learning, 
especially mathematics. Meanwhile, partially, students’ learning motivation has an 
effect on academic achievement results, but the quality of the program of Enjoy 
Mathematics with Mr. Ridwan does not have a significant effect.

Keywords: motivation, quality of impressions, academic achievement, program 
Enjoy mathematics with Pak Ridwan, uses and gratification theory

1. PENDAHULUAN 
Sistem pendidikan di dunia termasuk Indonesia saat ini mengalami tantangan baru 
yang disebabkan adanya wabah virus korona (Covid-19). Hal ini menyebabkan 
sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada satuan pendidikan atau sekolah 
terpaksa harus dialihkan kepada metode pembelajaran daring (online). Berdasarkan 
data http://covid19.go.id (diakses 24 Februari 2021), terdapat sekitar 79% daerah di 
Indonesia yang berada di dalam zona merah dan zona oranye atau daerah berisiko 
tinggi dan sedang, sementara itu sekitar 21% berada di dalam zona kuning dan zona 
hijau yang berarti daerah dengan risiko rendah.

Dari data peta zonasi tersebut dapat dikatakan risiko penyebaran dan 
penularan virus korona di Indonesia masih tinggi, sehingga proses pembelajaran 
tatap muka belum dapat dilaksanakan. Hal ini berdampak pada hampir seluruh 
sektor kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Setidaknya ratusan ribu sekolah 
terpaksa harus ditutup untuk mencegah terjadinya penyebaran virus korona 
(Covid-19). Berdasarkan data dari laman http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/
kesiapanbelajar/pbm (diakses 24 Februari 2021), sebanyak 149.340 sekolah di 
Indonesia melaksanakan proses pembelajaran Belajar Dari Rumah (BDR), dan 
sebanyak sebanyak 30.235 sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM).

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan 
dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), Mendikbud 
mengimbau agar semua lembaga pendidikan tidak melakukan proses belajar 
mengajar secara langsung atau tatap muka, melainkan harus dilakukan secara tidak 
langsung atau jarak jauh yaitu belajar dari rumah. Dengan adanya Imbauan dari 
Mendikbud ini, sekolah atau satuan pendidikan mengganti metode pembelajaran 
menjadi pembelajaran secara daring (online) atau pembelajaran jarak jauh. Tentunya 
hal ini adalah untuk mencegah terjadinya penularan wabah covid-19 di sekolah-
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sekolah, karena saat ini yang diutamakan adalah prinsip kesehatan dan keselamatan 
warga sekolah yaitu para siswa dan guru.

Situasi dan kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 yang terjadi secara 
global seperti sekarang ini, mengharuskan sekolah-sekolah menggunakan 
metode pembelajaran secara daring. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar proses 
pembelajaran tetap berjalan, meskipun dilakukan dari rumah masing-masing 
guna memastikan hak belajar setiap anak dapat terpenuhi. Dengan adanya kondisi 
seperti ini ada beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembelajaran 
secara daring, di antaranya adalah tidak semua pendidik atau guru terbiasa dalam 
melaksanakan metode pembelajaran secara daring ini, dengan tuntutan harus dapat 
menuntaskan kurikulum pendidikan yang normalnya dapat dilakukan secara tatap 
muka. Sementara itu tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak 
belajar di rumah dengan optimal karena harus bekerja ataupun kemampuan sebagai 
pendamping belajar anak. Kemudian para siwa atau peserta didik juga mengalami 
kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah serta meningkatnya rasa jenuh/bosan 
yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan jiwa siswa. Kendala yang 
lain yaitu tidak semua siswa memiliki peralatan seperti laptop, komputer, atau 
handphone yang terhubung dengan jaringan internet.

Dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 khususnya di bidang 
pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
meluncurkan program Belajar Dari Rumah (BDR) yang dapat disaksikan 
melalui siaran televisi. Program Belajar Dari Rumah merupakan alternatif media 
pembelajaran untuk siswa melalui TV yang menayangkan materi pembelajaran 
dengan fokus pada peningkatan literasi, numerasi, serta penumbuhan karakter 
peserta didik di tengah pandemi Covid-19.

Untuk materi pembelajaran pada peningkatan numerasi yaitu mata pelajaran 
matematika. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuddin 
dan Nurcahaya (2018), menyatakan bahwa pelajaran matematika merupakan satu 
ilmu dasar yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan dan memegang peranan 
yang sangat penting serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap ilmu-
ilmu pengetahuan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh fungsi dan peranan 
matematika sebagai sarana berpikir logis, analitis, dan sistematis. Kemampuan dalam 
berpikir logis, analitis, dan sistematis seseorang akan lebih mudah menguasai dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga pelajaran matematika 
penting untuk dikuasai oleh siswa, dan guru selaku pendidik dituntut untuk selalu 
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memberikan dorongan atau motivasi kepada siswanya, serta dapat memberikan 
solusi terhadap permasalahan belajar yang dihadapi oleh siswanya.

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada hasil PISA 2018 Indonesia berada 
pada peringkat 72 dari 78 negara dengan rata-rata skor matematika sebesar 379, 
sedangkan hasil PISA 2015 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 
64 dari 72 negara dengan rata-rata skor matematika sebesar 386. Hal ini dapat 
diartikan bahwa pengetahuan matematik siswa masih rendah, siswa juga masih 
lemah di semua aspek konten maupun kognitif.

Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri Anyelir Satu Kota Depok, 
diperoleh informasi dari orang tua siswa yang menyatakan bahwa mata pelajaran 
matematika dipandang sebagai pelajaran yang sulit, ditambah dengan proses 
pembelajaran yang dilakukan secara daring (pembelajaran jarak jauh) karena 
pandemi, sehingga pembelajaran menjadi kurang optimal dan tidak dapat berjalan 
lancar. Pelajaran matematika sering dianggap pelajaran yang sangat sulit dipahami, 
dengan banyaknya rumus yang harus dihapal dan ditambah adanya keterbatasan 
guru yang hanya dapat memberikan penjelasan melalui media daring.

Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu upaya yang dilakukan 
pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yaitu 
meningkatkan motivasi siswa untuk belajar matematika melalui tayangan program 
Belajar Dari Rumah yang dapat ditonton di televisi. Salah satu programnya yaitu 
”Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan”.

Gambar 1
Tayangan program Gemar Matematik Bersama Pak Ridwan

Sumber: TV Edukasi Kemendikbud
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Berdasarkan kutipan kumparan.com (2020), program Gemar Matematika 
Bersama Pak Ridwan ini adalah program tayangan video pembelajaran matematika 
yang disampaikan oleh Ridwan Hasan atau yang biasa dipanggil Pak Ridwan 
dengan cara yang unik dan menarik yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi 
belajar siswa. selalu tampil dengan mengenakan pakaian adat dan memberikan soal 
matematika untuk anak-anak dengan cara yang mudah dan ceria. Pak Ridwan adalah 
salah satu pelatih tim olimpiade matematika nasional dan internasional sejak tahun 
2003. Program tayangan pembelajaran matematika ini hadir setiap Senin hingga 
Jumat di TVRI dan diperuntukan bagi pelajar sekolah dasar.

Namun yang menjadi permasalahan adalah seberapa efektifnya program 
pembelajaran Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan ini dapat diterima kemudian 
dipahami dan dimengerti oleh peserta didik, karena tidak semua individu dapat 
memiliki kecerdasan atau kemampuan daya tangkap untuk mengikuti pembelajaran 
yang sama. Menurut pernyataan Hadi (2017) perbedaan individual yang perlu 
dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengajaran dikelas adalah faktor-faktor yang 
menyangkut kesiapan anak untuk menerima pengajaran karena perbedaan tersebut 
akan menentukan sistem pendidikan secara keseluruhan. Perbedaan-perbedaan 
tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan individualnya juga, tetapi tetap 
disadari bahwa pendidikan tidak semata-mata bertujuan untuk mengembangkan 
individu sebagai individu, tetapi juga dalam kaitannya dengan pola kehidupan 
masyarakat yang bervariasi.

Penelitian terdahulu membahas tentang pembelajaran daring menggunakan 
media online pada mata pelajaran matematika, Mustakim (2020) menyatakan 
bahwa pembelajaran daring melalui media online untuk mata pelajaran matematika 
dinilai efektif. Begitupula dengan hasil penelitian Aurora & Effendi (2019) yang 
juga menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
penggunaan media pembelajaran e-learning dengan motivasi belajar siswa. 
Sedangkan penelitian ini variabel yang digunakan adalah kualitas tayangan program 
Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan dan motivasi belajar siswa terhadap hasil 
prestasi akademik siswa.

Tujuan penelitian ini untuk mengukur seberapa besar pengaruh kualitas 
tayangan program Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan dan motivasi belajar 
siswa terhadap hasil prestasi akademik, khususnya siswa kelas 3 SD Negeri 
Anyelir Satu Kota Depok. Menurut pernyataan Fathurahman (2019), efektivitas 
pembelajaran adalah perilaku mengajar yang efektif ditunjukan oleh pendidik yang 
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mampu memberikan pengalaman baru melalui pendekatan dan strategi khusus 
untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Program Belajar dari Rumah (BDR) yang ditayangkan di televisi merupakan 
salah satu alternatif belajar yang diberikan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) di tengah pandemi Covid-19. Program ini telah 
membantu banyak keluarga peserta didik yang memiliki keterbatasan pada akses 
internet untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam jaringan (daring) 
atau akses internet, sehingga peserta didik atau siswa tetap dapat mengakses media 
pembelajaran jarak jauh yaitu melalui televisi sebagai stimulus untuk terus belajar 
di rumah masing-masing.

2. KERANGKA TEORI
2.1. Teori Uses and Gratification
Berdasarkan pendekatan teori penggunaan dan kepuasan (uses and gratifications 
theory), yang diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Kartz. (1974) dalam 
bukunya yang berjudul The Uses on Mass Communication: Current Perspectives on 
Grativication Research. Blumer mengatakan bahwa pengguna media memainkan 
peran aktif untuk memilih dan menggunakan suatu media. Pengguna media 
berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha untuk 
memenuhi kebutuhannya. Artinya, teori uses and gratification mengasumsikan 
bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhan.

Menurut Elihu Katz dan Herbert Blumer, teori ini meneliti asal mula kebutuhan 
secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan-harapan tertentu dari media. 
Hal inilah yang membawa pada pola terpaan media yang berlainan atau keterlibatan 
pada kegiatan lain dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain.

 Teori uses and gratification ini menjelaskan tentang sifat khalayak yang aktif 
dalam mengkonsumsi media sehingga mereka dapat selektif dalam memilah milah 
pesan media yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan audiensi. Pemilihan media 
yang dilakukan oleh audiens merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan 
mereka dalam menerima informasi. 

Khalayak mengkonsumsi suatu media didorong oleh motif tertentu guna 
memenuhi kebutuhan mereka. Inti teori uses and gratification sebenarnya adalah 
pemilihan media pada khalayak berdasarkan kepuasan, keinginan, kebutuhan, 
atau motif . Pada dasarnya komunikasi terutama pada media massa tidak memiliki 
kekuatan untuk mempengaruhi khalayak. Teori ini menggangap bahwa khalayak 
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aktif dan selektif dalam memilih media, sehingga menimbulkan motif-motif dalam 
menggunakan media dan kepuasan terhadap motif-motif tersebut.

2.2. Variabel penelitian
Variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 
peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh infornasi tentang hal tersebut kemudian 
ditarik kesimpulannya. (Sugiyono: 2005). Penelitian ini terdiri dari dua variabel, 
yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). 
Variabel bebas independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau 
yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Sedangkan 
variabel dependen, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadikan 
akibat karena adanya variabel independen, (Sugiyono, 2007).

Dalam penelitian ini variabel tersebut adalah:
a. variabel Independen (X), terdiri dari dua variabel yaitu:

X1: Kualitas tayangan program Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan
X2: Motivasi Belajar Siswa

b. variabel Dependen (Y), yaitu: Hasil Prestasi Akademik Siswa khususnya 
mata pelajaran matematika setelah menonton tayangan program Gemar 
Matematika Bersama Pak Ridwan di TV

c. Model penelitian skematis atau kerangka penelitian ini dapat digambarkan 
sebagai berikut:

Kualitas tayangan program Gemar 
Matematika Bersama Pak Ridwan 

bagi siswa

Motivasi Belajar Siswa

Hasil Prestasi Akademik Siswa

Habitual Siswa menonton 
tayangan program 

Belajar Dari Rumah 

Kualitas tayangan dalam penelitian ini merupakan persepsi siswa terhadap 
program Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan yang disiarkan melalui televisi. 
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Untuk mengukur kualitas tayangan ada beberapa indikator yang digunakan peneliti 
antara lain yaitu; (1) menurut siswa tayangan program ini menarik atau tidak; (2) 
apakah pembawa acara ini menguasai materi pembelajaran matematika; (3) apakah 
tayangan program ini memberikan penjelasan dengan baik; (4) apakah tampilan 
gambar dan suara dapat diterima siswa dengan jelas; dan, (5) apakah tayangan 
program ini mudah dijangkau atau mudah diakses oleh siswa. Menurut Sunyoto 
(2012), kualitas merupakan suatu ukuran untuk menilai bahwa suatu barang atau 
jasa telah mempunyai nilai atau guna seperti yang dikehendaki, atau dapat juga 
dikatakan bahwa suatu barang atau jasa dianggap telah memiliki kualitas apabila 
berfungsi atau mempunyai nilai guna seperti yang diinginkan. Jika dikaitkan dalam 
penelitian ini, kualitas tayangan program Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan 
memiliki kualitas jika tayangan tersebut dapat dipahami dan disukai oleh siswa 
yang menonton.

Motivasi adalah kondisi yang memberikan dorongan untuk bertindak mencapai 
tujuan (Soemanto, 2006). Jika dikaitkan dengan proses pembelajaran, maka motivasi 
belajar adalah suatu kondisi yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan 
belajar. Makmun (2009) memberikan deskripsi bahwa indikator motivasi belajar 
secara operasional terdiri dari delapan indikator. Indikator tersebut yaitu; (1) durasi 
waktu belajar, yaitu seberapa lama kemampuan dalam menggunakan waktu belajar; 
(2) frekuensi belajar, yaitu berapa sering belajar seseorang pada waktu tertentu; (3) 
konsistensi belajar, yaitu seberapa teguh seseorang terhadap sasaran dalam belajar; 
(4) kegigihan dan kapabilitas dalam mengatasi problematika untuk meraih target 
belajar; (5) Dedikasi baik uang, tenaga, dan pikiran dalam upaya mendapatkan 
target belajar; (6) tekad belajar, yaitu rancangan dan tujuan yang ingin diraih pada 
kegiatan belajar; (7) tingkat kualifikasi prestasi dalam belajar, yaitu prestasi yang 
dicapai dalam kegiatan belajar; (8) pandangan dan sikap seseorang dalam tujuan 
belajar, maksudnya positif atau negatif sikap seseorang terhadap pembelajaran.

Sedangkan pengertian dari prestasi belajar, Slameto (2003) mengungkapkan 
bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh motivasi belajar. Winkel (1984) berpendapat 
prestasi merupakan salah satu tanda kesuksesan dari sebuah usaha yang telah 
dikerjakan. Apabila usaha yang dilakukan adalah kegiatan belajar maka prestasi 
belajar adalah suatu bukti keberhasilan pada proses kegiatan belajar. Prestasi belajar 
pada penelitian ini adalah kenaikan hasil prestasi akademik dari yang sebelumnya. 
Banyak cara yang dapat ditempuh pendidik untuk meningkatkan prestasi belajar 
misalnya dengan membuat modul pembelajaran, menganalisis kesalahan siswa 
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dalam mengerjakan ujian dan sebagainya (Putra dkk, 2018a; Putra dkk, 2018b). 
Slameto (2003) menyebutkan bahwa kurikulum dan kebijakan sekolah adalah 
faktor lain yang memiliki pengaruh pada prestasi belajar.

3. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Definisi penelitian kuantitatif menurut Creswell (2003), adalah metode penelitian 
untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variable 
melalui proses pengumpulan data. Jenis kuantitatif yang digunakan adalah 
kuantitatif dari hasil survei, di mana informasi dikumpulkan dari respondens melalui 
kuisioner atau angket, umumnya survei dibatasi pada penelitian dengan data yang 
dikumpulkan dari sampel untuk mewakili seluruh populasi Effendi, 2014). Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pembelajaran jarak jauh mata pelajaran 
matematika di TV.

Untuk mengukur efektivitas, dalam penelitian ini, terdapat dua variabel 
penelitian yakni kualitas tayangan program Gemar Matematika Bersama Pak 
Ridwan (X1) dan (X2) motivasi belajar sebagai variabel bebas (X), sedangkan hasil 
prestasi akademik mata pelajaran matematika setelah menonton tayangan program 
Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan sebagai variabel terikat (Y). Indikator-
indikator variabel tersebut akan dikembangkan menjadi butir-butir pernyataan yang 
dituangkan dalam kuesioner dengan menggunakan skala Likert untuk variable-
variabel tersebut.

Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan program 
statistik menggunakan bantuan program computer dengan program Statistical 
Product and Service Solutions (SPSS). Untuk itu penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif, hal ini sesuai dengan pendapat Creswell yang menyatakan 
penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan 
menguji hubungan antar variabel. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan 
instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur 
statistik.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian 
ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas 3 di SD Negeri Anyelir 1 Depok. 
Jumlah seluruh siswa di SD Negeri Anyelir 1 Kota Depok berdasarkan sekolah.
data.kemdikbud.go.id (diakses tanggal 27 Maret 2021) adalah 722 siswa terdiri dari 
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362 siswa laki-laki dan 360 siswa perempuan, dari data tersebut dapat diketahui 
populasi siswa kelas 3 SD sebanyak 87 siswa yang berada di tiga ruang kelas. 
Berdasarkan penghitungan populasi sampel menggunakan sample size calculator di 
raosoft,com maka sampel minimal untuk penelitian ini adalah sebanyak 72 siswa. 
Namun peneliti melakukan penelitian ini dengan jumlah respondens sebanyak 75 
siswa yang tersebar dalam tiga kelas. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan teknik Acak Sederhana (Simple Random Sampling), yaitu teknik 
dengan pengambilan sampel secara acak.

3.1. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang dipakai adalah kuisioner formulir daring atau 

online (google form). Kuisioner terdiri dari 21 pernyataan yang dibagi menjadi 
empat kriteria, yaitu kualitas tayangan program Gemar Matematika Bersama Pak 
Ridwan di TV menurut siswa terdiri dari tujuh pernyataan, motivasi belajar siswa 
terdiri dari enam pernyataan, dan kriteria hasil prestasi akademik terdiri dari empat 
pernyataan. Selain itu ada juga kriteria terkait kebiasaan menonton sebanyak empat 
pernyataan. Kuisioner dibuat menggunakan skala likert dan terdiri dari empat 
alternatif jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), dan 
tidak setuju (TS). Sedangkan untuk kriteria keempat terdiri dari empat alternative 
jawaban Selalu (S), Sering (Sg), Jarang (J), dan Tidak Pernah (TP). Nilai untuk 
jawaban Sangat Setuju/Selalu (SS/S) = 4, Setuju/Sering (S/Sg) = 3, Kurang Setuju/
Jarang (KS/J) = 2, Tidak Setuju/Tidak Pernah (TS/TP) = 1.

4. PEMBAHASAN
Untuk mengetahui kualitas tayangan, motivasi, dan hasil prestasi.. peneliti 

menyebarkan kuisioner formulir daring atau online (google form) kepada 75 
responden. Deskripsi hasil survei dengan responden adalah siswa kelas 3 di SD 
Negeri Anyelir Satu Depok terkait kualitas tayangan program Gemar Matematika 
Bersama Pak Ridwan di TV dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Hasil survei kualitas tayangan program 

Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan
Pernyataan terkait kualitas tayangan 

menurut siswa (X1)
Sangat 
Setuju Setuju Kurang 

setuju
Tidak 
setuju

1 Saya pernah menonton program Belajar 
dari Rumah (BDR) dari Kemendikbud 
melalui TV.

13 61 1 0
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Pernyataan terkait kualitas tayangan 
menurut siswa (X1)

Sangat 
Setuju Setuju Kurang 

setuju
Tidak 
setuju

2 Saya pernah menonton program acara 
Gemar Matematika Bersama Pak 
Ridwan di TV

12 62 0 1

3 Menurut saya tayangan program acara 
Gemar Matematika Bersama Pak 
Ridwan menarik

4 56 15 0

4 Menurut saya, pembawa acara Gemar 
Matematika Bersama Pak Ridwan 
menguasai materi

16 56 3 0

5 Menurut saya, pembawa acara Gemar 
Matematika Bersama Pak Ridwan di TV 
memberikan penjelasan dengan baik

5 64 6 0

6 Menurut saya, tampilan gambar dan 
suara (audio visual) program acara 
Gemar Matematika Bersama Pak 
Ridwan baik

5 63 7 0

7 Program acara Gemar Matematika 
Bersama Pak Ridwan di TV mudah 
dijangkau

8 64 3 0

(Sumber: olah data peneliti)

Berdasarkan data survei pada tabel 1 ini yaitu terkait dengan kualitas 
tayangan program Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan di TV, mayoritas 
siswa menyatakan setuju pernah menonton program ini, dan mayoritas siswa juga 
menyatakan program tayangan pembelajaran matematika di TV menarik, pembawa 
acara tersebut menguasai materi, dapat memberikan penjelasan dengan baik dan 
tayangan di TV ini mudah dijangkau. Namun demikian berdasarkan hasil survei ini 
masih terdapat siswa yang menjawab kurang setuju atau bahkan tidak setuju.

Sedangkan deskripsi hasil survei terkait motivasi belajar siswa terhadap 
program Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan di TV dapat dilihat pada tabel 2 
berikut:

Tabel 2.
Hasil survei motivasi belajar siswa

Pernyataan terkait Motivasi siswa (X2) Sangat 
Setuju Setuju Kurang 

setuju
Tidak 
setuju

1 Saya semangat belajar matematika 
karena menonton program acara 
Gemar Matematika Bersama Pak 
Ridwan di TV

2 66 7 0
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2 Saya dapat memahami pelajaran 
matematika dari tayangan program 
acara Gemar Matematika Bersama 
Pak Ridwan di TV

2 66 7 0

3 Saya lebih mudah belajar matematika 
dengan menonton program acara 
Gemar Matematika Bersama Pak 
Ridwan di TV

3 64 8 0

4 Saya tidak bosan mempelajari 
pelajaran matematika dengan adanya 
program acara Gemar Matematika 
Bersama Pak Ridwan di TV

1 65 9 0

5 Saya harus didampingi orang 
tua untuk belajar matematika 
dengan menonton tayangan Gemar 
Matematika Bersama Pak Ridwan di 
TV

7 58 9 1

6 Saya selalu ingin menonton tayangan 
Gemar Matematika Bersama Pak 
Ridwan di TV

1 64 10 0

(Sumber: olah data peneliti)

Berdasarkan data hasil survei pada tabel 2 yaitu terkait motivasi siswa, dapat 
dijelaskan bahwa mayoritas siswa di kelas 3 SD Negeri Anyelir Satu Kota Depok 
menyatakan semangat belajar matematika karena menonton program acara Gemar 
Matematika Bersama Pak Ridwan di TV. Siswa juga mengaku dapat memahami 
pelajaran matematika melalui tayangan program ini. Meskipun demikian, juga 
masih terdapat siswa yang kurang setuju dan tidak setuju. Kemudian deskripsi hasil 
survei Hasil Prestasi Akademik siswa kelas 3 di SD Negeri Anyelir Satu Depok 
setelah menonton tayangan program Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan di 
TV dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3.
Hasil survei hasil prestasi akademik

Pernyataan terkait Hasil Prestasi 
Akademik (Y)

Sangat 
Setuju Setuju Kurang 

setuju
Tidak 
setuju

1
Nilai ujian matematika saya meningkat 
setelah saya menonton program Gemar 
Matematika Bersama Pak Ridwan di TV

1 66 7 1



Anandes Langguana

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 31

2

Nilai ujian matematika saya 
mendapatkan predikat baik setelah saya 
menonton program Gemar Matematika 
Bersama Pak Ridwan di TV

1 66 7 1

3

Saya tidak perlu mengikuti ujian ulang, 
mata pelajaran matematika meningkat 
setelah saya menonton program Gemar 
Matematika Bersama Pak Ridwan di TV

0 67 8 0

4

Saya mampu mengerjakan tugas 
matematik di sekolah tanpa bantuan 
siapapun setelah saya menonton program 
Gemar Matematika Bersama Pak 
Ridwan di TV

0 66 9 0

(Sumber: olah data peneliti)

Berdasarkan data hasil survei pada tabel 3 yaitu terkait hasil prestasi akademik, 
dapat dikatakan bahwa mayoritas siswa kelas 3 SD Negeri Anyelir Satu Kota Depok 
mayoritas mendapatkan peningkatan nilai hasil ujian matematika setelah menonton 
program Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan di TV. Siswa mayoritas juga 
mendapatkan predikat baik sehingga tidak perlu mengikuti ujian ulang maple 
matematika dari sekolahnya. Siswa juga mengaku mampu mengerjakan tugas 
matematika tanpa bantuan siapapun. Meskipun demikian masih ada siswa yang 
kurang setuju dan juga tidak setuju dengan pendapat ini.

Untuk melengkapi hasil penelitian, selain variable bebas (X) dan variable 
terikat (Y) tersebut, peneliti juga mengumpulkan data kebiasaan atau habitual siswa 
dalam menonton tayangan program Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan di 
TV, hasil survei dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4.
Hasil survei kebiasaan menonton

Pernyataan terkait kebiasaan 
menonton (habit) Selalu Sering Jarang Tidak 

pernah

1
Saya menonton program Gemar 
Matematika Bersama Pak 
Ridwan di TV 

4 56 14 1

2
Saya menonton program Gemar 
Matematika Bersama Pak 
Ridwan di TV sampai selesai

8 53 13 1

3

Saya didampingi oleh orang tua 
atau keluarga saat menonton 
program Gemar Matematika 
Bersama Pak Ridwan di TV

7 43 23 2
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Pernyataan terkait kebiasaan 
menonton (habit) Selalu Sering Jarang Tidak 

pernah

4

Saya bisa konsentrasi menonton 
program Gemar Matematika 
Bersama Pak Ridwan di TV 
tanpa ada gangguan

6 54 14 1

(Sumber: olah data peneliti)

Berdasarkan data hasil survei pada tabel 4 yaitu terkait kebiasaan siswa 
menonton program Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan di TV, dapat diartikan 
bahwa mayoritas siswa menjawab sering menonton program Gemar Matematika 
Bersama Pak Ridwan di TV. Siswa juga menyatakan sering menonton program 
ini sampai selesai dengan didampingi oleh orang tua maupun keluarganya. 
Kebanyakan siswa juga mengaku dapat berkonsentrasi saat menonton program 
Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan di TV. Meskipun demikian, masih ada 
juga siswa yang jarang bahkan tidak pernah menonton program ini.

4.1. Efektivitas Kualitas Tayangan Program Gemar Matematika Bersama Pak 
Ridwan dan Motivasi belajar Siswa terhadap Prestasi Hasil Akademik

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan rumus regresi linear berganda 
dengan bantuan program computer dengan program Statistical Product and Service 
Solutions (SPSS) seperti yang digambarkan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Hasil uji regresi linear berganda

Model Summary
Model R R Square Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate

1 .711a .506 .492 .946

a. Predictors: (Constant), Kualitas tayangan bagi siswa, Motivasi belajar siswa

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 66.006 2 33.003 36.856 .000b

Residual 64.474 72 .895

Total 130.480 74

a. Dependent Variable: Hasil Prestasi Akademik
b. Predictors: (Constant), Kualitas tayangan bagi siswa, Motivasi belajar siswa
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Coefficientsa

Model

B

Unstandardized 
Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig.
Std. Error Beta

1 (Constant) 2.871 1.186 2.420 .018

Motivasi belajar 
siswa

.540 .072 .743 7.522 .000

Kualitas tayan-
gan bagi siswa

-.036 .057 -.062 -.626 .533

a. Dependent Variable: Hasil Prestasi Akademik

(Sumber: olah data peneliti menggunakan aplikasi SPSS)

Uji Hipotesis (Uji t)
Uji t, nilai signifikan < 0.05, dan nilai t hitung > nilai t tabel. 
t tabel = t (a/2 ; n-k-1)

a: 5% (0.05)
n: jumlah respondens (75 respondens)
k: jumlah variable (2 variabel)

t tabel = t (0.05/2 ; 75-2-1)
 = t(0.025 ; 72)
 = 0.025 ; 72
 = 1.99346
 = 1.993

4.1.1. Uji t
Untuk variabel X1 terhadap Y sesuai tabel 4, yaitu hasil uji t (parsial) menunjukan 
bahwa nilai signifikansi kualitas tayangan program Gemar Matematika Bersama 
Pak Ridwan (X1) terhadap hasil prestasi akademik siswa kelas 3 di SD Negeri 
Anyelir 1 Kota Depok, (Y) adalah 0.533 > 0.05, dan nilai t hitung -0.626 < nilai t 
tabel 1.993 maka Ho1 diterima dan Ha1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh 
kualitas tayangan terhadap hasil prestasi akademik secara signifikan.

Sedangkan untuk variabel X2 terhadap Y, hasil uji t (parsial) menunjukan 
bahwa nilai signifikansi motivasi belajar siswa (X2) terhadap hasil prestasi akademik 
siswa (Y) adalah 0.000 < 0.05, dan nilai t hitung 7.522 > nilai t tabel 1.993, maka 
Ho2 ditolak dan Ha2 diterima. Artinya terdapat pengaruh motivasi belajar siswa 
terhadap hasil prestasi akademik secara signifikan.
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4.1.2. Uji F
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui nilai signifikansi untuk kualitas tayangan 
program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan (X1) dan motivasi belajar siswa 
(X2) terhadap hasil prestasi akademik (Y) adalah sebesar 0.000 < 0.05 dan F hitung 
36.856 > nilai F tabel 3.12. Hal tersebut membuktikan bahwa Ho3 ditolak, dan Ha3 
diterima. Artinya terdapat pengaruh kualitas tayangan program Gemar Matematika 
bersama Pak Ridwan (X1) dan motivasi belajar siswa (X2) terhadap hasil prestasi 
akademik siswa kelas 3 di SD Negeri Anyelir 1 Kota Depok (Y) secara signifikan.

4.2. Perilaku menonton program Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan
Berdasarkan hasil penelitian, secara partial yang berpengaruh terhadap 

hasil prestasi akademik siswa adalah motivasi. Sedangkan secara bersama-sama 
kualitas dan motivasi berpengaruh terhadap prestasi akademik. Jika dikaitkan 
dengan teori penggunaan dan kepuasan atau uses and gratification theory, yang 
menyatakan bahwa khalayak mengkonsumsi suatu media karena didorong oleh 
motif tertentu guna memenuhi kebutuhannya. Pemilihan media pada khalayak 
berdasarkan kepuasan, keinginan, kebutuhan, atau motif. Komunikasi pada media 
massa tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi khalayak. Hal ini dapat 
juga dikatakan bahwa siswa didorong oleh kebutuhannya untuk mendapatkan 
pembelajaran khususnya mata pelajaran matematika melalui tayangan program 
Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan yang telah disiapkan oleh Kemendikbud 
sehingga siswa dapat menonton program ini melalui media televisi. Hasil survei 
terkait perilaku atau kebiasaan siswa dalam menonton program Gemar Matematika 
Bersama Pak Ridwan menunjukan bahwa kebanyakan siswa sering menonton 
program tersebut sampai selesai. Siswa juga sering didampingi oleh orang tua saat 
menonton, dan kebanyakan siswa mengaku dapat berkonsentrasi ketika menonton 
tayangan program tersebut.

5. PENUTUP
 Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis data menggunakan metode 

regresi linear berganda, pembelajaran jarak jauh melalui program tayangan Gemar 
Matematika Bersama Pak Ridwan melalui televisi dapat meningkatkan hasil prestasi 
akademik siswa kelas 3 SD Negeri Anyelir Satu Kota Depok. Program tayangan 
dinilai mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar matematika. 

Hasil analisis data menunjukan nilai signifikansi untuk kualitas tayangan 
program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan (X1) dan motivasi belajar siswa 
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(X2) terhadap hasil prestasi akademik (Y) adalah sebesar 0.000 < 0.05 dan F hitung 
36.856 > nilai F tabel 3.12. Hal tersebut menunjukan bahwa kualitas tayangan 
program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan dan motivasi belajar siswa 
berpengaruh secara signifikan terhadap hasil prestasi akademik siswa, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika 
melalui tayangan Program Belajar Dari Rumah di Televisi dinilai efektif. 

Sedangkan secara partial, motivasi belajar siswa berpengaruh kepada hasil 
prestasi akademik, namun kualitas tayangan program Gemar Matematika Bersama 
Pak Ridwan tidak berpengaruh signifikan. Saran yang dapat disampaikan adalah 
tayangan Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan dapat dilanjutkan ditayangkan 
di media TV maupun media lainnya, namun sebaiknya juga dapat dikemas ulang 
agar lebih menarik perhatian siswa sehingga lebih banyak siswa yang tertarik untuk 
menonton tayangan program pembelajaran tersebut. 

Pada saat menonton program ini, sebaiknya orang tua siswa juga dapat 
mendampinginya dan ikut membantu memberikan penjelasan agar siswa dapat 
lebih memahami. Kemudian untuk guru juga dapat memberikan tugas dan 
membantu memberikan penjelasan terkait materi dalam pembelajaran matematika 
sesuai dengan tayangan program Gemar Matematika Bersama Pak Ridwan yang 
ditayangkan di televisi.
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Abstrak
Tahun 2020 Covid-19 masuk ke Indonesia dan menjadi Bencana Nasional Non-
Alam. Pembatasan sosial selama penyebaran virus ini berdampak pada pendidikan 
di Indonesia, hingga Pemerintah melalui Kemenerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan 
dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Kemendikbud membuat terobosan 
membuat mekanisme mengatur proses pembelajaran dari rumah bagi masyarakat di 
daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) yang memiliki keterbatasan fasilitas 
IT, jaringan internet, maupun ekonomi dengan mencanangkan akses tayangan 
pembelajaran Belajar dari Rumah (BdR) di channel TVRI pada 13 April 2020. 
Tantangan bagi Guru PAUD selama pandemi Covid-19 harus menyiapkan kegiatan 
yang menarik dan menyesuaikannya dengan kondisi anak PAUD. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui solusi dan tantangan dalam menjalankan program BdR melalui 
channel TVRI dan untuk ke depannya dapat menjadi masukan dalam pengelolaan 
konten BdR dan strategi kampanye persebaran program BdR melalui Channel TVRI 
bagi Guru PAUD. Teori Tindakan Beralasan digunakan dalam penelitian ini untuk 
menganalisis alasan para guru PAUD mengambil keputusan dalam memberikan 
materi pembelajaran dari materi BdR yang ditayangkan di TVRI, kendala dan juga 
pengaruhnya pada pembelajaran pada anak PAUD. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan 
data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan pengambilan 
data melalui instrument evaluasi belajar dari rumah, melalui tautan: http://bit.ly/
dktbdr-pendidik kepada lima (5) Guru PAUD dari lima (5) kota besar di Indonesia 
dalam acara Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) yang dilakukan secara daring 
oleh Puspeka pada tanggal 04 September 2020. Hasil penelitian berdasarkan 
pengumpulan data ini tergambar bahwa Guru PAUD tetap merekomendasikan 
tayangan BDR di TVRI sebagai alternatif pembelajaran selama pandemi karena 
dapat mendukung materi pembelajaran dan menjalin kedekatan dengan orang tua/
wali murid pendamping anak PAUD. Acara yang bagus, jam tayang yang sesuai 
menjadi wahana para guru mengajarkan nilai-nilai baik pada karakter-karakter 
yang ditayangkan pada program tersebut seperti disiplin dan nalar kritis. 

Kata kunci: Belajar dari Rumah, Karakter, Pandemi Covid-19, Pendidikan Anak 
Usia Dini, Teori Tindakan Beralasan.
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Abstract
Since the Covid-19 outbreak in Indonesia become a non-natural national disaster in 
2020 and social restrictions became policy to avoid the spreading of the virus had an 
impact on education in Indonesia. Ministry of Education dan Culture (MoEC) made 
a breakthrough in making mechanism to regulate the learning process from home 
for students in the frontier, outermost, and disadvantaged (3T) areas in Indonesia 
that have limited IT facilities, internet access, and economy by launching Program 
called Belajar dari Rumah (Study from Home) on public television broadcaster 
TVRI. Early childhood (preschool and kindergarten) teachers facing challenges 
in preparing activities in teaching, not only adaptable but also interesting for 
preschool students during the pandemic. The purpose of this research is to find out 
the solutions and challenges in running the BdR Program through TVRI as public 
television broadcaster and also as an input for the next strategy in distribution 
dan management BdR Program for early childhood (preschool and kindergarten) 
teachers. The Theory of Reasoned Action is used in this study to analyze these 
teachers’ reasons in making decision providing learning materials, the constraints, 
and also the effectiveness from BdR Program on TVRI. This research uses a 
descriptive qualitative with case study approach. Data collection in this study was 
using interview techniques and data collection through BdR evaluation instruments 
link (http://bit.ly/dktbdr-pendidik), to five (5) early childhood teachers from five 
(5) major cities in Indonesia in Forum Group Discussion held online by Puspeka 
on 4th September 2020. The results of the research illustrate that these teachers 
recommend BdR Program on TVRI as an alternative learning during the pandemic 
because it supports learning materials and build closeness with parents. Teacher 
can also instill the value of good character by watching the good program and the 
appropriate broadcast time, like discipline and critical thinking.

Key Words: Character, Covid-19 Pandemic, Early Childhood Education Programs, 
Learning from Home, Reasoned Action Theory.

1. PENDAHULUAN 
COVID-19 terus menyebar ke seluruh dunia hingga menjadi pandemik. Seluruh 
negara di dunia terpapar oleh virus ini, termasuk Indonesia. Tercatat sejak 
diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 
2020, grafik kasus terus mengalami kenaikan yang signifikan dari hari ke hari 
(Dewi & Wedhaswary, 2020). Dalam menanggulangi dampak COVID-19 tersebut, 
Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pembatasan sosial dan menetapkan 
bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (EN, 2020). 

Hal ini juga berdampak pada bidang pendidikan. Pemerintah melalui 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 
4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat 
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Penyebaran Corona Virus Desease (COVID-19) yang menetapkan aturan terkait 
proses belajar dari rumah bagi anak-anak sekolah dan bekerja dari rumah bagi 
guru, termasuk mereka yang bekerja di satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD 
(Kemedikbud, 2020). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar peserta didik 
melakukan proses pembelajaran dari rumah dan menjadi tantangan tersendiri bagi 
semua aspek dalam ekosistem pendidikan dari siswa, orang tua dan juga guru dari 
jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai Pendidikan Tinggi (Wiyana, 2020).

Dalam situasi darurat bencana seperti ini, pendidikan harus tetap berlangsung 
dengan akses dan layanan pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi 
dan berpusat pada pemenuhan hak pendidikan anak. Proses pembelajaran dari 
rumah ini tentu mengalami berbagai tantangan. Menurut (Hasbi & Murtiningsih, 
2020), sebagian guru PAUD menghadapi kesulitan menjalani pembelajaran dari 
rumah karena kendala jaringan internet yaitu tidak stabil atau bahkan tidak. Selain 
itu, tantangan yang diahadapi guru PAUD lainhya adalah guru harus menyiapkan 
kegiatan yang menarik dan menyesuaikannya dengan bahan-bahan kegiatan yang 
ada di sekitar anak, stand by memantau kegiatan yang dilakukan anak melalui 
whatsapp, dan melakukan penilaian hanya melalui video/foto (Astuti & Harun, 
2021).

Dari berbagai tantangan tersebut maka Kemendikbud membuat mekanisme 
yang dapat mengatur proses pembelajaran dari rumah selama masa pandemi 
COVID-19. Melalui konferensi video pada 9 April 2020 (Maulipaksi & 
Kemendikbud, 2020), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem 
Makarim mencanangkan akses tayangan pembelajaran Belajar dari Rumah 
(BdR) di channel TVRI mulai tanggal 13 April 2020. Program BdR di TVRI ini 
merupakan salah satu bentuk inovasi kebijakan Kemendikbud untuk menjawab 
kebutuhan akses layanan Pendidikan bagi masayarakat di daerah Terdepan, Terluar 
dan Tertinggal (3T) yang memiliki keterbatasan fasilitas IT, jaringan internet, 
maupun ekonomi (Komisi X, 2020). Ketua Dewan Pengawas TVRI, Arief Hidayat 
Thamrin mendukung penayangan BdR di TVRI karena TVRI merupakan televisi 
yang meiliki jangkauan luas ke penjuru negeri (Wahyudi, 2020) yang perkiraan 
di tahun 2018 hingga 2019 lalu jangkaun siaran TVRI mencapai 72 persen dan 
jangkauan penduduk mencapai 88 persen (Wibowo, 2015)

Sesuai amanah Mendikbud, bahwa salah satu program BdR mengangkat 
penumbuhan budi pekerti atau Pendidikan karakter dari jenjang PAUD hingga 
Pendidikan Menengah (Maulipaksi & Kemendikbud, 2020), maka Pusat Penguatan 
Karakter (Puspeka) melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 
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25/P/2020 mengelola Program BdR dalam menyusun kajian konten, melaksanakan 
penyebaran/kampanye, dan melakukan evaluasi dalam pelaksanaannya (B. H. 
Kemendikbud, 2020). Puspeka menurut Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 
Pendidikan Dan Kebudayaan (2019) dan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 
Pendidikan Dan Kebudayaan (2020) hadir sebagai unit organisasi baru di 
Kemendikbud yang bertugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter 
serta urusan ketatausahaan.

Sejak 22 Mei 2020 hingga saat ini, secara bertahap Puspeka telah 
mengumandangkan kampanye penguatan karakter melalui lini media sosial 
diantaranya akun instagram dan youtube Puspeka (P. Kemendikbud, 2020, 
P. Kemendikbud, 2020a, P. Kemendikbud, 2020b, K. P. Kemendikbud & 
Kemendikbud, 2020, dan K. P. Kemendikbud & Kemendikbud, 2020b). Kampanye 
terkait kebijakan publik melalui media massa dan media sosial bukan kali pertama 
dilakukan oleh lembaga publik pemerintah. Pada tahun 2017, Kementerian 
Kesehatan juga melakukan kampanye “Cegah, Obati, Lawan Diabetes” melalui 
kanal youtube (Permatasari et al., 2019) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
mengkampanyekan “Stop Illegal Fishing” melalui media sosial di tahun 2014 
(Moriansyah, 2016)

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan di atas menjadi sangat penting 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tantangan dan solusi menjalankan 
program BdR melalui channel TVRI bagi Guru PAUD. Selain itu, penelitian ini 
juga bertujuan untuk dapat memberikan masukan dalam pengelolaan konten BdR 
dan strategi kampanye persebaran program BdR melalui Channel TVRI bagi Guru 
PAUD ke depannya.

2. KERANGKA TEORI
2.1. Teori Tindakan Beralasan
Teori komunikasi yang digunakan adalah Reasoned Action Theory atau Teori 
Tindakan Beralasan. Penulis menggunakan teori ini karena ingin menganalisis 
alasan para guru PAUD dalam mengambil keputusan dalam memberikan materi 
pembelajaran dari materi BdR yang ditayangkan di TVRI, kendala dan juga 
pengaruhnya pada pembelajaran. Fishbein, Martin dan Ajzen, Icek dalam Heath, 
2013) melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai bagian (multifaset) 
yang tidak mudah terpapar oleh pengaruh tunggal. 
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Menurut Littlejohn & Foss (2009) outcome dari Teori Tindakan Beralasan 
adalah prediksi perilaku (behaviour) yang digambarkan dalam suatu model yang 
prosesnya berdasarkan tujuh variable yaitu: 1) tujuan berperilaku (behavioral 
intention); 2) sikap (attitude); 3) norma subjektif (subjective norm); 4) kekuatan 
keyakinan (belief strength); 5) evaluasi (evaluation); 6) keyakinan normatif 
(normative belief); dan 7) motivasi untuk mengikuti (motivation to comply). 
Variabel-variabel ini dapat disimpulkan menjadi seperti tabel di bawah berikut 
(Heath, 2013):

Berdasarkan tabel di atas, tergambar bahwa variabel-variabel yang berupa 
pesan-pesan persuasif dapat memberikan efek pada sikap seseorang atau individu 
dengan adanya informasi yang dibentuk untuk membangun keyakinan, evaluasi, 
persepsi dari norma serta motivasi yang terhubung dengan norma-norma tersebut. 
Keyakinan, evaluasi, persepsi dan norma serta motivasi akan menjadi alasan 
mengapa akhirnya seeorang akhirnya bertindak atau melakukan atas sesuatu.

3. METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus (case study) untuk menggambarkan, menjabarkan suatu 
fenomena yang terjadi saat ini menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab 
masalah secara aktual. Secara umum tahapan yang dilakukan dalam penelitian 
deskriptif melalui beberapa tahapan yaitu: 1) memilih dan merumuskan masalah; 
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2) menetukan jenis data dan prosedur pengumpulannya; 3) menganalisis data; 4) 
menyimpulkan data (Sutedi, 2009:58).

 Pada penelitian ini penulis mencoba menganalisis apakah kebijakan 
penayangan program BdR yang ditayangkan di TVRI dan sudah dikampanyekan 
melalui media sosial Puspeka dapat berpengaruh terhadap kebiasaan mengajar guru 
PAUD sehari-hari selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Untuk mengetahui 
proses ini, penulis melakukan pengumpulan data pada penelitian ini dengan teknik 
wawancara dan pengambilan data melalui instrumen evaluasi belajar dari rumah di 
TVRI yang sudah diisi oleh para narasumber melalui tautan instrumen: http://bit.ly/
dktbdr-pendidik pada acara Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) yang dilakukan 
secara daring oleh Puspeka pada tanggal 04 September 2020. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dukungan para guru PAUD terhadap program BdR yang diselenggarakan 

tahun 2020 berdasar pada berbagai alasan terutama di awal masa pembelajaran dari 
rumah. Para guru juga sangat terbantu dengan adanya program BdR ini, walaupun 
hanya melalui televisi yang ditayangkan di rumah. Penguatan karakter tetap dapat 
ditanamkan melalui nilai-nilai yang ditampilkan pada tayangan tersebut baik bagi 
guru maupun siswanya. Bagi guru PAUD, tayangan ini sangat mempermudah 
mengolah bahan ajar dan menyesuaikannya dengan tema pembelajaran. Oleh 
karena itu dalam penelitian ini penulis juga ingin menganalisis, pengaruh-pengaruh 
apa saja yang mendorong para guru PAUD dapat memanfaatkan program BdR di 
TVRI yang sudah dikampanyekan oleh Puspeka. 

Proses mendapatkan data, penulis lakukan dengan melakukan wawancara 
dengan lima orang guru yaitu SR, N, TN, MH, AK. Kelima guru PAUD tersebut 
tersebar di lima kota besar di Indonesia yaitu Kota Ibu TN dari Yogyakarta dan Ibu 
SR dari kota Bandung, yang keduanya mewakili Wilayah Pulau Jawa. Perwakilan 
wilayah Sulawesi ada Ibu AK dari Gorontalo, dan dari kepulauan Sumatera tidak 
ketinggalan perwakilan dari dua guru lainnya yaitu Ibu N dari Jambi dengan Ibu MH 
dari Bengkulu. Alasan penulis mengangkat pendapat dari lima kota di tiga wilayah 
besar tersebut berdasarkan persebaran perwakilan dari masing-masing wilayah dari 
pulau-pulau terbesar di Indonesia yang masuk jangkauan siaran stasiun TVRI di 
seluruh Indonesia pada waktu penelitian ini dilakukan yaitu pada bulan September 
2020 dengan hasil penelitian digambarkan sebagai berikut:



Dina Ayu Mirta

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 44

Proses Aksi Beralasan padaKampanye Penguatan Karakter Melalui Program 
BdR di TVRI bagi guru PAUD

Guru merupakan ujung tombak pendidikan (Firdaus, 2019). Guru PAUD 
khususnya dalam pengelolaan pendidikan di era pandemi ini mengalami berbagai 
tantangan terutama dalam proses pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran 
jarak jauh/daring sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 
tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat Penyebaran Virus 
Corona (Hasbi & Murtiningsih, 2020). Dengan adanya program BdR yang sudah 
dicanangkan Mendikbud pada 13 April 2021 (Maulipaksi & Kemendikbud, 2020) 
sebagai salah satu bentuk inovasi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Para 
guru TK ini sangat menyambut baik program ini karena disukai oleh anak-anak dan 
dibutuhkan mengisi pembelajaran jarak jauh.

4.1. Tujuan Berperilaku
Tujuan berperilaku (behavioral intention) dapat dilihat dalam rencana, motivasi 
atau keinginan yang dapat menjadi prediksi paling cepat dari berperilakunya 
seseorang dan ini dapat berubah dengan cepat atau sebaliknya dapat mempengaruhi 

II. sikap 
(attitude)

Sikap positif akan kehadiran 
program BdR di TVRI

1. kekuatan keyakinan (belief 
strength)

Para guru PAUD yakin program 
ini mengajarkan anak-anak PAUD 
menjadi disiplin karena mengikuti 
pembelajaran di TVRI sesuai jam 
belajar dan bernalar kritis.

2. evaluasi (evaluation)
a. Para guru PAUD memantau 

pelaksanan BdR di rumah siswa 
dengan menjalin komunikasi 
dengan para orang tua/wali 
murid

b. Peningkatan penguatan karakter 
pada siswa PAUD berdasarkan 
observasi ketika secara rutin 
menonton program BdR untuk 
jenjang PAUD di TVRI

III. norma subjektif
(subjective norm)

Norma yang dipegang teguh akan 
kehadiran program BdR di TVRI

1. keyakinan normatif (normative 
belief)

a. Program BdR mempermudah 
para guru PAUD mengolah 
bahan ajar

b. Program BdR akan lebih 
mempermudah para guru 
jika sudah ada jadwal dan 
kesusuaian tema

2. motivasi untuk mengikuti 
(motivation to comply).

a. Kolaborasi kebijakan 
pemerintah pusat dan daerah 
akan mendorong guru kreatif 
dan siswa dapat memperoleh 
pembelajaran setiap hari 
sekolah

b. Program BdR untuk PAUD 
menampilkan konten kreatif 
yang mempermudah guru

I. tujuan berperilaku 
(behavioral intention)

Para Guru PAUD mulai 
menyaksikan/mengikuti Progam 
BdR TVRI karena:

1. Acaranya bagus dan disukai 
anak-anak;

2. Seluruh sekolah di wilayah 
yang sama menonton program 
ini untuk pembelajaran;

3. Bahan ajar dikala para guru 
menyiapkan strategi PJJ dikala 
pandemi
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seseorang untuk dapat bertindak secara sukarela (Littlejohn & Foss, 2009). MH dan 
SR mengetahui program BdR di TVRI dan mengikuti program ini karena anak-anak 
siswa PAUD menyukai konten dari program PAUD di TVRI tersebut dan secara 
sukarela mereka terus mengikuti program ini karena sesuai dengan kebutuhan 
keduanya sebagai guru PAUD yaitu untuk mengisi sesi pembelajaran jarak jauh 
dimasa pandemi.

…Program pembelajaran BdR untuk PAUD kita sangat welcome ya, 
anak-anak suka menonton di acara BdR ini…tayangan BdR sangat bagus…
(kutipan wawancara dengan guru SR)

…Sekolah di daerah Yogyakarta sudah disampaikan informasi 
tentang PJJ di TVRI sudah dilaksanakan sejak di bulan April…(kutipan 
wawancara dengan guru TN

…Program BdR dari TVRI ini dimulai di pertengahan April, saat itu 
kami memang secara ke wali murid POMG di grup maupun keseluruhan, 
kami langsung dan karena kami saat itu juga kebingungan membuat RPP 
nya, konteksnya guru belum siap dengan sistem pembelajaran yang seperti 
ini, akhirnya ya itu, satu-satunya cara ya kami benar-benar menyuruh anak-
anak melalui WA Grup untuk mengikuti acara BdR…(kutipan wawancara 
dengan guru MH)

Sebagai ujung tombak pendidikan yang harus siap dengan segala situasi dan 
kondisi tercermin dalam pernyataan kedua guru di atas. MH yang sangat bersyukur 
dengan adanya program BdR di TVRI karena para guru di sekolah MH belum 
siap dengan sistem pembelajaran jarak jauh termasuk dalam pembuatan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaan (RPP). Gayung bersambut dengan MH, SR juga setuju 
bahwa program BdR di TVRI sangat bagus dan menyambut baik program tersebut 
karena anak-anak didiknya juga suka menontonnya. 

4.2. Sikap (attitude)
Sikap (attitude) secara spesifik menunjukkan sikap atas kekuatan keyakinan (belief 
strength) dan evaluasi (evaluation) berdasarkan penentuan bobotnya (Heath, 2013). 

…tetep dilaksanakan, dilanjutkan program ini. Saya mengusulkan 
jangan dirubah jam tayangnya karena di Youtube sudah ada tayang ulangnya, 
karena di masa seperti ini kita tetep harus bagaimana menanamkan ke anak 
ini bahwa ada jam belajar sekolah…(kutipan wawancara dengan guru TN)
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…Manfaat BdR dan TVRI bagus ya mendisiplinkan anak untuk 
bangun pagi…(kutipan wawancara dengan guru AK)

AK dan TN menyampaikan bahwa program BdR untuk jenjang PAUD harus 
tetap dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB karena mereka yakin di waktu tersebut, 
sesuai dengan waktu belajar anak-anak di sekolah sehingga dapat mengajarkan nilai 
kedisiplinan pada anak untuk bangun pagi dan bersiap-siap menerima pembelajaran. 
Menurut (Mini, 2011), disiplin adalah proses bimbingan yang bertujuan 
menanamkan pola perilaku, kebiasaan-kebiasaan atau membentuk manusia dengan 
ciri-ciri tertentu dengan membiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang sesuai 
dengan aturan yang ada di lingkungannya. Sehingga dengan adanya pembiasaan 
anak-anak PAUD bangun pagi dan bersiap-siap menerima pembelajaran jarak jauh 
di rumah melalui program BdR di TVRI maka, anak akan disiplin dan terlatih untuk 
tetap mengikuti pembelajaran selama durasi tayangan berlangsung.

4.3. Norma Subjektif
Menurut (Heath, 2013) norma subjektif (subjective norm) merupakan komponen 
sosial dari tujuan berperilaku (behavioral intention) yang terdiri dari keyakinan 
normatif (normative belief) dan motivasi untuk mengikuti (motivation to comply). 
Norma subjektif juga mencerminkan persepsi sosial seseorang terhadap tekanan 
kepadanya untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang dimaksud 
(Ramayah et al., 2004).

…Saya amati, karena saya punya balita sedikit-sedikit saya observasi 
anak saya, dia sangat ingat dengan tokoh dalam program BdR ini, dari 
kesolehan tokohnya, tokohnya yang sedih, itu bener-bener. Namanya anak 
PAUD ya, jadi semakin sering anak menonton semakin sering bersentuhan 
dengan tatap mata, inget, dan jadwal dia akan ingat termasuk dengan 
karakter dalam program ini subhanallah luar biasa menurut saya…(kutipan 
wawancara dengan guru MH)

…Kami menyampaikan kepada orang tua dimohon untuk 
mengirimkan foto aktivitas anak ketika menonton siaran televisi. tayangan 
ulang sudah kami arahkan ke youtube. Jadi memang kami sudah 
melaksanakan demikian, kami juga masih memantau kegiatan tersebut 
untuk mengetahu sejauh mana ketercapaiannya…(kutipan wawancara 
dengan guru TN)
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Evaluasi atas pelaksanaan program BdR di TVRI ini tidak hanya dilaksanakan 
nasional seperti yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tanggal 5 Mei 2020 lalu 
(P. W. Kemendikbud, 2020). Program pembelajaran BdR di TVRI diikuti oleh para 
guru PAUD dengan menerapkan evaluasi (evaluation) serta terus memantau melalui 
koordinasi dengan para orang tua yang aktif memberikan kegiatan anak-anak dalam 
mengikuti program pembelajaran tersebut untuk mengetahui ketercapaiannya. 
Selain itu, penanaman karakter yang diangkat pada program BdR untuk anak-anak 
di TVRI ini sangat strategis terutama bagi generasi muda khususnya anak-anak usia 
dini yang merupakan langkah awal untuk membangun kehidupan yang beradab 
dan kunci utama untuk membangun bangsa (Adhar et al., 2018) dalam hal ini anak 
menjadi kritis.

…Jadi sambil menonton mereka sudah ada bahan untuk belajar 
dari rumah. Jadi ATK sudah disiapkan semua dari sekolah, jadi orang 
tua tinggal menjemput ATK nya. Jadi orang tua tidak pusing lagi, ibu lagi 
mo beli kertas melipat origami tidak ya karena sekolah sudah menyiapkan 
semuanya …(kutipan wawancara dengan guru AK)

… kesesuain tema sangat diperlukan sangat membantu bagi kami 
guru. Jadi kalau jadwalnya sudah kita tahu sebelumnya pembelajarannya 
bisa kita sesuaikan dengan yang akan kita sampaikan ke anak…(kutipan 
wawancara dengan guru N)

…tugas yang diberikan biasanya kita menyuruh anak-anak menonton 
BdR setelah itu melihat isinya apa nih yang ada di BdR, kita sebagai guru 
biasanya memberikan pertanyaan, tugas kepada anak itu seperti apa…
(kutipan wawancara dengan guru SR)

Keyakinan normatif (normative belief) mendukung pembelajaran BdR di 
TVRI dengan menyiapkan bahan ajar dan aktif komunikasi dengan anak-anak PAUD 
terkait konten setelah program selesai ditayangkan. Harapan para guru, jadwal dan 
tema pembelajaran sudah dapat diinfokan sebelumnya, dan jika memungkinkan 
sesuai dengan tema pembelajaran untuk membantu para guru memberikan materi 
ajar kepada anak-anak PAUD.

…Memosa TV punya acara tersendiri, gurunya sendiri yang 
mengajar di Memosa TV itu cuman senin-rabu jam sembilan sampe jam 
setengah sebelas. Jadi dikolaborasi jadi pas mereka tidak menonton 
Memosa kan ada program BdR dikolaborasikan, Memosa TV kerajasama 
dengan dinas pendidikan kota, kolaborasi TVRI dan Memosa TV karena 
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kita guru yang diundang langsung di Memosa TV. Ada himbauan harus 
menonton di Memosa TV karena kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota 
Gorontalo, karena hanya tiga hari Senin, Selasa, Rabu. Jumat dan Sabtu 
kan tidak ada, kita kolaborasi pas tidak ada siaran memosa, kita suruh 
anak-anak menonton TVRI…(kutipan wawancara dengan guru N)

…Karena dengan menampilkan dan meyuguhkan film-film yang 
memang muatan anak PAUD itu sudah lumayan PR Kita, anak-anak juga 
sudah bisa bergerak udah bisa ngikutin. Anak otomatis kalau dia seneng dia 
ngikutin. Baik itu nyanyian, lagu dan lainnya. Disana ada tokohnya yang 
nari nyanyi…(kutipan wawancara dengan guru MH)

Motivasi untuk mengikuti (motivation to comply) program BdR di TVRI 
dilaksanakan oleh para guru PAUD atas dorongan adanya program daerah yang 
juga mendorong adanya kolaborasi antara televisi lokal dan juga TVRI. Selain itu, 
konten kreatif gerak dan lagu yang ada dalam program BdR di TVRI untuk jenjang 
PAUD sangat menyenangkan bagi anak dan membantu guru dalam bahan ajar yang 
mengandung gerak dan lagu.

 Berdasarkan tiga (3) variabel utama dalam Teori Tindakan Beralasan ini 
dapat terlihat bahwa para Guru PAUD awalnya mengikuti program BdR karena 
program ini bagus, disukai anak-anak dan dapat menjadi bahan ajar tambahan di 
kala para guru masih kebingungan menjalankan pembelajaran di awal pandemi. 
Sikap positif para guru PAUD bertambah karena dengan adanya keyakinan dampak 
program tersebut pada karakter anak-anak PAUD yang menjadi disiplin dan 
bernalar kritis. Selain itu juga berdasarkan hasil evaluasi para guru PAUD bahwa 
program ini sebagai wadah guru menjalin komunikasi dengan para orang tua murid/
wali murid. Berdasarkan Norma Subjektif, para guru berharap Kemendikbud dapat 
meningkatkan program ini dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah 
daerah.

 Adanya Program BdR di TVRI ini ternyata dampaknya tdak hanya dirasakan 
oleh para guru, tetapi juga dapat membentuk karakter baik pada para siswa yang 
merupakan anak PAUD. Anak-anak menjadi lebih kritis karena menjiwai karakter 
yang ada dalam tokoh di program tersebut. Selain itu, anak-anak walaupun di 
rumah tetapi tetap disiplin dalam menerima pembelajaran setiap hari. Hal ini karena 
komunikasi anatara guru dan murid terjalin dengan baik sehingga guru dapat 
memantau pembelajaran siswa PAUD melalui orang tua yang memberikan laporan 
ketika anak-anak PAUD tersebud menonton Program BdR di TVRI.
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5. PENUTUP
Aplikasi Theory Reaseoned Action pada penelitian ini menggambarkan bahwa aksi 
dan Tindakan para guru PAUD dalam mengikuti program BdR berdasarkan beberapa 
variabel yang saling berkesinambungan. Para Guru PAUD mendukung dan sangat 
terbantu dengan program BdR di TVRI, terutama pada konten penguatan karakter 
dan gerak lagu. Kebijakan pemerintah daerah dan kesiapan sekolah beserta guru 
dalam menjalankan program PJJ di rumah menjadi beberapa faktor penentu dalam 
menyertakan program BdR di TVRI sebagai salah satu alternative pembelajaran 
bagi para siswa PAUD. Kampanye terkait jadwal pelaksanaan dan tema acara BdR 
dinanti oleh para guru PAUD untuk menyesuaikan dengan penyampaian materi 
bahan ajar kepada para siswa PAUD.

Di masa pandemi ini guru terutama guru PAUD dihadapi pada tantangan 
yang menuntut pada kreatifitas dan kecakapan dalam menyampaikan bahan ajar 
kepada para siswany anak-anak PAUD. Penguatan karakter diperlukan bagi para 
anak-anak ini di dalam tayangan-tayangan atau materi bahan ajar selama PJJ yang 
dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut nantinya. Selain itu perlu adanya juga 
penelitian lebih lanjut terkait efektifitas pembelajaran bagi PAUD melalui jaringan 
disesuaikan dengan kurikulum.
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Abstrak
Postingan dan komentar di grup komunitas virtual dapat menggiring anggota 
grup komunitas memiliki pemahaman yang keliru tentang topik tertentu karena 
interaksi tidak dilakukan secara langsung, melainkan secara virtual. Kekeliruan 
pemahaman ini kemudian muncul mendominasi dalam grup komunitas virtual 
menjadi pemikiran kelompok yang terlihat dari postingan dan komentar di grup 
komunitas guru di Facebook terkait topik SKB 3 menteri tentang seragam sekolah. 
Guru sebagai salah satu target penerapan aturan tersebut mengalami kekeliruan 
pemahaman terkait topik SKB 3 Menteri tersebut. Penelitian ini bertujuan 
mendapatkan gambaran penyebab dan gejala groupthink pada kelompok komunitas 
Facebook. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Groupthink. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis etnografi virtual teknik 
observasi online. Hasil penelitian menunjukkan postingan dan komentar di grup 
komunitas virtual dapat menyebabkan terjadinya pemikiran kelompok yang keliru. 
Pemikiran kelompok ini disebabkan oleh adanya kohesifitas kelompok, kesalahan 
structural dan tekanan eksternal. Gejala pemikiran kelompok ditunjukan dengan 
adanya kekebalan diri, stereotip bersama, moralitas, rasionalisasi, tekanan untuk 
berkompromi terhadap keputusan kelompok, dan usaha-usaha pengawasan mental. 
Kelompok komunitas virtual sebaiknya mencegah terjadinya groupthink dengan 
menerapkan supervisi (pengawasan) admin grup komunitas dalam bentuk moderasi 
postingan dan komentar sehingga tidak terjadi kerusakan pemahaman sebagai 
akibat buruk adanya pemikiran kelompok. Kelompok juga seharusnya menjunjung 
tinggi kebebasan berpendapat dan tidak menekan pendapat minoritas. Selain itu, 
kelompok juga perlu membawa pihak luar untuk mengonfrontasi pemahaman 
anggota kelompok. Pembuat kebijakan sebaiknya mengidentifikasi groupthink 
dalam sebuah kelompok sebagai bahan evaluasi penerapan kebijakan tertentu.

Kata kunci: groupthink, etnografi virtual, grup komunitas virtual, Facebook, SKB 
3 Menteri 

Abstract 
Posts and comments on certain topic in virtual community group may lead 
to misperception among group members for its non-face to face nature of 
communication. The misperception may dominate the group opinion and become 
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groupthink. Posts and comments on SKB 3 Menteri on uniform at school, a regulation 
released by Ministry of Education and Culture, Ministry of Religion and Ministry 
of Home Affairs, in teacher community group on Facebook is one of the examples 
of groupthink. Teachers in the group as one of targets of the regulation experienced 
misperception on SKB 3 Menteri. This study aims to determine antecedents and 
symptoms of groupthink in community group on Facebook. The theory used in this 
study is Groupthink. The approach used in this study is qualitative, and method 
used is virtual ethnography. Post and comments in virtual community group may 
make group members victims of groupthink. Certain antecedents of groupthink 
in community group are group cohesiveness, structural faults, and a provocative 
situational context. When antecedents are present, symptoms occurred. Some 
identified symptoms are illusion of invulnerability, collective efforts to rationalize, 
illusion of morality, excessive stereotyping, pressure to conform, and self-appointed 
mindguards. Virtual community groups can avoid groupthink by applying supervision 
of the virtual community group moderator. Groups should encourage constructive 
dissent as a healthy part of the discussion. There should be a reward for members 
who vocalize opinions outside the norms. Groups need to include information from 
outside sources. Policy makers should have the ability to identify groupthink to 
evaluate a rule implementation.

Keywords: groupthink, virtual ethnography, virtual community group, Facebook, 
SKB 3 Menteri 

1. PENDAHULUAN
Pemerintah mengeluarkan aturan terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut 
bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan 
pemerintah daerah di jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tanggal 3 
Februari 2021. Aturan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 
3 Menteri itu menyatakan, pemda maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk 
mewajibkan atau melarang murid, guru dan tenaga kependidikan mengenakan 
seragam beratribut agama. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan 
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. 

Ada 6 poin isi SKB 3 Menteri. Pertama, keputusan bersama ini mengatur 
sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua 
peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam 
dan atribut tanpa kekhususan agama dan seragam dan atribut dengan kekhususan 
agama. Ketiga, pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang 
seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Keempat, pemda dan kepala 
sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut 
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dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama 
ini ditetapkan. Kelima, jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, 
maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar. Keenam, peserta didik, 
pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan 
dari ketentuan keputusan bersama sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh (Aida & Wedhaswary, 
2021).

Pada poin kelima SKB 3 Menteri ini, disebutkan sejumlah sanksi secara 
lengkap bagi pemda dan sekolah yang melanggar. Sanksi bagi pihak yang 
melanggar tersebut adalah: pertama, pemda memberikan sanksi disiplin bagi 
sekolah, pendidik dan atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Kedua, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota berupa teguran tertulis dan atau 
sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Kementerian 
Dalam Negeri memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota berupa teguran 
tertulis dan atau sanksi lainnya dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud. Kementerian Dalam Negeri 
memberikan sanksi kepada gubernur berupa teguran tertulis dan atau sanksi lain 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait BOS 
dan bantuan pemerintah lain yang bersumber dari Kemendikbud sesuai peraturan 
peundang-undangan. Kelima, Kementerian Agama melakukan pendampingan dan 
penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemda 
dan atau sekolah yang bersangkutan. Kementerian Agama dapat memberikan 
pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi sebagaimana dimaksud 
(Aida & Wedhaswary, 2021). 

Aturan tentang seragam tersebut mendapat tanggapan pro dan kontra 
dari berbagai kalangan sejak dikeluarkan. Mulai dari kelompok pemuka agama, 
pemerintah daerah pun kelompok komunitas guru. Guru sebagai salah satu sasaran 
SKB tersebut juga menyampaikan pendapatnya. Para guru yang tergabung dalam 
kelompok komunitas guru di Facebook turut menyuarakan tanggapannya atas 
diterbitkannya SKB 3 Menteri tersebut. Salah satu kelompok komunitas guru di 
Facebook yang ramai menyampaikan tanggapan atas SKB 3 Menteri tersebut 
adalah grup komunitas Facebook Forum Guru Indonesia (FGI). 

Ada 4 postingan di grup komunitas FGI merespon terbitnya SKB 3 Menteri. 
Ada 2 postingan pada tanggal 4 Februari, dan 1 postingan masing-masing pada 
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tanggal 7 Februari dan 17 Februari. Keempat postingan tersebut mendapat komentar 
cukup banyak. Postingan dari salah satu anggota grup pada tanggal 4 Februari 
mendapat 146 komentar. Postingan lain pada tanggal 4 Februari mendapat 515 
komentar. Postingan pada tanggal 7 Februari mendapat 321 komentar. Postingan 
terkahir tentang SKB 3 Menteri pada tanggal 17 Februari ditanggapi 325 komentar. 

Grup Facebook FGI berada di Jakarta, memiliki anggota 234.732 anggota 
per 25 Februari 2021. Grup dibuat pada 10 Desember 2015. Dalam penjelasan 
grupnya, FGI bertujuan mewadahi para guru dan semua anggota yang peduli dengan 
pendidikan dalam menjamin tali silaturahim dan saling bertukar informasi untuk 
kepentingan dan kemajuan bersama. Pengaturan grup ini dibuat publik, siapa saja 
dapat melihat siapa saja anggota grup dan apa yang diposting. Dengan demikian, 
meskipun tidak menjadi anggota grup, seseorang dapat menanggapi (memberikan 
emoticon) atau mengomentari postingan di grup tersebut. Aktifitas grup cukup 
tinggi. Ada 2.544 postingan dalam 28 hari terakhir per 25 Februari 2021. Tanggal 
25 Feruari 2021 saja ada 40 postingan. Postingan yang ada beragam, seperti aktiftas 
harian para anggota hingga diskusi tentang topik tertentu. 

Facebook memang memiliki statistik luar biasa di Indonesia. Data (Tankovska, 
2021) menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia dalam hal 
pengguna Facebook. Pengguna Facebook di Indonesia terbesar ke-3 di dunia per 
Januari 2021. Berikut gambar data statistik yang menunjukkan Indonesia adalah 
negara pengguna Facebook terbesar ke-3 di dunia dengan jumlah pengguna 140 
juta.

Gambar Negara Pengguna Facebook terbesar di dunia per Januari 2021
 (Tankovska, 2021)
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Facebook bukan hanya digunakan oleh pengguna perorangan, namun juga 
oleh grup komunitas. Chen (2021) melaporkan, per 17 Februari 2021 ada 1,4 
milyar orang menggunakan grup-grup di Facebook setiap bulan. Grup komunitas di 
Facebook seringkali dibangun karena adanya anggapan anggotanya bahwa mereka 
memiliki pemikiran yang sama. Prasetya (2013) menjelaskan bahwa dengan 
komunitas virtual, perasaan berkelompok muncul melalui pertukaran dukungan dan 
rasa kepercayaan yang ditanamkan ketika melakukan interaksi. Komunitas virtual 
bahkan memberikan cara dan kemudahan bagi individu mendapatkan perasaan 
diikutsertakan (inclusion), terutama bagi para individu yang mencari orang-orang 
yang berfikiran sama dengan mereka. 

Penelitian tentang groupthink terdahulu lebih banyak berfokus dalam 
kelompok nonvirtual. Adhrianti (2015) meneliti tentang groupthink dalam Dinamika 
Komunikasi Politik. Adhrianti mengumpulkan melalui studi kasus pembahasan dan 
pengambilan keputusan tentang definisi badan publik dalam RUU Keterbukaan 
Informasi Publik di Komisi I DPR RI masa bakti 2004-2009. Masih menggunakan 
anggota DPR RI sebagai obyek penelitian, Adhrianti (2016) kemudian juga meneliti 
groupthink dengan menyingkap anteseden dan gejala groupthink dalam dinamika 
komunikasi politik. Penelitian yang mengambil lokasi di dunia virtual dilakukan 
oleh Ridings et al., (2002) di mana penelitian berusaha mengungkap efek rasa 
percaya dan anteseden di antara anggota kelompok virtual dalam memberikan dan 
mendapatkan informasi di komunitas virtual. Bertolak dari asumsi groupthink yang 
menangkap adanya kondisi dalam kelompok komunitas yang mempromosikan 
kohesivitas tinggi, kesalahan struktural dan ada tekanan eksternal/internal, maka 
postingan tentang SKB 3 Menteri di grup komunitas guru FGI di Facebook menjadi 
masalah yang menarik untuk diteliti.

Penelitian ini bertujuan mengumpulkan gambaran sejumlah besar informasi 
yang terkait dengan topik penelitian yaitu anteseden dan gejala groupthink dalam 
group komunitas FGI Indonesia di Facebook pada postingan tanggal 4 Februari 
2021 tentang SKB 3 Menteri.

2. KERANGKA TEORI
2.1. Teori Pemikiran Kelompok (Groupthink Theory)
Janis (1972) dalam Asniar & Sarwoprasodjo (2019) mendeskripsikan groupthink 
sebagai model berpikir orang ketika mereka terlibat secara mendalam di dalam 
kelompok yang kohesif, di mana semua anggota berjuang untuk kebulatan suara 
dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara mengesampingkan 
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motivasi mereka untuk menilai program alternatif dan memberikan tekanan pada 
anggota untuk mematuhi dan mencegah ide yang tidak sejalan dengan pendapat 
mayoritas, sehingga kemampuan kritisnya menjadi tidak efektif lagi. 

Janis (1972) lebih lanjut menyatakan bahwa kelompok yang memiliki 
kemampuan untuk memperkuat berbagai individu ternyata juga berpotensi untuk 
menghasilkan kerusakan yang tak terbayangkan. Mereka sangat kohesif, terisolasi 
dari para ahli, melakukan pencarian informasi dan penilaian yang terbatas serta 
beroperasi di bawah arahan kepemimpinan atau anggota yang berpengaruh dan 
dalam kondisi tekanan tinggi sehingga menjadi sulit/sedikit harapan untuk mencari 
solusi yang lebih baik dan akhirnya tergantung pada apa yang disukai pimpinan 
atau anggota yang berpengaruh tersebut. 

Littlejohn & Foss (2009) menyebutkan bahwa Janis mengelompokkan tiga 
kondisi penyebab (anteseden) groupthink, yaitu (1) kelompok yang kohesif, (2) 
kesalahan struktural dan (3) tekanan eksternal/internal. Mazdalifah (2014) lebih 
lanjut menjabarkan bahwa kohesivitas mengacu semangat kebersamaan (esprit 
de corps) yang tinggi, dimana anggota kelompok memiliki kemauan untuk 
saling bekerjasama dalam batas-batas tertentu. Adanya kohesivitas ini membuat 
anggota kelompok menjadi bersatu, seumpama lem yang mampu merekatkan 
satu sama lainnya. Tingkat kohesivitas yang tinggi memberi tekanan kepada 
anggota kelompoknya untuk menaati apa yang sudah menjadi pendapat mayoritas 
kelompok. Setiap anggota kelompok akan sangat menjaga agar tidak memunculkan 
pendapat yang berbeda dengan anggota lainnya. Biasanya anggota kelompok tidak 
bersedia mengemukakan keberatannya mengenai pendapat yang dianggapnya tidak 
cocok. Situasi semacam ini sering terjadi dalam kelompok. Setiap anggota tidak 
mau mengambil risiko, apabila ia berbeda dengan pendapat mayoritas yang diambil 
kelompok maka seolah-olah ia akan dianggap sebagai orang yang aneh dan bisa 
saja akan dikucilkan oleh anggota lainnya. 

Selanjutanya faktor struktural merupakan faktor lain yang menyebabkan 
terjadinya groupthink. Faktor ini meliputi isolasi kelompok, kurangnya 
kepemimpinan, kurangnya prosedur dalam mengambil keputusan dan homogenitas 
latar belakang kelompok. Mazdalifah (2014) menjelaskan isolasi kelompok 
adalah saat dimana kelompok berusaha tidak dipengaruhi oleh dunia di luarnya. 
Kondisi ini mengakibatkan mereka menjadi kebal dengan situasi yang terjadi di 
luar kelompoknya. Bahkan pada saat ada orang luar yang mampu membantu dalam 
mengambil keputusan mereka akan mengabaikannya. Mereka begitu kuat untuk 
tidak terpengaruh. Selain itu kurangnya prosedur dalam pengambilan keputusan 



Emi Salpiati

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 59

dapat menyebabkan munculnya groupthink. Homogenitas sosial dan ideologi juga 
memengaruhi anggota kelompok dalam menyampaikan pendapatnya. Tanggapan 
yang disampaikan anggota kelompok yang mengalami groupthink biasanya sangat 
berhubungan dengan ideologi yang dianut. 

Faktor terakhir yang menyebabkan terjadinya groupthink adalah tekanan 
kelompok. Tekanan ini dapat berupa dorongan yang kuat dari dalam (internal) 
maupun dari luar (eksternal). Menurut Mazdalifah (2014) saat menyampaikan 
pendapat di dalam kelompok biasanya dipengaruhi tekanan tinggi baik dari dalam 
maupun dari luar. Tekanan tersebut mungkin disebakan keyakinan bahwa tidak 
ada moralitas dalam alternatif yang tersedia. Situasi semacam ini sering terjadi di 
dalam kelompok sehingga ada anggota yang tidak dapat menguasai emosi mereka. 
Mereka kemudian cenderung tidak menggunakan etika dalam berdiskusi di dalam 
kelompok. 

2.2. Grup komunitas virtual
Seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk kelompok telah mengalami banyak 
perubahan. Ridings et al. (2002) dalam Adipradana & Shihab (2013) menjelaskan 
pada awalnya, kelompok adalah sekumpulan individu yang memiliki niat yang 
sama untuk berkumpul dan membentuk organisasi di dunia nyata. Namun, dengan 
perkembangnya teknologi informasi, mendorong munculnya dunia baru yang 
menghilangkan keterbatasan ruang dan waktu bagi para individu yang semakin 
mempermudah seseorang dalam berkomunikasi yang disebut dengan komunitas 
virtual. Grup komunitas di Facebook merupakan salah satu contoh komunitas 
virtual yang membantu orang-orang yang memiliki minat dan profesi yang sama 
berkumpul berkomunikasi dan bertukar informasi. Ada banyak jenis grup komunitas 
di Facebook. Bulan Oktober tahun 2009 saja, Google mengindeks lebih dari 52 
juta grup Facebook. Tiga bulan kemudian melonjak drastis menjadi 620 juta grup. 
(O’neill, 2010) 

Ridings et al. (2002) lebih jauh menjelaskan bahwa komunitas virtual merupakan 
kelompok orang yang memiliki minat dan praktik yang sama, berkomunikasi secara 
regular. Orang-orang dalam kelompok tersebut memiliki bentuk keanggotaan, baik 
formal maupun informal dan membentuk relasi personal dengan sesama anggota 
grup. Grup komunitas Facebook FGI dalam penjelasan grupnya mencantumkan 
tujuan mewadahi para guru dan semua anggota yang peduli dengan pendidikan 
dalam menjamin tali silaturahim dan saling bertukar informasi untuk kepentingan 
dan kemajuan bersama. Meskipun pengguna Facebook diberikan kesempatan 
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menjadi anggota, grup komunitas Forum Guru Indonesia dapat diobservasi oleh 
seluruh pengguna Facebook karena pengaturannya publik, tidak privat. Postingan 
yang dikirim oleh anggota berkaitan dengan minat dan profesi anggota dalam 
bidang pengajaran/keguruan. Komentar yang muncul terhadap sebuah postingan 
sebagian besar memiliki kecenderungan membulatkan suara. 

3. METODE
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 
metode analisis etnografi virtual. Data dikumpulkan melalui teknik observasi 
online. Objek penelitian adalah grup komunitas Facebook Forum Guru Indonesia. 
Observasi online digunakan agar dapat melihat proses interaksi, komunikasi dan 
pembentukan suatu budaya yang ada di komunitas virtual. Metode etnografi virtual 
digunakan sebagai upaya investigasi atas penggunaan internet yang memiliki 
makna bagi kehidupan sosial masyarakat. Pada tataran ini, media internet dipahami 
sebagai baik budaya itu sendiri maupun sebuah artefak budaya. Hine (2001) 
dalam Rachmaniar & Anisa (2017). Nasrullah (2014) dalam Rachmaniar & Anisa 
(2017) menjelaskan tradisi penelitian etnografi virtual adalah metode etnografi 
yang dilakukan untuk melihat fenomena sosial dan kultur pengguna di ruang siber. 
Menggunakan metode etnografi virtual memungkinkan peneliti untuk melihat 
interaksi yang termediasi pada ranah virtual maupun fisik. Terlebih lagi, batasan 
antara yang “virtual” dan yang “nyata” tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang 
hadir secara sertamerta (taken-for-granted). Melihat konteks dalam penelitian 
ini, jejaring sosial Facebook dapat dipahami sebagai sebuah artefak budaya yang 
membentuk atau terbentuk oleh budaya itu sendiri. Hine (2001) dalam Rachmaniar 
& Anisa (2017) menjelaskan etnografi di dunia maya bertujuan untuk memberikan 
pemahaman yang khas dari signifikansi dan implikasi dari penggunaan Internet 
dan dinamai etnografi virtual. Menurutnya dengan metode antropologi sosial 
budaya yang diterapkan dengan tepat, dapat memberikan pemahaman teoritis dan 
membantu menentukan kelancaran dinamika hubungan di dunia online.

Data dikumpulkan dari postingan dan komentar atas postingan tentang SKB 
3 Menteri pada tanggal 4 Februari 2021. Peneliti mengatur dan mengorganisasikan 
data yang berasal dari hasil observasi di grup komunitas Facebook FGI, kemudian 
mengecek kembali data tersebut dan memilah-milah bagian yang diperlukan dalam 
penelitian. Peneliti membangun, mengelompokkan dan membedakan sesuai kategori 
yang sudah ditentukan. Selanjutnya, mencari hubungan kesamaan dari kategorisasi 
tersebut. Hasil pengumpulan data kemudian direduksi dengan memilah hal-hal 



Emi Salpiati

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 61

pokok yang sesuai dengan fokus penelitian untuk memahami dan menggambarkan 
pemikiran kelompok terhadap individu membangun identitasnya, mengkreasikan 
hubungan dengan individu lain serta membangun komunitas dalam ruang sosial 
digital dalam grup komunitas guru Forum Guru Indonesia terhadap SKB 3 Menteri. 
(Nasrullah, 2018)

4. PEMBAHASAN 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan membulatkan suara, 
mengenyampingkan motivasi untuk menilai program alternatif serta adanya tekanan 
pada anggota untuk mematuhi dan mencegah ide yang tidak sejalan dengan pendapat 
mayoritas tentang SKB 3 Menteri dalam grup komunitas Facebook FGI. Selain 
itu ditemukan kesalahan struktural dalam grup komunitas Facebook FGI berupa 
ketiadaan prosedur yang memadai yang ditunjukkan dengan tidak adanya fungsi 
moderasi oleh admin grup. Komentar yang muncul tentang SKB 3 Menteri tidak 
melalui proses persetujuan admin sebelum muncul di grup komunitas Facebook 
FGI sehingga banyak muncul komentar yang tidak menggunakan etika komunikasi 
virtual. Admin tidak mengambil peran moderator ketika terjadi perang komentar 
yang menimbulkan kesan komentar yang tidak sejalan dengan komentar mayoritas 
disudutkan. Admin bisa saja mematikan kolom komentar ketika perang komentar 
terjadi. Admin bahkan bisa mengeluarkan anggota yang tidak menggunakan etika 
berkomunikasi di ruang virtual. 

4.1. Anteseden pemikiran kelompok
Pada tanggal 4 Februari 2021, sehari sesudah aturan berpakaian seragam di sekolah 
tersebut diumumkan, akun II salah satu anggota grup Facebook FGI, membuat 
postingan menanyakan pendapat anggota grup mengenai SKB 3 Menteri dengan 
memposting sebuah berita dari situs berita suara.com berjudul “3 Menteri Terbitkan 
SKB Seragam Sekolah: Atribut Kekhususan Agama Dilarang”. Suara.com 
menerbitkan artikel berita tersebut pada tanggal 3 Februari 2021. Belakangan suara.
com mengubah judul berita tersebut. Dalam tulisan tambahan di akhir berita, suara.
com menyampaikan bahwa judul berita telah mengalami perubahan pada Kamis 
(4/2/2021) sekitar jam 12.48 WIB setelah pembaca suara.com memberikan 
perhatian dan koreksi agar tidak menimbulkan salah informasi. 

Postingan di grup komunitas FGI Indonesia yang membagikan berita 
suara.com dengan judul awal yang belum mengalami perubahan redakasi ini 
mendapat 527 komentar per tanggal 26 Maret 2021. Postingan juga telah dibagikan 



Emi Salpiati

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 62

19 kali. Tanggapan berupa emoticon tanda jempol yang bermakna Like, emoticon 
wajah terkesiap yang bermakna kekaguman atau keheranan, dan emoticon wajah 
menyeringai yang bermakna menertawakan. Selain itu terdapat juga emoticon 
wajah menangis yang bermakna sedih, hati yang mewakili (love) dan wajah merah 
yang mewakili marah. Komentar dari anggota yang bernada menolak ataupun 
mengabaikan SKB 3 Menteri mendapat emoticon tanda jempol dari anggota lainnya 
yang bermakna Like. Janis (1972) dalam Littlejohn & Foss (2009) menjelaskan 
bahwa salah satu penanda adanya groupthink dalam sebuah kelompok adalah adanya 
kohesifitas kelompok. Kohesifitas ini ditandai salah satunya dengan tindakan saling 
menyukai (mutual liking) antar anggota kelompok yang menyampaikan pendapat 
mayoritas. 

Peneliti selanjutnya menjelaskan lebih rinci adanya gejala pemikiran 
kelompok yang dipicu oleh postingan akun II dan mengelompokkan dalam 4 
(empat) kelompok kondisi pendahulu (anteseden) yang menyebabkan terjadinya 
groupthink dalam grup komunitas guru Forum Guru Indonesia terkait SKB 3 
Menteri. Kohesivisitas kelompok ditunjukkan mayoritas kelompok yang menolak 
SKB 3 Menteri dengan saling memberikan emoticon tanda jempol (mutual liking) 
terhadap komentar yang sejalan dengan mereka. Anteseden kesalahan struktural 
ditemukan dalam bentuk tidak adanya prosedur yang memadai dalam pemunculan 
postingan. Tidak adanya peran moderasi terhadap postingan anggota komunitas 
menyebabkan banyak muncul komentar bernada kasar dan tidak memiliki etika 
berkomunikasi di dunia virtual. Akun SB berkomentar:

“Menteri kacau”. 
Akun SW bahkan memberikan komentar dengan kalimat yang vulgar. 

“Pakek sempak aja lah ke sekolah, biar gak melanggar SKB menteri.” 
Akun AAM bahkan memberikan komentar yang tidak memperlihatkan etika 
berkomunikasi di dunia virtual. 

 “Menterinya pada ngga waras, gak punya kerjaan, begitulah kalua 
pengangguran digaji.”

Selain kohesifitas, peneliti juga menemukan anteseden kesalahan struktural 
dalam komentar anggota grup terhadap postingan berita tersebut. Littlejohn & Foss 
(2009) menyebutkan kesalahan struktural meliputi antara lain homogenitas ideologi 
anggota grup dan lemahnya prosedur. Homogenitas ideologi ditunjukkan anggota 
kelompok dalam komentar akun YM. 

“Terserahlah. Atur saja sama kalian. Kami guru agama ngak capek 
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capek nyuruh anak murid berjilbab. Biarlah jadi dosa orang tua dan 
pemerintah dzolim “. 

Akun D pun berkomentar serupa 
“Ahhh. Iya in aja. Toh yg mau berhijab jg anak2nya dan ortunya kok. 
Ga ada yg maksa. Sekarang sekolah negeri pun sebagian besar anak 
prrempuannya berhijab dan atas kemauan sendiri. Sudah bnyk ortu 
yg sadar kewajibannya mendidik anak dg aturan agama. Ini proses 
seleksi, dimana akan terbagi mrnjadi 2 umat ini, yg beriman tanpa 
kemunafikan dan yg munafik tanpa keimanan. Sudah waktunya. Jd ga 
usah risau. Kita didik saja anak2 kita dg aturan agama masing2.” 
Komunitas FGI juga menunjukkan adanya anteseden homogenitas ideologi 

melalui komentar Akun SA yang menggunakan ideologi yang homogen dengan 
anggota lainnya.

“Saya hanya bisa berucap astaghfirullah...semoga 3 menteri 
yang menerbitkan SKB diampuni dosanya. Aamiin” Akun lainnya, 
…. Berkomentar “Lalu untuk apa ada pelajaran agama kalau 
pembiasaan ibadah, akhlak dan atribut agama tidak diwajibkan 
bahkan dilarang ? Mungkin namanya “Merdeka belajar” artinya 
boleh belajar boleh nggak, boleh disiplin boleh tidak, boleh sopan 
boleh nggak, boleh berakhlak boleh nggak, Tidak diwajibkan.“ 

Kesalahan struktural lain yang berupa lemahnya prosedur ditandai dengan 
tidak berfungsinya peran admin grup dalam memoderasi komentar. Admin yang 
sekaligus merangkap moderator grup tidak berusaha menengahi komentar pro dan 
kontra dari anggota grup sehingga pendapat mayoritas kemudian mendominasi 
kelompok. Admin sepertinya juga tidak melakukan prosedur persetujuan terhadap 
posting ataupun komentar dari anggota sebelum muncul di grup. Berita yang jelas-
jelas dengan judul yang tidak mencerminkan isi berhasil dishare menjadi postingan 
di grup tanpa prosedur approval admin.

Anteseden tekanan eksternal juga tampak dalam komentar anggota komunitas. 
Anggota menganggap pemerintah bersalah dalam konteks situasi yang terjadi. Akun 
YE berkomentar 

“Yang sudah ada aja tidak beres mau ngurus yang baru pula 
inilah orang yang kurang kerjaan semuanya mau dijadikan kelinci 
percobaan dan kita yang dapat sialnya.”. 
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Senada halnya, akun DG berkomentar
“Itulah produk dari Pejabat yang pikirannya picik dan dangkal. 
Pejabat yang suka ABS, yang hanya ingin menyelamatkan 
jabatannya.” 

Komentar mayoritas cenderung menyalahkan pemerintah atas situasi 
pendidikan saat ini. Mayoritas angota grup menilai bahwa tindakan mengeluarkan 
SKB 3 Menteri tidak tepat karena selama ini menurut mereka tidak ada masalah 
dalam hal seragam di sekolah. 

“Indonesia udah aman masalah seragam sekolah, tidak usah 
diotak atik lagi, yg dipikirkan peningkatan kualitas , pemenuhan 
sarana, peningkatan kesejahtraan guru ASN/guru honorer, 
mobil transfortasi siswa , mohon jangan bikin gaduh lagi Pak 
kasian Indonesiaku dan Indonesiamu” (komentar akun AH)

Artikel dari situs berita suara.com berjudul “3 Menteri Terbitkan SKB Seragam 
Sekolah: Atribut Kekhususan Agama Dilarang” sebenarnya tidak mencerminkan 
isinya. Namun judul yang ada menggiring angota kelompok membuat komentar 
yang menolak SKB 3 Menteri tanpa terlebih dahulu mengecek isi berita keseluruhan, 
bahkan tanpa mengecek secara menyeluruh isi SKB 3 Menteri. Beberapa anggota 
grup mengingatkan agar membaca secara keseluruhan isi SKB 3 Menteri. Akun CS 
memberikan komentar yang mempertanyakan apakah anggota grup sudah membaca 
dan memahami isi SKB 3 Menteri. 

“Pertanyaan saya untuk yang posting, sebelum saya memberikan 
pendapat.
1. Sudah baca dan sudah pahami belum, terhadap isi SKB 3 Menteri 
tersebut?
2. Apa tindaklanjut Saudara setelah Bapak/Ibu guru memberikan 
tanggapan terhadap isi SKB 3 Menteri tersebut?
Saya yakin, SKB 3 Menteri tersebut lahir setelah melalui kajian yang 
cukup oleh para pihak yang berkompeten. Terlepas ada pihak yang 
setuju dan tidak setuju itu hal yang lumrah.
Semoga di grup ini semuanya memberikan pandangan sebagai seorang 
guru, yang tentunya telah tertanam nilai2 nasionalisme dan patriotisme 
demi tetap tegaknya UUD 1945, Pancasila dalam Bingkai NKRI. 
Jadikan kebhinekaan menjadi kekayaan bangsa yang patut disyukuri 
dan terus dilestarikan. Salam. “ 
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Akun SLA juga mengomentari rendahnya kemampuan sebagian anggota grup 
dalam menilai isi berita tersebut. 

“Inilah kalau cuma tau sepotong sepotong berita langsung komentar 
akhirnya beginilah ceritanya ngak nyambung.... capek deh.... jgn 
langsung emosi....baca baik2 ya kalau belum paham baca lagi 
kalau belum paham juga lebih baik diam dan tunggu jawaban yang 
sebenarnya ....” 

Terlihat bahwa anggota group yang kohesif mengabaikan atau 
mengesampingkan motivasi mereka dalam menilai SKB 3 Menteri yang 
mengakibatkan lemahnya objektifitas penilaian mereka terhadap SKB 3 Menteri. 
Janis (1972) dalam Asniar & Sarwoprasodjo (2019)

Peringatan dari anggota grup mengklarifikasi isi SKB 3 Menteri ini menarik 
dijelaskan dengan teori groupthink karena anggota berani menyampaikan pendapat 
yang berbeda dari pendapat mayoritas. Littlejohn & Foss (2009) menjelaskan bahwa 
salah satu gejala groupthink adalah swasensor dimana anggota tidak menyampaikan 
pendapat yang berbeda dari pendapat mayoritas. Kelompok minoritas ini memilih 
diam. Dalam kasus postingan SKB 3 Menteri ini tidak ditemukan swasensor. 
Kelompok dengan pendapat minoritas terus berusaha menyampaikan pendapat 
mereka yang berbeda dari pendapat mayoritas anggota grup. 

4.2. Gejala groupthink 
Littlejohn & Foss (2009) menjelaskan bahwa ketika kohesi kelompok berada 
pada level sedang hingga tinggi dan diikuti dengan satu anteseden lainnya, maka 
anggota grup akan menunjukkan perilaku kecenderungan saling ketergantungan 
dan kesepakatan bersama untuk bersatu dalam memecahkan masalah dalam 
kelompok. Kecenderungan tersebut ditunjukkan dalam beberapa gejala. Pertama 
adalah adanya gejala kekebalan diri (illusion of invulnerability), dimana pada situasi 
ini sebuah kelompok akan memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi dengan 
keputusan yang diambil dan kemampuan yang mereka miliki. Mereka memandang 
kelompok mereka yang sangat unggul dan tidak pernah kalah dalam segala hal. 
Kedua adalah adanya gejala stereotip bersama, dimana suatu kelompok memiliki 
pandangan sempit dan anggapan sepihak bahwa kelompok lain lebih lemah. Gejala 
ketiga adalah moralitas, dimana pada suatu kelompok muncul anggapan bahwa 
kelompoknyalah yang paling benar dan merasa perlu untuk menjadi pahlawan 
kebenaran yang bertugas meluruskan kesalahan yang dilakukan kelompok lainnya. 
Keempat adanya gejala rasionalisasi yang menjelaskan adanya argumentasi sendiri 
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bahwa perilaku agresi kelompok yang sudah mengalami groupthink merupakan 
keinginan kelompok lawan sendiri dan tindakan yang dilakukan adalah untuk 
membebaskan kelompok lawan. 

Kelima adanya gejala ilusi anonimitas, dimana ketika ada sebagian anggota 
yang ragu dengan tindakan kelompoknya namun tidak seorangpun dari mereka 
memiliki keberanian untuk mengungkapkan keraguan tersebut. Anonimitas yang 
menyebabkan individu-individu yang masuk dalam kelompok menjadi kehilangan 
identitas individunya (deindividuasi). Kondisi ini akan mendorong berkurangnya 
kendali moral individu yang selanjutnya timbul penularan perilaku yang tidak 
rasional dan cenderung bersifat destruktif. Adanya gejala ini dikuatkan dengan 
gejala tekanan untuk berkompromi terhadap keputusan kelompok. Individu akan 
ditekan untuk memiliki pandangan yang sama dengan sebagian besar individu lain 
yang ada dalam kelompoknya. Sampai pada tahap ini, tahapan berikutnya adalah 
munculnya gejala swasensor, dimana dibawah pengaruh kelompok yang sangat 
kohesif akan membuat sebagian besar orang mensensor setiap pandangan yang 
berbeda yang muncul dari diri mereka sendiri. Gejala terakhir adalah adanya usaha-
usaha pengawasan mental. Dalam kelompok yang kohesif, satu orang atau lebih 
akan memiliki peran yang secara psikologis bertugas memelihara suasana dengan 
cara menekan orang yang berbeda pendapat dari kelompok umumnya. 

Peneliti selanjutnya secara ringkas menggambarkan gejala groupthink yang 
ditemukan. Kelompok terlihat memiliki kekebalan diri serta percaya diri yang 
tinggi dengan keputusan yang diambil dan kemampuan yang mereka miliki. 

“Disekolah kita dituntut untuk berekspresi, berkreasi, dan melahirkan 
pembaharuan agar sekolah menjadi tempat yang nyaman, damai, dan 
berkualitas menyenangkan. Ketika sekolah membuat peraturan yang 
telah disepakati bersama dan telah dijalankan sesuai aturan ternyata 
diluar sana menginginkan sekolah dibatasi kegiatan dan kreatifitasnya.

Dengan kata lain tidak ada otonomi sekolah, seolah olah proses kegiatan 
sekolah yang dianggap bernilai positif menjadi salah.

Bagaimana dengan sekolah yang berbasis lingkungan ?” (komentar akun RP)

Kelompok juga menunjukkan gejala stereotipe bersama di mana kelompok 
memiliki pandangan sempit dan anggapan sepihak bahwa kelompok lain lebih 
lemah. 

“suruh mentri anda instrospeksi karna masuk private area. Jangan 
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salahkan guru tidak mau menegur anak karna takut kena pasal.” (akun 
YM)
Kelompok juga memperlihatkan anggapan bahwa kelompoknyalah 

yang paling benar dan merasa perlu untuk menjadi pahlawan kebenaran yang 
bertugas meluruskan kesalahan yang dilakukan kelompok lainnya. Akun ML 
terlihat mengajak anggota menjadi pahlawan kebenaran dan berjalan lurus. 

“Bagi yg muslim kt tunduk pd sumber Al-Qur’an dan hadis insya 
Allah slmt. Kebenaran sekecil Apun kt lakukan tetap dihitung 
amalan kt dan jg sebaliknya.”

Selain itu juga ditemukan rasionalisasi dalam bentuk argumentasi sendiri 
bahwa perilaku agresi kelompok merupakan keinginan kelompok lawan  sendiri 
dan tindakan yang dilakukan adalah untuk membebaskan mereka. 

“Tetep kekeh..menerapkan memakai jilbab bagi murid wanita 
muslimah meski di SD Negeri. Kelak mereka akan memahami 
bagaimana menutup aurat sesuai anjuran agama di masa depannya 
nanti. Bagi yg non muslimah..tidak ada keharusan, yg penting rapi 
dan sopan.” (komentar akun IMN)

Lebih jauh, ditemukan juga tekanan agar untuk berkompromi terhadap 
keputusan kelompok. Anggota dengan pendapat berbeda terlihat ditekan untuk 
memiliki pandangan yang sama dengan sebagian besar anggota lain yang 
ada dalam kelompoknya. Akun BAK berusaha menjelaskan bahwa tidak ada 
pelanggaran hak asasi dalam SKB 3 Menteri. 

“Kalo untuk sekolah negeri non agama memang seharusnya begitu. Jadi 
tidak ada pelanggaran hak azazi manusia disitu. Mau pake silakan. Mau tdk 
pake ya boleh saja apalagi yg beda keyakinan jgn dipaksa sebab keyakinan 
tdk bisa dipaksakan. Pintu hidayah itu muncul dari kesadaran dan hati yg 
bersih dan bukan dari tekanan dari pihak luar”

Upaya akun BAK ini ditanggapi oleh akun IAA. Ia berkomentar menekan 
pendapat akun BAK tersebut. 

“HAM itu produk Amerika. Amerika saja tdk menerapkan HAM Krn sering 
mendiskriminasikan ras kulit hitam. Dalam agama lbh diutamakan ketaatan 
terhadap aturan Allah. Krn kita mati menghadap ke Allah bukan ke menteri 
pendidikan. Dlm ajaran Islam, wajib hukumx wanita Muslim berjilbab. 
Bukan atas dasar mau atau tdk mau memakai jilbab. Bagi yg non muslim 
terserah, silahkan jalankan sesuai dgn agamax”

Anggota kelompok juga terlihat menjalankan usaha-usaha pengawasan 
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mental untuk memelihara suasana sesuai dengan pendapat mayoritas dengan cara 
menekan orang yang berbeda pendapat dari kelompok umumnya. Ditemukan akun 
yang berbalas komentar di mana sebuah komentar dibalas dengan komentar yang 
bernada menekan pendapat yang berbeda dari kelompok umumnya. Akun TP 
memberikan komentar 

“Betul tuh jgn.memaksakan pakaian muslim kpd yg non muslim, klu.mau 
seperti ngajar dipesantren jgn disekolah umum milik penerintah”

Lalu dibalas oleh akun DR
“siapa yg memaksakan pakaian muslim kpd non muslim...jangan hanya 1 
kasus anda vonis semua...dulu di sma banyak teman saya yg non muslim 
gak diwajibkan pake hijab dan seragam koko,..disaat pelajaran agama 
Islam, rekan2 saya yg non muslim tak wajib mengikuti, mereka begitu heppy 
dan berbaur dengan rekan2 walau beda agama,..kasus tempo hari sudah 
ditangani...yg penting tetap junjung tinggi Toleransi beragama”

Tidak semua gejala muncul dalam grup komunitas FGI terkait postingan SKB 
3 Menteri pada tanggal 4 Februari 2021. Beberapa gejala yang tidak ditemukan 
tersebut adalah ilusi anonimitas dan swasensor. Ketiadaan gejala ilusi anonimitas 
dan swasensor terlihat dari munculnya beberapa komentar yang bertentangan 
dengan komentar mayoritas anggota. Komentar minoritas ini berani menyuarakan 
pendapat berbeda dan berusaha memberikan peringatan tentang mispersepsi pada 
komentar anggota grup mayoritas bahkan memberikan klarifikasi tentang isi SKB 
Menteri. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada postingan tanggal 4 
Februari peneliti menemukan anteseden kohesifitas, kesalahan struktural dan 
tekanan (internal atau eksternal) menyebar intensif dalam komentar anggota grup. 
Rendahnya tingkat literasi dalam menilai secara obyektif sumber berita yang 
diposting menjadi awal terjadinya groupthink. Mayoritas anggota grup terlihat 
terpancing oleh judul berita yang tidak sesuai dengan isinya yang dibagikan dalam 
postingan. Hal menarik yang ditemukan peneliti adalah adanya upaya dari beberapa 
anggota grup untuk melawan ilusi anonimitas dan swasensor dengan menyuarakan 
pendapat yang berlawanan dengan komentar mayoritas, namun mendapat tekanan 
dari anggota grup dengan komentar mayoritas.

Mazdalifah (2014) menyebutkan beberapa cara yang dapat digunakan untuk 
mencegah terjadinya groupthink. Langkah pertama setiap kelompok memerlukan 
supervisi dan pengawasan dengan cara mengembangkan sumberdaya yang pro aktif 
memonitor proses pembuatan kebijakan/keputusan. Langkah selanjutnya adalah 
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mendukung adanya pelaporan bila terjadi kecurangan. Setiap anggota kelompok 
menghindari kekhawatiran dan tetap menanyakan apabila ada sesuatu jawaban 
yang tidak memuaskan. Kemudian anggota kelompok diizinkan untuk menyatakan 
keberatan. Hal ini penting untuk memberi ruang yang bebas pada anggota kelompok 
dan memberi keleluasaan pada mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi 
pemikirannya. Lebih lanjut juga perlu dilakukan usaha menciptakan keseimbangan 
dengan cara mengurangi tekanan pada kelompok minoritas dalam kelompok, 
dan selalu mendukung munculnya banyak pendapat dalam rangka pengambilan 
keputusan. Terakhir Littlejohn & Foss (2009) menyarankan agar membawa 
masuk pihak di luar kelompok ke dalam sebuah pertemuan, baik offline maupun 
online untuk mengamati dan menantang pendapat dari kelompok mayoritas yang 
menguasai pendapat di dalam kelompok. 
Pihak pembuat kebijakan adalah yang paling tepat untuk dihadirkan dalam 
pertemuan kelompok upaya mencegah terjadinya groupthink.  

5. PENUTUP 
5.1. Simpulan
Berdasarkan paparan penelitian di atas dapat disimpulkan grup komunitas Facebook 
dapat menjadi ruang terjadinya pemikiran kelompok melalui postingan dan komentar 
terkait topik tertentu. Komentar yang muncul menanggapi postingan tentang topik 
SKB 3 Menteri memperlihatkan adanya anteseden kohesifitas, kesalahan struktural 
dan tekanan eksternal sebagai penyebab terjadinya groupthink dalam kelompok 
komunitas Facebook FGI. Dari komentar anggota juga terlihat 8 gejala groupthink 
yakni kekebalan diri, stereotip bersama, moralitas, rasionalisasi, tekanan untuk 
berkompromi terhadap keputusan kelompok, dan usaha-usaha pengawasan mental. 
Gejala groupthink ilusi anonimitas dan swasensor tidak ditemukan dalam penelitian 
ini. 

Gambaran groupthink dalam sebuah kelompok virtual penting diketahui agar 
pembuat kebijakan, dalam hal ini Kemendikbud dapat mengukur apakah terjadi 
kesalahan pemahaman masyarakat terhadap suatu kebijakan dan menemukan solusi 
mengatasinya. Penelitian ini masih terbatas pada kelompok komunitas facebook 
FGI pada tanggal 4 Februari 2021. Penelitian ini tidak menyibak apa yang terjadi 
pada 3 postingan berikutnya untuk mendapatkan gambaran lebih utuh tentang 
groupthink di grup komunitas Facebook FGI. 
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5.2. Saran
Kelompok komunitas virtual sebaiknya mencegah terjadinya groupthink dengan 
menerapkan supervisi (pengawasan) admin grup komunitas dalam bentuk moderasi 
postingan dan komentar sehingga tidak terjadi kerusakan pemahaman sebagai 
akibat buruk adanya pemikiran kelompok. Kelompok juga seharusnya menjunjung 
tinggi kebebasan berpendapat dan tidak menekan pendapat minoritas. Selain itu, 
kelompok juga perlu membawa pihak luar untuk mengonfrontasi pemahaman 
anggota kelompok. Pembuat kebijakan sebaiknya mengidentifikasi groupthink 
dalam sebuah kelompok sebagai bahan evaluasi penerapan kebijakan tertentu. 
Untuk mengecek interpretasi peneliti, pada penelitian selanjutnya sebaiknya juga 
dilakukan wawancara melalui pemberian kuesioner kepada anggota grup komunitas 
Facebook FGI agar simpulan yang didapat lebih komprehensif. 
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Abstrak
Program vaksinasi nasional Covid-19 bagi setidaknya 70 persen masyarakat 
Indonesia dilaksanakan sepanjang tahun 2021 ini. Pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dan secara berkesinambungan 
melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan program tersebut kepada 
masyarakat salah satunya dengan cara diseminasi informasi melalui akun media 
sosial resmi yang dikelola. Upaya edukasi dan sosialisasi melalui media sosial 
dilakukan berdasarkan salah satu fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika 
dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, serta mengingat tingginya 
akses masyarakat terhadap media sosial. Penelitian ini dibahas berdasarkan teori 
komunikasi kesehatan dan konsep diseminasi informasi. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengevaluasi konten-konten mengenai vaksinasi Covid-19 yang diunggah 
di akun media sosial Instagram resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika. 
Komunikasi kesehatan memanfaatkan strategi komunikasi untuk mempengaruhi 
secara positif perilaku kesehatan individu maupun kelompok masyarakat.

Kata kunci: covid-19, diseminasi informasi, komunikasi kesehatan, media sosial, 
program vaksinasi nasional.

Abstract
The national program of covid-19 vaccination for at least 70 percents Indonesian 
people is held during 2021. The government c.q. The Ministry of Communication 
and Information Technology provides the education and socialization to the 
people by conducting the information dissemination through its official social 
media. In addition, the result of some surveys shows that Indonesian people have 
the high access to social media. This research is conducted based on the health 
communication theory and the concept of dissemination of information. The 
objective of this research is to evaluate the contents regarding covid-19 vaccination 
uploaded in official social media of The Ministry of Communication and Information 
Technology. The health communication uses certain communication strategy to 
affect the health behavior of societies positively.

Keywords: covid-19, dissemination of information, social media, the health 
communication, the national program of vaccination.
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1. PENDAHULUAN
Berawal dari bulan Maret 2020, dunia dan khususnya negara kita diguncang 

oleh sebuah pandemi besar yang hingga selama lebih dari satu tahun ini belum juga 
terselesaikan permasalahannya. Pada tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya 
Pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus positif Covid-19 di Indonesia. 
Situs Indonesia.go.id menyebutkan dua warga negara Indonesia yang berdomisili di 
Depok diketahui positif mengidap virus SARS Cov-2. Ini merupakan kasus pertama 
yang ditemukan di Indonesia. Kedua pengidap Covid-19 itu memiliki riwayat 
berinteraksi dengan warga negara Jepang yang diketahui lebih dulu menderita 
penyakit tersebut (2020). 

Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai efektif untuk 
mengatasi pandemi Covid-19 ini. Vaksinasi atau imunisasi adalah prosedur 
pemberian suatu antigen penyakit berupa virus atau bakteri yang telah dilemahkan 
atau dimatikan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh 
mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut (Nareza, 2021). 
Program vaksinasi nasional di Indonesia dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 
dengan diawali oleh Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama di Indonesia 
yang menerima vaksin Covid-19.

Pemberian vaksin selanjutnya ditargetkan kepada kelompok-kelompok 
masyarakat prioritas yang dinilai rentan terpapar Covid-19. Vaksinasi Covid-19 di 
Indonesia ditargetkan menjangkau sekitar 181,5 juta orang dan selesai tahun ini 
hingga herd immunity atau kekebalan kelompok/komunal terbentuk. Tahapannya 
yang pertama adalah untuk tenaga medis, kemudian lansia dan pekerja pelayanan 
publik, dilanjutkan dengan masyarakat yang berdomisili di daerah dengan kasus 
yang tinggi (Purbaya, 2021).

Upaya dan target Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pandemi 
Covid-19 dengan program vaksinasi tidak sepenuhnya dapat diterima oleh 
masyarakat. Berbagai kontroversi dan stigma mengenai vaksinasi ditambah lagi 
dengan berita-berita hoaks di media yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya kurang memuluskan rencana Pemerintah untuk membentuk herd 
immunity secara cepat. Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan hasil survei 
terbaru menunjukkan jumlah warga yang menyatakan akan melakukan vaksinasi 
Covid-19 masih 46 persen. Sebanyak 29 persen warga menyatakan tidak mau 
divaksinasi dan 23 persen lainnya masih ragu (Madrim, 2021).

Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Keengganan seseorang untuk 
disuntik vaksin dapat dilatarbelakangi oleh alasan psikologis, antara lain pengaruh 



Hastuti Wulanningrum

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 74

lingkungan, pola pikir, serta nilai-nilai atau kepercayaan yang dianut (Maharani, 
2021). Peran media khususnya media sosial sejatinya sangat penting untuk dapat 
memberi pengaruh kepada masyarakat mengenai pentingnya program vaksinasi 
nasional ini. 

Penetrasi media sosial di masyarakat Indonesia sangat tinggi. Sekretaris 
Jenderal APJII Henri Kasyfi Soemartono menjelaskan hasil utama dari survei 
Pengguna Internet Indonesia 2019-2020. “Saat ini penetrasi pengguna internet 
Indonesia berjumlah 73,7 persen, naik dari 64,8 persen dari tahun 2018,” ujarnya. 
Menurut Sekjen APJII, jika digabungkan dengan angka dari proyeksi Badan Pusat 
Statistik (BPS) maka populasi  Indonesia tahun 2019 berjumlah 266.911.900 juta, 
sehingga pengguna internet Indonesia diperkirakan sebanyak 196,7  juta pengguna. 
Jumlah tersebut naik dari 171 juta di tahun 2019 dengan penetrasi 73,7 persen atau 
naik sekitar 8,9 persen atau sekitar 25,5 juta pengguna, “Kalau di tahun lalu kita 
naik 21 juta dan tahun ini naik kita 25,5 juta,” ujarnya. (Irso, 2020).

Data tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat Indonesia terhadap 
media sosial sangat tinggi. Untuk itu sebagai tujuan penelitian ini, perlu dievaluasi 
bagaimana informasi-informasi mengenai program vaksinasi nasional ini 
didiseminasikan melalui media sosial yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi 
dan Informatika. Sebab salah satu fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika 
adalah pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi 
publik.

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, 
jurnal komunikasi oleh Emilia Bassar yang berjudul “Diseminasi Informasi 
Publik Tentang Peringatan Dini Bencana (Studi Kasus Penyebaran Informasi 
Peringatan Dini oleh BMKG kepada Pekerja Media). Penelitian ini ditujukan untuk 
mengungkap dan memperoleh gambaran mengenai persepsi penerimaan wartawan 
media massa di Jakarta mengenai diseminasi informasi peringatan dini bencana 
oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa komunitas wartawan telah merespon dengan baik diseminasi 
informasi tersebut dan menganggapnya sangat pentng. Namun demikian ada 
beberapa kendala terutama penggunaan istilah yang kurang pas dan inkonsisten 
dengan pemahaman wartawan (Bassar, 2015). 

Kedua, jurnal oleh Doni Darmasetiadi berjudul “Optimalisasi Diseminasi 
Informasi pada Mitigasi Bencana”. Penelitian ini mengemukakan bahwa proses 
diseminasi informasi kebencanaan merupakan bagian dari komunikasi krisis 
kebencanaan yang terjadi pada pra dan pasca bencana. Penerapan diseminasi agar 
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optimal dapat mengadopsi teori pemasaran modern, yaitu penerapan segmentation, 
targeting, dan positioning dalam penyebarannya. Tujuannya agar mengoptimalkan 
penyebaran informasi dengan menekankan kebutuhan informasi dari kelompok-
kelompok publik (Darmasetiadi, 2019).

Berdasarkan jurnal-jurnal penelitian terdahulu tersebut, belum ada penelitian 
yang menelaah diseminasi informasi dalam konteks komunikasi kesehatan. Untuk 
itu penelitian ini difokuskan pada strategi diseminsi informasi vaksinasi Covid-19 
melalui media sosial instagram resmi yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi 
dan Informatika sebagai salah satu bentuk komunikasi kesehatan. 

2. KERANGKA TEORI
2.1. Teori Komunikasi Kesehatan

Diseminasi informasi mengenai program vaksinasi nasional untuk mengatasi 
pandemi Covid-19 di Indonesia diperkuat dengan Teori Komunikasi Kesehatan 
yang dikemukakan oleh Stephen W. Littlejhon. Penelitian tentang komunikasi 
kesehatan menelisik tentang sistem fasilitas kesehatan, masyarakat pengguna, serta 
komunikasi yang terjadi di dalamnya, baik komunikasi secara langsung tatap muka 
dan komunikasi yang terjadi melalui kanal-kanal media. Komunikasi kesehatan 
penting dilakukan untuk mengkoordinasikan antara masyarakat dan penyedia 
layanan kesehatan dalam mempromosikan kesehatan serta menyampaikan pesan-
pesan penting terkait kesehatan masyarakat itu sendiri (LittleJohn & Foss, 2009). 

Komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi 
secara positif perilaku kesehatan indovidu dan komunitas masyarakat, dengan 
menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi baik komunikasi 
interpersonal maupun komunikasi massa. Selain itu, komunikasi kesehatan juga 
dipahami sebagai studi yang mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi 
komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi 
indovidu dan komunitas agar dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan 
pengelolaan kesehatan. Tujuan pokok komunikasi kesehatan adalah perubahan 
perilaku kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan (Rahmadiana, 
2012).

Lebih spesifik dalam teori komunikasi resiko dan kesehatan, Littlejohn 
mengatakan bahwa penelitian tentang komunikasi resiko dan kesehatan 
mengidentifikasi resiko-resiko kesehatan yang serius, seperti penyakit-penyakit 
epidemik (penyebaran virus yang dapat menginfeksi, keracunan terhadap suatu zat, 
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penyakit-penyakit karena bencana alam, serta penyakit-penyakit yang disebabkan 
karena kontaminasi makanan, udara, atau air) (LittleJohn & Foss, 2009).

2.2. Diseminasi Informasi Melalui Media Sosial
Terdapat dua tujuan diseminasi informasi, yaitu untuk menyampaikan 

informasi dan mempengaruhi khalayak yang menjadi target kita dalam 
penyampaian informasi tersebut. Berdasarkan Permenkominfo No.17/PER/M.
KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bab I Pasal 
1, Diseminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik 
dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan 
melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-
lembaga komunikasi masyarakat. Sedangkan pada Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa 
Diseminasi Informasi Nasional diselenggarakan dengan tujuan untuk mencerdaskan 
bangsa, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
dan memperkokoh integritas nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (1444877147-PM_17_2009_diseminasi_informasi_nasional.Pdf, n.d.).

Beberapa langkah perlu diperhatikan dalam melakukan diseminasi informasi, 
yaitu menentukan dan memahami tujuan dari diseminasi suatu informasi; 
mengidentifikasi pesan inti atau kunci yang akan dikomunikasikan; memahami 
target audiens; menentukan media yang paling efektif; memotivasi audiens 
untuk memberikan tanggapan atau masukan; frekuensi penyampaian pesan; 
serta memperhitungkan dampak positif maupun negatif. Sedangkan diseminasi 
informasi dapat dikatakan optimal jika pesan yang disampaikan dapat dipahami 
oleh khalayak; komunikan berprilaku sesuai dengan keinginan komunikator; dan 
adanya kesesuaian antar komponen (Darmasetiadi, 2019).

Sebuah penyampaian komunikasi yang efektif terjadi jika komunikan 
mengalami internalisasi, identifikasi diri, dan ketundukan. Artinya bahwa dalam 
proses penyampaian pesan (diseminasi informasi), pihak komunikan akan 
mengalami internalisasi yang sesuai dengan sistem nilai yang dianut. Sistem nilai 
itu bisa berupa budaya lokal, adat istiadat, norma-norma sosial, agama, dan lainnya 
(Bassar, 2015).

Interaksi masyarakat dengan media sosial telah menjadikan masyarakat 
semakin kritis dalam hal literasi media. Melalui media sosial, informasi mengenai 
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pentingnya vaksinasi Covid-19 untuk mengatasi pandemi tentunya semakin mudah 
disampaikan pada khalayak.

3. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 
paradigma interpretif dan bersifat evaluatif. Teknik pengambilan data dilakukan 
dengan cara observasi objek penelitian, yaitu konten-konten terkait program 
vaksinasi nasional Covid-19 yang diunggah di media sosial instagram resmi yang 
dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terdapat beberapa akun 
media sosial Instagram tersebut yaitu @kemenkominfo, @indonesiabaik.id, @
djikp, @infokompmk, @indonesia.go.id, @digitalk.djikp, @infopublik.id, dan @
gprnews.id. Namun demikian dalam penelitian ini hanya akan dibatasi evaluasi 
pada tiga akun yang dikelola oleh tiga satuan kerja yang berbeda di Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, yaitu @kemenkominfo, @indonesiabaik.id, dan @
infokompmk.

4. PEMBAHASAN
Terdapat beragam kanal media sebagai sarana diseminasi informasi yang dikelola 
oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dapat diakses secara terbuka 
oleh masyarakat. Namun dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada tiga akun 
media sosial instagram saja. 

Pertama, akun instagram @kemenkominfo. Akun instagram @kemenkominfo 
merupakan akun instagram resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika 
yang aktif sejak tahun 2015 dan memiliki kurang lebih 1,7 juta followers. Akun 
@kemenkominfo dikelola oleh satuan kerja Biro Humas Kementerian Kominfo. 
Sebagai akun media sosial resmi Pemerintah tentu saja akun ini memuat konten-
konten program kerja serta kebijakan Pemerintah secara umum dan Kementerian 
Kominfo secara khusus yang dikemas dalam bentuk infografis dan videografis. 
Di samping itu, untuk menarik minat khalayak, akun ini secara berkala juga 
mengadakan kuis atau permainan yang melibatkan khalayak.

Obeservasi data terbaru pada tanggal 24 April 2021, akun @kemenkominfo 
telah mengunggah 76 konten tentang program vaksinasi nasional Covid-19 yang 
dimulai pada tanggal 15 September 2020 hingga 9 April 2021. Sebagai sosialisasi 
pendahuluan adalah informasi mengenai persiapan dan tahapan uji klinis vaksin 
Covid-19. 



Hastuti Wulanningrum

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 78

Kedua, akun instagram @indonesiabaik.id yang dikelola oleh Direktorat 
Pengelolaan Media, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian 
Kominfo. Akun @indonesiabaik.id bermula pada tahun 2015 dengan sebuah 
gerakan “One Day One Infographic”, kemudian diresmikan oleh Menteri 
Komunikasi dan Informatika Rudiantara dengan menggunakan nama akun media 
sosial @indonesiabaik.id pada 6 Juni 2017 dan dikelola oleh Direktorat Pengelolaan 
Media, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika. Akun ini aktif menyajikan data dan informasi serta sempat meraih 
penghargaan WSIS Prizes 2018 setelah dinobatkan menjadi pemenang di kategori 
Action Line C9 Media (Indonesiabaik.Id, 2021).

Obeservasi data terbaru pada tanggal 24 April 2021, akun @indonesiabaik.id 
telah mengunggah 136 konten tentang program vaksinasi nasional Covid-19 yang 
dimulai pada tanggal 18 September 2020 hingga 23 April 2021. 

Ketiga, akun instagram @infokompmk yang dikelola oleh Direktorat 
Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ditjen 
Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo. Akun @infokompmk 
aktif menyajikan konten-konten informasi publik sejak September 2018. Akun 
ini dikelola oleh tim konten Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika. Direktorat ini memiliki fungsi diseminasi informasi di 
bidang kesehatan, percepatan desa tertinggal, pemuda dan olahraga, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, sosial, pendidikan dan kebudayaan, agama dan 
toleransi, serta implementasi nilai-nilai Pancasila.

Obeservasi data terbaru pada tanggal 24 April 2021, akun @infokompmk 
telah mengunggah 71 konten tentang program vaksinasi nasional Covid-19 yang 
dimulai pada tanggal 11 November 2020 hingga 20 April 2021. 

Akun @kemkominfo, @indonesiabaik.id, dan @infokompmk menyajikan 
data dan informasi bertema program vaksinasi nasional Covid-19 dalam bentuk 
infografis dan video dengan beragam subtema. Untuk merangkum konten-konten 
tentang vaksinasi nasional Covid-19 yang diunggah di ketiga akun tersebut, maka 
akan dibagi menjadi tiga subtema, yaitu informasi sebelum pelaksaan vaksinasi, 
informasi saat pelaksanaan vaksinasi, dan informasi setelah pelaksanaan vaksinasi.

Informasi sebelum pelaksanaan vaksinasi merupakan konten-konten yang 
paling banyak diunggah untuk disampaikan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan 
untuk mendorong masyarakat agar sepenuhnya yakin dan tidak ragu untuk 
melakukan vaksinasi. 
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Informasi sebelum pelaksanaan vaksinasi meliputi persiapan vaksinasi, 
antara lain persiapan logistik dan tenaga kesehatan yang akan melakukan vaksinasi, 
proses kedatangan vaksin Covid-19 tahap demi tahap, proses tahap uji klinis vaksin 
Covid-19, vaksin Covid-19 tidak berbayar, tahapan (distribusi vaksin, mekanisme 
pendaftaran, metode vaksinasi) dan dosis vaksin yang akan diberikan kepada 
masyarakat, pengenalan kepada masyarakat terkait juru bicara resmi Pemerintah 
yang akan menyampaikan informasi-informasi yang akurat dan terpercaya tentang 
vaksinasi Covid-19, pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa vaksin 
Covid-19 yang akan digunakan oleh masyarakat Indonesia bersifat aman, suci, 
dan halal, serta izin penggunaan darurat untuk vaksin Covid-19 yang dikeluarkan 
oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Konten-konten sebelum 
pelaksanaan vaksinasi diperkuat dengan informasi bahwa Pemerintah memiliki 
target melaksanakan program vaksinasi nasional Covid-19 dalam kurun waktu 
kurang lebih lima belas bulan kepada tujuh puluh hingga delapan puluh persen 
masyarakat Indonesia.

Informasi pada saat pelaksanaan vaksinasi diawali dengan komitmen Presiden 
Joko Widodo untuk meyakinkan masyarakat dan keinginan besar untuk segera lepas 
dari pandemi Covid-19 dengan menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima 
vaksin Covid-19 pada hari Rabu, 13 Januari 2021. Momentum tersebut dicanangkan 
sebagai hari vaksinasi Covid-19 perdana di Indonesia. Informasi-informasi lain 
pada saat pelaksanaan vaksinasi adalah kelompok-kelompok prioritas penerima 
vaksin Covid-19 yang didahului oleh para tenaga kesehatan, sentra pelaksanaan 
vaksinasi Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia, alur mekanisme pelaksanaan 
vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di tahap satu dan tahap dua, pelaksanaan 
vaksinasi Covid-19 pada sejumlah kelompok masyarakat di berbagai daerah di 
Indonesia termasuk kelompok Aparatur Sipil Negara Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, serta informasi mengenai persiapan yang harus dilakukan masyarakat 
sebelum menerima vaksin Covid-19.

Informasi-informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait kondisi 
setelah pelaksanaan vaksinasi covid-19 meliputi pengenalan kemungkinan 
terjadinya efek samping vaksin Covid-19 atau Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi 
(KIPI) dan mekanisme pelaporannya, jaminan santunan dari Pemerintah apabila 
terjadi kecacatan dan kematian akibat vaksinasi Covid-19, himbauan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Johny G. Plate agar masyarakat tidak menyebarkan 
atau mengunggah sertifikat vaksinasi Covid-19 di media sosial untuk melindungi 



Hastuti Wulanningrum

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 80

data pribadi masyarakat yang ada di dalamnya, serta himbauan kepada masyarakat 
agar tetap memtuhi protokol kesehatan setelah divaksinasi Covid-19.

Konten-konten yang menyampaikan dukungan Pemerintah pada program 
vaksinasi Covid-19 juga diunggah di ketiga akun tersebut. Kementerian 
Komunikasi dan Informatika telah melakukan beragam peranan dan strategi untuk 
mendukung terlaksananya vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat Indonesia, antara 
lain penyediaan aplikasi Peduli Lindungi, sistem satu data vaksinasi Covid-19 yang 
mengintegrasikan data lintas Kementerian dan Lembaga untuk menghasilkan sistem 
yang komprehensif (tahap pendaftaran, distribusi pelaksanaan, hingga monitoring 
pelaksanaan vaksinasi pertama dan kedua), sinergi tiga aplikasi untuk integrasi data 
vaksinasi Covid-19, peluncuran program konektivitas digital 2021 dan prangko seri 
gerakan vaksinasi nasional Covid-19, serta pendatanganan Sampul Hari Pertama 
seri vaksinasi Covid-19.

Di samping dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, disampaikan 
pula konten terkait dorongan berbagai elemen Pemerintah sebagai penyelenggara 
negara kepada masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program vaksinasi 
nasional Covid-19. Dorongan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Komunikasi dan 
Informatika, Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, 
dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat untuk tidak ragu 
melakukan vaksinasi Covid-19 sebab vaksin yang diberikan aman, suci, dan halal, 
serta telah mendapatkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization). 
Dengan demikian program vaksinasi nasional ini diharapkan dapat berjalan dengan 
sukses untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Informasi-informasi pendukung yang disampaikan oleh ketiga akun tersebut 
antara lain adalah mengenali cara vaksin memicu kekebalan tubuh manusia, 
kandungan dan kualitas vaksin Covid-19 yang meliputi efikasi dan efektifitas, 
tahapan pengembangan vaksin mulai dari penelitian hingga produksi massal, 
pengembangan vaksin Merah Putih produksi dalam negeri sebagai inovasi penting 
di tengah pandemi, informasi tentang bagaimana mengatasi kecenderungan 
trypanophobia (ketakutan seseorang terhadap jarum suntik), upaya mencapai 
kekebalan kelompok/komunal (herd immunity), serta kriteria kelompok masyarakat 
yang tidak dapat menerima vaksin Covid-19.

Mendekati momentum bulan suci Ramadan 1442 H, diunggah pula konten 
yang menginformasikan bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tidak membatalkan ibadah puasa. Dengan 
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demikian informasi tersebut mampu menepis keraguan masyarakat apabila akan 
melakukan vaksinasi Covid-19 saat menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Dalam akun @indonesiabaik.id, disampaikan pula interaksi antara pengelola 
akun dengan khalayaknya melalui jarring pendapat dan harapan khalayak (netizen) 
dengan adanya vaksin Covid-19 di Indonesia. 

Sejak terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia hingga hadirnya vaksin 
sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan pandemi Covid-19 
ini, informasi-informasi yang diberitakan di berbagai media tidak lepas dari terpaan 
berita hoaks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berita-berita 
bohong yang tidak jelas sumber dan kebenarannya ini sungguh membahayakan 
apabila masyarakat mempercayainya. Berdasarkan hal tersebut, ketiga akun 
instagram resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengunggah 
konten-konten yang berisi klarifikasi terhadap berita-berita yang bersifat 
disinformasi dan hoaks yang beredar di masyarakat.

Respon khalayak (follower) dari ketiga akun tersebut terhadap konten-konten 
tentang program vaksinasi nasional Covid-19 yang disajikan bersifat beragam. 
Keterlibatan khalayak (engagement) dalam media sosial merupakan bentuk 
komunikasi dua arah yang bersifat interaksional dengan admin pengelola. Fitur 
interaksi di media sosial terbagi menjadi tiga kategori, yaitu aktifitas percakapan 
di antara pengguna (conversation), aktifitas penyebaran pesan (amplification), dan 
aktifitas respon khalayak (applause). Dalam media sosial instagram ketiga kategori 
tersebut secara berurutan digunakan istilah comment, share, dan like. 

Berdasarkan observasi data, konten yang paling banyak mendapatkan respon 
khalayak (like) adalah konten infografis berjudul “Jangan Langsung Pulang Setelah 
Divaksin” dengan 22.654 like, diunggah pada tanggal 12 Januari 2021 di akun @
kemenkominfo. 
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Deskripsi singkat (caption) yang menyertai unggahan konten tersebut adalah 
“SobatKom, siapa yang udah siap divaksin? Catat dulu nih info penting ini. Bagi 
kamu yang akan divaksin nanti, jangan langsung pulang ke rumah atau langsung 
beraktivitas ya. Kenapa? Sudah ada petunjuk teknis dari @kemenkes_ri. Simak 
selengkapnya, geser ke kiri ya!”. 

Konten yang diunggah satu hari sebelum pelaksanaan vaksinasi Covid-19 
perdana di Indonesia ini berisi himbauan agar masyarakat yang telah divaksin agar 
menunggu minimal selama 30 menit untuk mengantisipasi adanya kemungkinan 
efek samping vaksin atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Apabila tidak 
ada reaksi tubuh yang mengkhawatirkan setelah divaksin, maka masyarakat 
diperbolehkan langsung pulang setelah 30 menit menunggu. Namun apabila terjadi 
suatu reaksi tubuh usai divaksinasi, maka petugas kesehatan akan melakukan 
penanganan sesuai dengan reaksi yang muncul (apakah reaksi lokal atau reaksi 
sistemik).

Kejadian pandemi Covid-19 yang disertai dengan perubahan segala aspek 
kehidupan dan hadirnya hal-hal baru seperti vaksinasi merupakan suatu fenomena 
yang belum pernah dihadapi oleh masyarakat Indonesia sebelumnya. Oleh sebab itu 
konten yang berisi informasi penting dengan tujuan menghimbau masyarakat agar 
melakukan sesuatu yang disarankan demi melindungi kesehatan dirinya menjadi 
konten yang menarik perhatian khalayak untuk membaca dan memahaminya 
secara cermat. Di samping itu, dalam kolom komentar (comments), khalayak juga 
menunjukkan ketertarikannya dengan mengajukan pertanyaan yang ingin mereka 
ketahui lebih banyak mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini.

Dalam konsep diseminasi informasi, sebuah penyampaian komunikasi 
yang efektif terjadi jika komunikan mengalami internalisasi, identifikasi diri, dan 
ketundukan. Pesan yang disampaikan dalam konten tersebut menjadi sebuah pesan 
yang efektif karena berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini, yaitu 
virus corona ada di sekitar masyarakat maka masyarakat harus divaksin. Salah 
satu komponen penting yang harus dilakukan masyarakat pada saat pelaksanaan 
vaksinasi adalah menunggu bagaimana reaksi tubuh usai divaksin.

Tujuan pokok komunikasi kesehatan di balik pesan dalam konten tersebut 
adalah mengubah perilaku kesehatan masyarakat saat tiba gilirannya untuk 
divaksinasi agar mematuhi salah satu tahapan pelaksanaan vaksinasi yaitu 
menunggu reaksi tubuh usai divaksinasi selama kurang lebih 30 menit. Dengan 
demikian derajat kesehatan yang baik dapat tercapai apabila masyarakat mematuhi 
tahapan tersebut. 
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Temuan dari evaluasi konten informasi mengenai vaksinasi Covid-19 di 
Indonesia pada ketiga akun instagram resmi yang dikelola oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informatika tersebut adalah bahwa data dan informasi mengenai 
vaksinasi Covid-19 dikemas secara menarik dalam bentuk infografis, videografis, 
dan pernyataan resmi langsung Presiden, Wakil Presiden, Menteri Komunikasi dan 
Informatika, Kepala Badan POM, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, serta Sekretaris 
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Data juga menunjukkan bahwa ketiga 
akun tersebut memiliki pengikut (followers) yang besar dan telah diverifikasi oleh 
pihak Instagram. Dengan demikian informasi atau konten yang diunggah oleh 
ketiga akun tersebut adalah valid dan akurat. Di samping itu, data, informasi, serta 
klarifikasi hoaks dan disinformasi terkait vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang 
disampaikan di ketiga akun tersebut sangat lengkap dan komprehensif dengan 
tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap keseluruhan 
aspek yang melekat dengan vaksinasi Covid-19. 

5. PENUTUP 
5.1. Simpulan
Informasi dan pesan terkait program vaksinasi nasional Covid-19 dalam konten-
konten yang diunggah di tiga akun instagram resmi Kementerian Komunikasi 
dan Informatika telah disampaikan secara menarik, akurat, jelas, mudah dicerna, 
dan komperhensif. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang masih ragu dan 
enggan untuk divaksin bukan disebabkan karena kurangnya asupan informasi dari 
Pemerintah sebab Pemerintah menyediakan akses informasi secara terbuka di 
beragam kanal yang ditujukan bagi masyarakat secara luas. 

Program vaksinasi nasional Covid-19 ini ditargetkan oleh Presiden Joko 
Widodo selesai dalam rentang waktu satu tahun di tahun 2021 ini. Maka sudah 
menjadi tugas Pemerintah secara kolaborasi bersama-sama mengedukasi masyarakat 
melalui diseminasi informasi yang berkesinambungan mengenai vaksinasi Covid-19 
untuk mencapai kekebalan komunal sebagai upaya mengatasi pandemi Covid-19 di 
Indonesia.
5.2. Saran

Objek penelitian dalam tulisan ini belum mengidentifikasi keseluruhan 
aspek. Untuk itu diharapkan ada penelitian selanjutnya yang melakukan kajian dari 
sisi bagaimana khalayak media sosial (followers dari sebuah akun media sosial) 
menerima dan melakukan umpan balik pada unggahan konten terkait sebuah topik 
tertentu.
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Abstrak
Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya melakukan monitoring dan evaluasi kepada 
badan publik dan mengumumkan hasilnya pada Anugerah Keterbukaan Informasi 
Publik. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan 
publik dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. Hingga tahun 2019, ISBI Bandung selalu berada pada predikat 
“Tidak Informatif”. Oleh karena itu, Humas ISBI Bandung melakukan perubahan 
secara radikal dalam pelayanan informasi publik melalui transformasi digital. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh Pencapaian PPID ISBI 
Bandung dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 setelah 
melakukan transformasi digital. Pengukuran tingkat keberhasilan (efektifitas) 
transformasi digital, ditinjau dari 5 Key Performance Indicator (KPI) yaitu: 1) 
Inovasi Layanan; 2) Advokasi Pengguna; 3) Kapitalisasi Data 4) Operasi Bisnis; dan 
5)Tenaga Kerja/Pegawai. Teori tersebut kemudian menjadi dasar untuk melakukan 
penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Tahun 2020 setelah melakukan 
transformasi digital dalam penyelenggaran keterbukaan informasi publik, ISBI 
Bandung berhasil menduduki predikat “Menuju Informatif” atau naik dua tingkat 
sekaligus dengan langsung meloncati predikat “Cukup Informatif”. Hasil tersebut 
merupakan pembuktian keberhasilan transformasi digital yang dilakukan oleh ISBI 
Bandung.

Kata kunci: Anugerah KIP, Hubungan Masyarakat, ISBI Bandung, Keterbukaan 
Informasi Publik, Tranformasi Digital.

Abstract
The Central Information Commission annually monitors and evaluates public 
agencies and announces the results at the Disclosure of Public Information Award. 
This aims to determine the level of compliance of public agencies in implementing 
Law 14 of 2008 on Disclosure of Public Information. Indonesian Cultural Arts 
Institute of Bandung (ISBI Bandung) has always been in the predicate of “Not 
Informative” until 2019 in terms of Public Information Transparency. Hence, Public 
Relations of ISBI Bandung made radical changes in public information services 
by realizing a digital transformation. This research was conducted to determine 
how far the achievements of PPID ISBI Bandung in the 2020 Disclosure of Public 
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Information Award. The 5 Key Performance Indicators (KPI) are used to measure 
the success rate (effectiveness) of digital transformation, namely: 1) Innovation 
Rate; 2) User Advocacy; 3) Data Capitalization 4) Business Operations; and 5) 
Workforce. This theory become the basis for conducting research by using descriptive 
qualitative research methodology. In 2020, ISBI Bandung completely managed 
to occupy the predicate of “Nearly Informative” or increased two levels at once 
by jumping over the predicate of “Sufficiently Informative” after implementing a 
digital transformation in organizing public information disclosure. These findings 
demonstrate the effectiveness of ISBI Bandung’s digital transformation.

Keyword: Digital Transformation, ISBI Bandung, KIP Award, Publik Information, 
Public Relation.

1. PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik membuat lembaga pemerintahan berbenah dan berusaha menaikkan 
levelnya dengan melakukan serangkaian reformasi birokrasi. Upaya tersebut 
dilakukan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan 
dapat dipertanggungjawabkan (good governance).

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan keberhasilan badan publik dalam 
menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang, sejak 
tahun 2011 Komisi Informasi Pusat melakukan Pemeringkatan Keterbukaan 
Informasi Publik. Setiap badan publik yang diantaranya sejumlah kementerian, 
badan atau lembaga tertinggi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, partai politik, 
dan BUMN dinilai dengan instrument tertentu dan hasilnya diumumkan pada 
seremoni Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. ISBI Bandung dalam 3 tahun 
(2017 s.d 2019) keikutsertaan dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, 
status ISBI Bandung selalu berada pada kategori “Tidak Informatif”.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
sangat peduli dengan progress yang dilakukan Perguruan Tinggi dalam 
menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik. Melihat belum meratanya 
Perguruan Tinggi selaku badan publik mendapatkan hasil yang baik dalam Anugerah 
Keterbukaan Informasi Publik, maka diterbitkanlah Permenristekdikti Nomor 75 
Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik di bawah 
lingkungan kementeriannya wajib membentuk tim Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID) untuk pengelolaan informasi publik. Kemudian ISBI 
Bandung menyambut dengan baik peraturan Menteri tersebut, dibuktikan dengan 
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adanya Surat Keputusan Rektor No. 2504/IT8/HK/2016 tanggal 30 September 
2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung Tahun 2016.

Humas ISBI Bandung memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan 
komitmen Lembaga untuk Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dapat dilihat dalam 
susunan Tim PPID ISBI Bandung Tahun 2016, mulai dari Wakil Rektor Bidang 
Perencanaan, Sistem Informasi dan Kerja Sama yang menduduki jabatan sebagai 
PPID Pelaksana, Kabag. Perencanaan, Kerja Sama dan Humas sebagai Koordinator 
Layanan Publikasi dan Informasi, Kasubag Kerjasama dan Humas sebagai 
Pengelola Bahan Publikasi, Informasi dan Media Relation. Sempat vakum pada 
tahun 2017, di tahun 2018 s.d 2019 Humas ISBI Bandung sebagai bagian dari Tim 
PPID melakukan serangkaian progres seperti halnya keikutsertaan dalam LAPOR.
GO.ID melalui SK Rektor No. 507/IT8/HK/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang 
Pengangkatan Narahubung LAPOR di ISBI Bandung. Menyusun kembali Tim PPID 
ISBI Bandung tahun 2019 melalui SK Rektor Nomor: 1504/IT8/HK/2019 tanggal 
4 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentsi (PPID) Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung 
seiring dengan pergantian pejabat di Lingkungan ISBI Bandung. Serta dalam upaya 
mewujudkan pelayanan informasi secara optimal sesuai standar layanan informasi 
publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Standar Layanan Informasi Publik, Humas ISBI Bandung menetapkan 
SOP-SOP terkait pelayanan informasi, menyusun draft Daftar Informasi Publik 
(DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan ISBI Bandung. 
Akan tetapi serangkaian progres tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan 
terhadap hasil pencapaian ISBI Bandung dalam Anugerah Keterbukaan Informasi 
Publik hingga tahun 2019.

Mengevaluasi status ISBI Bandung yang belum juga beranjak dari predikat 
“Tidak Informatif”, membuat Humas ISBI Bandung melakukan perubahan secara 
radikal dalam pelayanan informasi publik ISBI Bandung melalui transformasi 
digital(Westerman et al., 2011). PPID yang memiliki tanggung jawab melakukan 
penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan 
informasi publik membutuhkan suatu tatanan sistem baru untuk memenuhi penilaian 
yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat. ISBI Bandung menyadari betul 
tatanan sistem keterbukaan informasi publik yang dimiliki ISBI Bandung masih 
bersifat manual serta tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya. Perkembangan 
teknologi yang begitu pesat meningkatkan tekanan kepada organisasi untuk 
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melakukan transformasi digital. Pemberi layanan dan pengguna layanan terus-
menerus menyesuaikan dengan teknologi terbaru, sesuai dengan perkembangan 
perangkat yang dimiliki yang juga berefek pada standar kepuasan yang lebih tinggi 
dari biasanya, sebagai contoh, layanan yang lebih baik, lebih cepat, dapat dilakukan 
kapanpun dan dimanapun serta dengan perangkat apapun(Fitzgerald et al., 2013).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh Pencapaian 
PPID ISBI Bandung dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 
2020 setelah melakukan transformasi digital. Penelitian ini juga akan membahas 
mengenai efektifitas transformasi digital PPID ISBI Bandung terhadap layanan 
Keterbukaan Informasi Publik serta dukungan pimpinan ISBI Bandung terhadap 
upaya transformasi digital yang dilakukan Humas ISBI Bandung.

2. LANDASAN TEORI
2.1. Transformasi Digital
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada laman Kemdikbud, transformasi 
adalah perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya). Sehingga dapat 
didefinisikan transformasi merupakan suatu proses perubahan atau pembaharuan 
terhadap suatu keadaan yang berbeda dari keadaan sebelumnya.

Digital menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada laman Kemdikbud 
memiliki arti berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu. 
Menurut kamus Cambridge digital artinya menunjukkan informasi dalam bentuk 
elektronik dengan penggunaan teknologi.

Sedangkan transformasi digital adalah penggunaan teknologi digital yang 
baru, seperti media sosial, seluler, analitik, atau perangkat yang ditambahkan, untuk 
memungkinkan peningkatan bisnis secara besar seperti meningkatkan pengalaman 
pelanggan, penyederhanaan prosedur, atau membuat model bisnis baru(Fitzgerald et 
al., 2013). Sekarang umumnya diartikan sebagai penggunaan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi, yang pada dasarnya terobosan baru diciptakan dalam menjalankan 
bisnis, pemerintahan, masyarakat dan dalam kehidupan social masyarakat(Martin, 
2008).

Faktor-faktor terjadinya transformasi digital diantarnya dipengaruhi oleh 
1) Inovasi Teknologi, dimana pelayanan dipengaruhi oleh penggunaan teknologi 
baru dari pengguna layanan dan pemangku kepentingan; 2) Tuntutan dan Prilaku 
Pengguna Layanan, permintaan pelanggan akan kemudahan akses layanan dan 
kesederhanaan prosedur yang tidak berbelit-belit; 3) Penemuan dan Inovasi Ilmu 
Pengetahuan, penemuan dan inovasi yang berdampak besar pada masyarakat 
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seperti halnya e-commerce, e-learning, e-paper, dan lain sebagainya; 4) Pengaruh 
Ekosistem, Organisasi adalah bagian dari ekosistem yang lebih luas. Perubahan 
regulasi pemerintah, politik, arus globalisasi, perubahan sosial budaya, peristiwa 
yang tidak terduga seperti bencana alam atau bahkan seperti pandemic Covid-19, 
dan lain sebagainya mendorong percepatan transformasi digital (I-scoop, n.d.)

2.2. Efektifitas Transformasi Digital
Untuk mengukur tingkat keberhasilan (efektifitas) transformasi digital, International 
Data Cooperation (IDC) menetapkan 5 Key Performance Indicator (KPI) yaitu: 1) 
Inovasi Layanan, indikator ini untuk melihat apakah tranformasi digital memberikan 
perbaikan terhadap layanan; 2) Advokasi Pengguna, untuk peningkatan kenyamanan 
penguna sehingga mempengaruhi penilaian kepuasan layanan pengguna; 3) 
Kapitalisasi Data, untuk memetakan kebutuhan pasar dan layanan yang tepat untuk 
diberikan; 4) Operasi Bisnis, untuk menciptakan pola kerja baru yang lebih efisien; 
dan 5)Tenaga Kerja/Pegawai, untuk melihat peningkatan atau pengembangan 
kapabilitas sumber daya manusia/karyawan(IDC, n.d.). 

2.3. Keterbukaan Informasi Publik
Munculnya keterbukaan informasi publik diawali oleh konsep demokrasi dalam 
pemerintahan. Demokrasi sendiri menekankan bahwa masyarakat memiliki 
kedaulatan dalam membuat keputusan mengenai kehidupan sosialnya sendiri dalam 
lingkup masyaraka sipil dan juga negara tanpa ditekan oleh siapapun(Beetham, 
1993).

Keterbukaan informasi publik akan tercapai melalui pemerintah yang terbuka, 
keterbukaan ini mendorong akuntabilitas, demokrasi dan transparansi dengan 
melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik untuk menjaga hak atas 
kebutuhan informasi setiap warga negara(Chapman & Hunt, 2010).

Secara internasional Keterbukaan Informasi mendapat dukungan pada 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB 
pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) pada pasal 19 bahwa 
“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; 
dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, 
dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan 
pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas”(UN, n.d.).

Sedangkan secara nasional dinaungi oleh Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab 
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II Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 bahwa “a. menjamin hak warga negara untuk 
mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan 
proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan 
publik; … d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang 
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; … 
g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik 
untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

Dengan demikian, kolaborasi dari pemerintah yang terbuka dan masyarakat 
yang aktif akan meningkatkan perannya masing-masing dan secara harmonis 
bersama-sama menentukan pengambilan kebijakan publik yang mempengaruhi 
hajat hidup orang banyak di Era Keterbukaan Informasi Publik.

3. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu jenis penelitian 
yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala 
yang ada di lokasi penelitian (Arikunto, 2010). Dengan menggunakan pendekatan 
ini maka dapat digambarkan keseluruhan objek penelitian melalui analisa data 
kualitatif. 

Sedangan metode penelitian adalah metode deskriptif kualitatif yaitu teknik 
yang menggambarkan, memaparkan dan menginterpretasikan objek yang diteliti 
sehingga peneliti dapat mengetahui keberhasilan transformasi digital PPID ISBI 
Bandung dalam upaya peningkatan pencapaian Anugerah Keterbukaan Informasi 
Publik tahun 2020.

Data dalam suatu penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data 
Primer yang digunakan merupakan data survei kepuasan masyarakat pengguna 
layanan Keterbukaan Informasi Publik ISBI Bandung dan data sekunder yang 
diperoleh dari situs web resmi PPID ISBI Bandung serta website dan akun resmi 
media sosial Komisi Informasi Pusat.

4. PEMBAHASAN
Semenjak PPID ISBI Bandung dibentuk tahun 2016 hingga tahun 2019, 

pelayanan yang dilakukan oleh Humas ISBI Bandung selaku TIM PPID ISBI 
Bandung di bidang pelayanan informasi hanya berupa pelayanan langsung di 
kampus ISBI Bandung. Informasi Publik yang ada di ISBI Bandung belum 
didefinisikan, serta jika ada yang memohon informasi ke ISBI Bandung data-data 
yang dibutuhkan tersebar di unit kerja dan membutuhkan waktu yang lama dalam 
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pemberian informasinya kepada pemohon informasi. Tidak ada petugas khusus yang 
focus dalam pelayanan informasi serta tidak ada ruangan khusus untuk melakukan 
pelayanan informasi. Standar pelayanan tidak dibuat sehingga pelayanan informasi 
bersifat seadanya.

Awal tahun 2020 ketika evaluasi hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi 
Publik Tahun 2019 ISBI Bandung tak kunjung berubah dari kategori “Tidak 
Informatif”, serta kondisi Indonesia tengah diterpa pandemic Covid-19 dimana 
aktivitas layanan informasi secara langsung di kampus ISBI Bandung tidak bisa 
dilakukan karena diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar, di momentum 
tersebut Humas ISBI Bandung melakukan langkah-langkah radikal untuk pelayanan 
informasi publik melalui transformasi digital.

4.1. Inovasi Layanan
Berangkat dari data yang tersebar di unit kerja masing-masing serta waktu 

pemenuhan informasi yang cukup lama dan sering adanya kendala koordinasi antar 
unit kerja, Humas ISBI Bandung dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi, 
Informasi dan Komunikasi membuat sebuah portal untuk PPID ISBI Bandung 
dengan url http://ppid.isbi.ac.id. Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi 
masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien dan efektif. Website 
PPID ISBI Bandung merupakan media layanan informasi publik kepada masyarakat 
dengan sistem pelayanan satu pintu. Website PPID ini diperuntukan untuk 
mengelola pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, 
pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. 

Tidak hanya berbasis web, untuk layanan informasi publik secara mobile 
menggunakan perangkat handphone disediakan juga aplikasi berbasis Android 
yang dapat diunduh pada http://mppid.isbi.ac.id dan juga merujuk pada database 
yang sama dengan Website PPID ISBI Bandung. Layanan informasi via email juga 
dibuka dengan alamat ppid@isbi.ac.id. Pemanfaatan media social sebagai layanan 
sosialisasi mengenai hal-hal yang tercantum dalam Website PPID ISBI Bandung 
disampaikan kembali melalui akun Instagram ISBI Bandung @isbibandung, akun 
Facebook Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, akun Twitter @isbibandung dan 
akun Youtube Official ISBI Bandung guna menjangkau masyarakat yang lebih luas. 
ISBI Bandung juga membuka saluran komunikasi dua arah yang populer digunakan 
masyarakat dengan platform Whatsapp menggunakan angka yang mudah di ingat 
pada nomor 081-802-212-208.
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Gambar 1. Website PPID ISBI Bandung

Sumber: Website PPID ISBI Bandung

Transformasi digital juga terjadi pada Formulir Permohonan Informasi, 
Formulir Pengaduan dan Formulir Pengajuan Keberatan di Website PPID ISBI 
Bandung sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Komisi Infomasi Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dengan adanya menu 
pintasan untuk formulir-formulir digital tersebut, masyarakat dapat mengajukan 
permohonan kapanpun, dimanapun dan dengan media apapun dengan mudah.

Pada pengisian kuisioner yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat 
untuk Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020, inovasi 
dari aksesbilitas layanan informasi yang disebutkan diatas memiliki persentase nilai 
60% dan masuk dalam indikator 1 yaitu mengenai pengembangan website. Pada 
point ini inovasi layanan informasi PPID ISBI Bandung mendapatkan nilai penuh.

4.2. Advokasi Pengguna
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 

asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian 
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, 
berdasarkan pertimbangan tersebut ditetapan Maklumat Pelayanan sebagaimana 
tertuang pada Surat Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung 
Nomor: 253/IT8/HK/2019 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Publik pada 
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.
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Gambar 2 Maklumat Pelayanan

Sumber Website PPID ISBI Bandung

Dengan komitmen tersebut ISBI Bandung membutuhkan feedback dari masyarakat 
terhadap penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di ISBI Bandung. 
Sebanyak 37 responden yang bersedia memberikan penilaian, berikut grafik 
kuisioner kepuasan masyarakat terhadap PPID ISBI Bandung.

Penilaian pertama mengenai performa petugas pelayanan informasi apakah 
merupakan SDM yang professional, terampil dan respon cepat. Hasil dari penilaian 
terhadap petugas pelayanan informasi dapat dilihat pada Grafik 1 berikut ini.

Grafik 1. Penilaian Terhadap Petugas Pelayanan Informasi
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Penilaian kedua mengenai informasi yang diberikan merupakan informasi 
yang jelas dan sesuai yang diminta. Hasil dari penilaian tersebut dapat dilihat pada 
Grafik 2. berikut ini.

Grafik 2. Penilaian Terhadap Informasi yang Diberikan

Penilaian ketiga mengenai mekanisme pelayanan apakah merupakan 
pelayanan prima dan hasilnya dapat dilihat pada Grafik 3 dibawah ini.

Grafik 3. Penilaian Terhadap Mekanisme Pelayanan

Berdasarkan ketiga penilaian tersebut, untuk penilaian kesesuaian informasi 
yang diberikan sudah sesuai dengan keinginan pemohon informasi. Sedangkan 
untuk penilaian performa petugas pelayanan informasi dan mekanisme pelayanan 
informasi masih terdapat penilaian dari responden yang menyatakan “Biasa Saja”, 
PPID ISBI Bandung menyadari betul hal ini terkait dengan hanya ada satu petugas 
pelayanan informasi yang ditugaskan karena keterbatasan SDM sehingga juga 
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berefek pada mekanisme pelayanan dengan antrian permohonan informasi yang 
menunggu untuk dilayani.

4.3. Kapitalisasi Data
Selama tahun 2020, PPID ISBI Bandung telah membuat Daftar Informasi Publik 
(DIP) yang diresmikan melalui SK Rektor Nomor: B/1327/IT8/HK.02/2020 tentang 
Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan ISBI Bandung. Sesuai dengan ketentuan 
dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik, informasi publik yang wajib disediakan adalah informasi berkala, 
informasi serta-merta, dan informasi setiap saat. Kewajiban tersebut dipenuhi oleh 
PPID ISBI Bandung dengan menyediakan informasi-informasi tersebut secara 
digital dan dipublish di Website PPID ISBI Bandung. Unit kerja di ISBI Bandung 
secara rutin memperbaharui data melalui fasilitas cloud ISBI Bandung untuk dapat 
diidentifikasi sebagai informasi publik oleh Tim PPID ISBI Bandung. 

ISBI Bandung juga melakukan identifikasi dan pengumpulan Informasi 
yang Dikecualikan (DIK), kemudian dilakukan Uji Konsekuensi dan Dokumentasi 
Informasi Publik di Lingkungan ISBI Bandung pada tanggal 24 Agustus 2020 
secara daring. DIK ISBI Bandung diresmikan melalui SK Rektor Nomor: B/1326/
IT8/HK.02/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan 
ISBI Bandung.

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID ISBI 
Bandung pada tahun 2020 adalah sebagai berikut: 18 pemohon informasi melalui 
Website PPID ISBI Bandung; 95 permintaan informasi yang disampaikan melalui 
Desk Layanan Informasi Publik; 16 permohonan informasi melalui email; 1375 
permohonan informasi melalui Whatsapp GLIT; 53 permohonan informasi melalui 
telepon kantor; dan 1456 permohonan informasi melalui medsos ISBI Bandung. 
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sebanyak 3013 permohonan informasi. 
Dapat dilihat dari data diatas permohonan informasi menggunakan platform digital 
yang popular digunakan oleh masyarakat saat ini mendominasi angkanya hingga 
ribuan permohonan informasi dalam setahun. 

Berikut perkembangan jumlah permohonan informasi publik ISBI Bandung 
dari tahun 2019 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:
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Grafik 4. Perkembangan Jumlah Pemohon Informasi di ISBI Bandung

Sumber PPID ISBI Bandung

Sedangkan untuk pengaduan di tahun 2020, PPID ISBI Bandung menerima 
laporan: 3 pengaduan melalui Lapor.Go.ID dan 189 pengaduan melalui Medsos 
ISBI bandung. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, terdapat 192 pengaduan 
dan dapat direspon dengan baik oleh ISBI Bandung. 

Grafik 5. Perkembangan Jumlah Pengaduan di ISBI Bandung

Sumber PPID ISBI Bandung

Terjadi peningkatan jumlah yang sangat signifikan dari permohonan 
informasi dan pengaduan di tahun 2020 dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan 
transformasi digital dilakukan oleh PPID ISBI Bandung dalam layanan pemohonan 
informasi, pengaduan dan pengajuan keberatan secara daring mudah diakses oleh 
pengguna. Klasifikasi jenis informasi yang diajukan dapat diidentifikasikan dengan 
cepat melalui database yang ada, sehingga PPID ISBI Bandung dapat memetakan 
kebutuhan pengguna dan layanan yang tepat untuk diberikan berdasarkan jenis 
informasi yang telah diklasifikasikan.
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Pada pengisian kuisioner untuk Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan 
Publik Tahun 2020, indikator 2 mengenai pengumuman informasi publik memiliki 
persentase nilai 40%. Pada indikator ini PPID ISBI Bandung mendapatkan nilai 37,5, 
point yang tidak dapat dipenuhi adalah laporan mengenai waktu yang diperlukan 
dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik di ISBI Bandung.

4.4. Operasi Bisnis
Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi, PPID ISBI Bandung 
menetapkan 4 SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP 
Permohonan Informasi Publik; (2) SOP Pengajuan Keberatan Informasi; (3) SOP 
Pengajuan Penyelesaian Informasi ke Komisi Informasi; (4) SOP Uji Konsekuensi 
Informasi Publik. Keempat SOP tersebut disediakan secara digital dan di publish 
di website PPID ISBI Bandung. Rangkaian proses dari permohonan sampai dengan 
pemberian informasi aktifitasnya dapat dilakukan secara daring di Website PPID 
ISBI Bandung oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelayanan informasi 
publik di ISBI Bandung. Mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan 
pada setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya 
ringan, sederhana serta efisien sesuai dengan SK Rektor ISBI Bandung Nomor 252/
IT8/HK/2019 tentang Standar Pelayanan Publik pada ISBI Bandung.

Pelayanan informasi secara datang langsung ke kampus ISBI Bandung tetap 
difasilitasi di ruangan khusus pelayanan informasi bernama Gapura Layanan 
Informasi Terpadu (GLIT) ISBI Bandung (seperti Unit Layanan Terpadu di instansi 
lain). Walaupun datang secara langsung pemohon informasi tetap diarahkan 
untuk mengisi Formulir Permohonan Informsi di Website PPID ISBI Bandung. 
Dimasa pandemic Covid-19 tahun 2020, PPID ISBI Bandung juga menyarankan 
kepada masyarakat untuk melakukan permohonan secara daring untuk mencegah 
penyebarluasan virus Corona dengan bertemu fisik secara langsung. Jika kondisi 
memaksa harus tetap dengan pelayanan langsung ISBI Bandung menerapkan 
protocol Kesehatan Covid-19 sesuai rekomendasi tim satgas Covid-19 ISBI 
Bandung.

Transformasi digital juga menciptakan pola kerja baru yang lebih efisien. 
Tidak adanya antrian pemohon secara fisik yang akhirnya menimbulkan kerumunan 
serta ketidaknyamanan. Proses pemberian informasi dapat dilakukan secara daring, 
real time, cepat dan tanpa biaya, sehingga pemohon tidak perlu menunggu secara 
fisik di kampus ISBI Bandung dan secara waktu juga lebih efisien karena pemohon 
dapat melakukan aktifitas lainnya, 
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Pada pengisian kuisioner untuk Pemeringkatan Keterbukaan Informasi 
Badan Publik Tahun 2020, indikator 4 mengenai proses penyediaan informasi 
publik memiliki persentase nilai 60%. Pada indikator ini PPID ISBI Bandung 
mendapatkan nilai 46,5, terdapat 2 point yang tidak dapat dipenuhi yaitu dokumen 
pendukung dalam penyusunan kebijakan dalam rentang waktu 2019 s.d 2020; dan 
standar biaya perolehan informasi publik. Kedua point tersebut sebetulnya telah ada 
di PPID ISBI Bandung akan tetapi terdapat kesalahan pengunggahan data sehingga 
point tersebut tidak dapat terpenuhi.

4.5. Tenaga Kerja/Pegawai
Struktur Organisasi PPID ISBI Bandung berdasarkan SK Rektor Nomor: B/223/IT8/
HK.02/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pengangkatan Tim Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentsi (PPID) Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. 
Tim PPID ISBI Bandung berjumlah 16 orang berupaya dengan maksimal untuk 
pemenuhan informasi publik di lingkungan ISBI Bandung. Koordinasi secara rutin 
dilakukan untuk menyamakan komitmen, pemahaman dan ketersediaan data publik. 
Unit kerja tidak lagi direpotkan dengan permintaan informasi berulang secara fisik 
karena informasi telah tersedia secara digital dan dapat diakses bersama-sama. 
Pemahaman dan ketrampilan terhadap penggunaan teknologi dan proses digitalisasi 
meningkat. Transformasi digital pada unsur tenaga kerja/pegawai dapat dilihat 
sebagai peningkatan atau pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang 
sangat adaptif terhadap kemajuan zaman di setiap unit kerja yang ada di lingkungan 
ISBI Bandung. 

Pada pengisian kuisioner untuk Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan 
Publik Tahun 2020, indikator 3 mengenai pelayanan informasi publik memiliki 
persentase nilai 40%. Pada indikator ini PPID ISBI Bandung mendapatkan nilai 
37,5 dengan semua data pada indikator 3 dapat dipenuhi oleh ISBI Bandung

4.6. Komitmen Pimpinan
Sebagai penentu kebijakan dalam organisasi, komitmen pimpinan memiliki 
pengaruh yang sangat besar terhadap transformasi digital yang dilakukan oleh 
PPID ISBI Bandung. Pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada anggaran khusus 
untuk penyelenggaraan layanan keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2019, 
ISBI Bandung memfasilitasi 4 unit komputer untuk pelayanan informasi dan 2 
unit bigscreen untuk media penyampaian informasi serta pengiriman SDM untuk 
mengikuti pelatihan PPID. Pada tahun 2020, ISBI Bandung menyediakan anggaran 
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khusus untuk proses transformasi digital penyelenggaraan Keterbukaan Informasi 
Publik ISBI Bandung, diantaranya pembuatan website PPID dan aplikasi PPID 
berbasis Android, paket komunikasi Whatsapp GLIT ISBI Bandung, kegiatan 
pembuatan video KIP, kegiatan pelayanan kehumasan dan publikasi, kegiatan 
penguatan layanan informasi publik, penyediaan petugas GLIT dan ruang GLIT 
beserta kelengkapannya yang diperuntukkan khusus pelayanan informasi. Seluruh 
pembiayaan dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik ISBI Bandung 
dibebankan pada DIPA ISBI Bandung.

Tidak hanya sebatas anggaran, komitmen pimpinan dibuktikan dengan 
beberapa Surat Keputusan Rektor mengenai Keterbukaan Informasi Publik ISBI 
Bandung. Pimpinan juga selalu hadir di setiap rapat koordinasi PPID ISBI Bandung 
untuk memberikan arahan dan memonitoring progress yang telah dilakukan PPID 
ISBI Bandung. Pimpinan disetiap kesempatan menghimbau agar civitas akademika 
ISBI Bandung memanfaatkan layanan PPID ISBI Bandung secara daring. Komitmen 
pimpinan yang sangat diapresiasi oleh Komisi Informasi Pusat yaitu ketika pimpinan 
mempresentasikan langsung mengenai penyelenggaraan Keterbukaan Informasi 
Publik dalam Monev KIP Tahun 2020.

Pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020, 
presentasi yang dilakukan oleh pimpinan memiliki persentase nilai 20%. Pada 
indikator ini PPID ISBI Bandung mendapatkan nilai 14,347.

4.7. Pencapaian dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020
PPID ISBI Bandung mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) 
Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi 
Informasi untuk mengukur sejauh mana transformasi digital yang telah dilakukan 
ISBI Bandung dalam pelayanan informasi publik memberikan perubahan dari hasil 
pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.

Proses pertama yang dilakukan dengan keikutsertaan dalam Monev 
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi 
Informasi berdasarkan surat nomor 318/KIP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal 
Permohonan Pengisian Aplikasi e-Monev KIP.

Proses kedua adalah pembuatan video Keterbukaan Informasi Publik ISBI 
Bandung yang mengusung konsep tradisi (ciri khas ISBI Bandung) yang tetap dapat 
adaptif dengan perkembangan teknologi.

Proses ketiga yaitu keikutsertaan dalam Presentasi KIP pada tanggal 7 Oktober 
2020. Rektor ISBI Bandung sebagai atasan PPID ISBI Bandung beserta PPID 
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Pelaksana ISBI Bandung memberikan presentasi mengenai progres transformasi 
digital, inovasi dan kolaborasi yang telah dilakukan oleh ISBI Bandung

Dalam penghargaan Anugerah KIP, Posisi ISBI Bandung yang sebelumnya 
di predikat “Tidak Informatif” pada tahun 2019, untuk tahun 2020 diumumkan 
tanggal 25 November 2020 posisi ISBI Bandung langsung berada pada predikat 
“Menuju Informatif”, posisi tersebut meloncati satu predikat yaitu predikat “Cukup 
Informatif”. ISBI Bandung pada urutan ke 4 kategori Perguruan Tinggi Negeri 
(PTN) dengan raihan nilai 86,94. Terdapat 324 Badan Publik (BP) yang mengikuti 
monev KIP yang diantaranya 85 Perguruan Tinggi Negeri. Pengumuman Anugerah 
KIP Tahun 2020 dengan predikat “Menuju Informatif” kategori PTN dapat dilihat 
pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3 Penghargaan Anugerah KIP Tahun 2020

Sumber Akun Youtube Komisi Informasi Pusat

5. PENUTUP
Transformasi digital membawa pengaruh yang besar dalam budaya organisasi. 
Transformasi digital tidak hanya dianggap sebagai implementasi terhadap teknologi 
tinggi, tetapi sebagai sebuah pemikiran rasional untuk meningkatkan performa dan 
mencapai efisiensi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian PPID 
ISBI Bandung dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang 
meloncati 2 predikat sekaligus setelah dilakukan transformasi digital terhadap data, 
informasi, proses bisnis, dan layanan serta didukung oleh ketersediaan perangkat 
digitalnya. Budaya kerja yang tercipta setelah transformasi digital terbukti efektif 
dengan secara realtime permohonan dapat diajukan, dicek dan direspon. Informasi 
secara digital dapat tersedia dan diakses setiap saat. Tercipta habit yang positif 
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oleh setiap unsur unit kerja di ISBI Bandung dalam pemenuhan informasi dengan 
cepat karena data-data telah terintegrasi secara digital. Strategi komunikasi dengan 
mengeksplor penerapan teknologi dapat mengumpulkan banyak informasi dengan 
kecepatan luar biasa(Austin & Pinkleton, 2006). Dan percepatan perubahan dapat 
dilakukan dengan segera dalam kurun waktu satu tahun karena komitmen pimpinan 
yang penuh sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Transformasi digital yang dilakukan ISBI Bandung memang belum seluruhnya 
dilakukan, kedepannya diharapkan penggunaan Artificial Intelligent, Big Data, IoT, 
Data Mining, Expert System dan lain sebagainya dilakukan untuk mendapatkan 
hasil terbaik dari upaya transformasi digital. ISBI Bandung berkomitmen akan 
terus meningkatkan pelayanan dan melakukan transformasi digital sebagai bentuk 
respon menghadapi era industry 5.0.
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Abstrak
Pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi berbagai sektor termasuk 
pendidikan. Metode pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka, 
saat ini beradaptasi menjadi metode daring. Imbasnya, salah satu bentuk layanan 
publik LAPAN yaitu Kerja Praktik Mahasiswa juga menjadi diadakan secara 
daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media 
daring sebagai sarana pembimbingan kerja praktik di Pusat Teknologi Roket 
LAPAN. Teori yang digunakan menggunakan Computer Media Communication 
yang memberi penekanan tentang menyampaikan pesan melalui bantuan media. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan 
metode penelitian survei yang dilakukan secara daring pada tujuh belas responden. 
Subjek penelitian ini adalah mahasiswa kerja praktik periode 2020 -2021 yang telah 
selesai melaksanakan kerja praktik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
bimbingan menggunakan media daring tergolong efektif untuk dilaksanakan. Media 
daring memberikan kemudahan serta kelancaran dalam proses bimbingan kerja 
praktik, memudahkan para mahasiswa untuk mendapatkan materi, serta membantu 
pengembangan materi serta memperlancar proses bimbingan.

Kata kunci: CMC, efektivitas, kerja praktik mahasiswa, LAPAN, media daring

Abstract
The Covid-19 pandemic has an impact on various sectors including education. The 
learning method, which is usually done face-to-face, is now adapting to an online 
method. As a result, one form of LAPAN’s public service, namely Student Practical 
Work, is also being held online. This study aims to determine the effectiveness of 
using online media as a means of guiding practical work at the Rocket Technology 
Center LAPAN. The theory used is using Computer Media Communication which 
emphasizes conveying messages through the help of the media. This research is a 
descriptive quantitative study using a survey research method which was conducted 
online on seventeen respondents. The subjects of this research are students of 
practical work for the period 2020-2021 who have finished carrying out practical 
work. The results of this study indicate that guidance using online media is classified 
as effective to implement. Online media makes it easy and smooth in the process 
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of practical work guidance, makes it easier for students to get material, and helps 
develop materials and streamlines the guidance process.

Keywords: CMC, effectiveness, student practical work, LAPAN, online media

1. PENDAHULUAN
Dilansir dari pemberitaan media massa, pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya 
pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia 
(Simanjuntak, 2020). Kondisi ini memberikan dampak pada berbagai sektor, tanpa 
terkecuali sektor pendidikan. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 
2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran 
COVID-19. Dalam surat tersebut salah satunya menjelaskan bahwa pendidikan 
dilaksanakan secara daring untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna 
bagi siswa.

Metode pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka, saat 
ini beradaptasi menjadi metode pembelajaran jarak jauh atau daring. Metode 
pembelajaran jarak jauh dapat digunakan pada keempat komponen pendidikan 
yakni: pendidikan umum, memperkuat pengetahuan pendidik tentang mata pelajaran 
yang diajarkan, pengajaran pedagogi dan perkembangan anak, dan sebagai panduan 
menuju kelas yang lebih baik (Taufik, 2019).

Salah satu pembelajaran jarak jauh yang dapat diimplementasikan pada 
mahasiswa adalah dengan menggunakan sarana media daring salah satunya melalui 
video conference. Pembelajaran yang idealnya memiliki interaktivitas antara 
pendidik dan peserta didik walaupun tidak dalam satu tempat yang sama, dengan 
adanya video conference akan membantu proses pembelajaran yang dilakukan, 
karena pendidik akan terlibat langsung dengan peserta didik (Sandiwarno, 2016).

Pemanfaatan media daring pada pembelajaran jarak jauh akan sangat 
membantu mahasiswa dalam belajar karena pendidik dapat berinteraksi walaupun 
ditempat yang berbeda. Untuk merangsang semua aspek perkembangan pada 
mahasiswa tidak lepas dari media pembelajaran, hal ini dikarenakan mahasiswa 
belajar dilakukan menggunakan media pembelajaran yang nyata, dan dengan media 
pembelajaran ini mahasiswa dapat berjalan secara efektif (Zaini & Dewi, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustakim, pada tahun 2020 menemukan 
bahwa meskipun peserta didik lebih banyak menyukai pembelajaran secara 
tatap muka, namun mereka menerima kenyataan pembelajaran daring sebagai 
konsekuensi pemberlakuan work from home dari pemerintah. Inovasi pembelajaran 
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yang dilakukan menggunakan media online dinilai efektif dalam membantu peserta 
didik menjalani pembelajaran daring selama pandemi covid-19 ini (Mustakim, 
2020).

Pada penelitian lainnya yang dilakukan Junita Monica dan Dini Fitriawati 
disimpulkan bahwa pembelajaran secara online mendapat tanggapan sangat baik 
dari mahasiswa karena dinilai lebih fleksibel saat menggunakanya. Pembelajaran 
online menjadikan mahasiswa lebih mandiri dan mendorong mahasiswa untuk lebih 
aktif dalam perkulihan. Meski demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 
salah satunya adalah ketersedian paket data internet yang biayanya dikeluarkan 
secara lebih ekstra oleh mahasiswa saat pembelajaran online (Monica & Dini, 
2020).

Secara khusus, pelaksanaan aktivitas daring juga diterapkan oleh LAPAN. 
Melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tindak Lanjut Upaya 
Penanganan Penyebaran Covid-19, sistem kerja pegawai diarahkan untuk 
menggunakan interaksi daring. Meski demikian, ada tertara bahwa sekalipun 
interaksi secara daring, namun harus tetap mengutamakan pelayanan prima kepada 
masyarakat. Hal ini yang membuat layanan Kerja Praktik juga difokuskan pada 
pelaksanaan secara daring.

Penelitian mengenai efektivitas penggunaan media daring sebagai sarana 
pembimbingan kerja praktik di Pusat Teknologi Roket LAPAN menjadi menarik 
untuk dilakukan. Melihat bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada aktivitas 
pembelajaran daring pendidikan formal. Sedangkan untuk pendidikan yang bersifat 
pelayanan belum pernah dilakukan sebelumnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan 
media daring sebagai sarana pembimbingan kerja praktik di Pusat Teknologi 
Roket LAPAN. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi 
bagi Pustekroket LAPAN, khususnya dalam memberikan metode layanan publik 
bimbingan kerja praktik mahasiswa pada masa pandemi Covid-19 ini.

2. KERANGKA TEORI
2.1. Computer Mediated Communication (CMC)
Definisi CMC menurut Susan Herring adalah komunikasi yang terjalin antar 
manusia melalui perantaraan komputer (Thurlow et al., 2004). CMC sangat berguna 
dalam lingkungan kerja kelompok/tim yang dapat membantu dalam sinkronisasi 
untuk menyampaikan pesan melalui bantuan media seperti komputer atau internet. 
Hal ini dimaksudkan bukanlah bagaimana dua mesin atau lebih dapat berinteraksi, 
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namun bagaimana dua orang atau lebih dapat berkomunikasi antara satu dengan 
lainnya menggunakan komputer sebagai alat bantu melalui program aplikasi pada 
komputer tersebut.

CMC merupakan bentuk komunikasi baru yang dapat dikatakan menandai 
era perubahan teknologi dan sosial. Jika sebelumnya kita hanya mengenal bentuk 
komunikasi berupa komunikasi intrapersonal, interpersonal, kelompok dan juga 
komunikasi massa. Saat ini sudah menjadi hal umum ketika orang berkomunikasi 
dengan orang yang lain menggunakan sarana komputer. Hal ini menjadi semakin 
umum kita temui pada masa pandemic Covid-19 ketika aktivitas tatap muka dibatasi. 
Orang-orang menjadikan CMC sebagai suatu kebiasaan baru dalam berinteraksi.

Dalam konteks CMC, komputer bukan hanya diartikan sebagai perangkat 
Personal Computer (PC) atau Laptop, tetapi juga semua alat-alat yang berbasiskan 
komputer seperti smarphone, tablet, dan sejenisnya. Alat-alat tersebut disebut 
dengan media baru komunikasi. Seperti pada bimbingan kerja praktik menggunakan 
media daring di Pustekroket LAPAN yang pada masa pandemi Covid-19 ini sangat 
bergantung pada kepada penggunaan berbagai macam perangkat komputer, internet 
serta aplikasi. Beberapa diantaranya adalah aplikasi WhatsApp, Zoom Cloud 
Meeting hingga Google Meet.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa berkomunikasi dengan CMC kurang 
memiliki sosioemosional dibandingkan dengan komunikasi tatap muka. Meski 
demikian Berger (Berger et al., 2014) berpendapat bahwa semuanya kembali lagi 
pada pengguna CMC. Setiap pengguna pola ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. 
Ada yang menggunakannya karena tengah mengupayakan hubungan sosial tetapi 
ada yang bertujuan untuk meminimalkan keterlibatan dengan orang lain. Pada masa 
pandemic seperti saat ini, CMC adalah upaya untuk meminimalisasi bertemunya 
orang secara fisik namun tetap dapat melaksanakan kegiatan tertentu seperti kerja 
praktik.

Dibandingkan dengan komunikasi antar pribadi secara tatap muka, terdapat 
perbedaan pada CMC yang cukup signifikan. Dalam komunikasi antar pribadi 
secara tatap muka, para partisipan komunikasi berada pada saat dan tempat yang 
sama dan dapat saling melihat ekspresi wajah yang menunjukkan persetujuan 
maupun ketidaksetujuan. Kesukaaan maupun kebencian dan sebagainya. Dan ini 
bisa dilakukan seketika tanpa ada jeda waktu. Bertujuan untuk menyesuaikan diri 
dan memahami situasi komunikasi. Inilah komunikasi yang berlangsung secara 
simultan, disebut juga syncronous communication (Baldwin et al., 2004).

CMC mempunyai dua tipe, yang ditentukan dari jenis komunikasi yang 
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terjadi, yaitu synchronous communication atau asynchronous communication 
(Pearson et al., 2006). Synchronous communication adalah komunikasi yang terjadi 
bila peserta komunikasi berinteraksi secara real-time. Peserta komunikasi disini 
berperan sebagai pengirim sekaligus penerima. 

Sebagai contohnya synchronous communication pada aktivitas bimbingan 
kerja praktik di Pustekroket LAPAN adalah bimbingan dengan Zoom Cloud 
Meeting atau Google Meet. Bisa juga online chat menggunakan WhatsApp, baik itu 
WhatsApp Chat maupun WhatsApp Group.

CMC dapat menjadi syncronous, ketika seseorang berpartisipasi dalam sebuah 
chat room (ruang diskusi). Saat itulah dia terlibat dalam syncronous CMC. Ketika 
dua orang atau lebih mendiskusikan sebuah topik secara real-time. Komunikasi tatap 
muka dan CMC dikatakan serupa pada saat anggota diskusi mendapatkan timbal 
balik secara seketika dan segera menyesuaikan pesan secara cepat berdasarkan 
timbal balik tersebut.

Sedangkan asynchronous communication adalah komunikasi yang 
interaksinya tertunda dan setiap peserta komunikasi harus bergantian menjadi 
pengirim dan penerima. Contohnya adalah surat menyurat melalui e-mail.

2.2. Media Daring
Media daring secara umum didefinisikan sebagai segala jenis atau format media 
yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video dan suara, 
sebagai sarana komunikasi secara daring, sedangkan pengertian khusus media daring 
dimaknai sebagai sebuah media dalam konteks komunikasi massa (M. Romli & 
Kurniawan, 2012). Dalam konteks aktivitas bimbingan kerja praktik di Pustekroket 
LAPAN, media daring menjadi sarana antara pembimbing dengan mahasiswa yang 
berbeda secara ruang untuk tetap dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya.

Analisis lain menyebutkan bahwa media daring disebut juga sebagai new 
media atau media baru. Media baru adalah media yang berbasis internet dan 
digunakan melalui komputer dan ponsel canggih. Menurut Carey (Dennis McQuail, 
2011), keunggulannya sebagai suatu mesin komunikasi terletak pada proses 
digitalisasi yang memungkinkan segala bentuk informasi dibawa dengan efisien 
dan saling berbaur. Seperti pada pelaksanaan kerja praktik di Pustekroket LAPAN, 
proses bimbingan saling berbagi informasi baik itu visual gambar, audio hingga 
video. Aktivitas ini dilakukan menggunakan media baru tersebut.

New media disebut juga sebagai media digital. Media digital adalah media 
yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar 
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yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis 
broadband optic cable, satelit, dan sistem gelombang mikro (Flew, 2008). Ciri-
ciri utama internet sebagai media adalah, teknologi berbasis 30 komputer, 
karakteristiknya hibrida, tidak berdedikasi, fleksibel, potensi interaktif, fungsi publik 
dan privat, peraturan yang tidak ketat, saling terhubung, ada dimana-mana/tidak 
tergantung lokasi, dapat diakses individu sebagai komunikator, media komunikasi 
massa dan pribadi (Flew, 2008).

Media daring menuntut keterlibatan suatu perangkat atau mesin sebagai media 
perantara. Menurut Carey (Denis McQuail, 2010), keunggulannya sebagai suatu 
mesin komunikasi terletak pada proses digitalisasi yang memungkinkan segala 
bentuk informasi dibawa dengan efisien dan saling berbaur. Pada proses bimbingan 
kerja praktik, media daring bisa memudahkan dan mempercepat proses interaksi 
yang terjalin antara pembimbing dengan mahasiswa.

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan 
metode survei yang dilakukan secara daring, untuk mengetahui gambaran mengenai 
efektivitas pembimbingan kerja praktik menggunakan media daring. Survei 
digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah orang mengenai suatu 
topik atau isu tertentu (Gunawan, 2017).

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa kerja praktik periode 2020 -2021 yang 
telah selesai melaksanakan kerja praktik. Data diperoleh melalui teknik kuesioner 
(angket) dan wawancara. Kuesioner dilakukan dengan cara membuat pertanyaan 
yang dibagikan kepada seluruh responden dalam bentuk google form yang bertujuan 
untuk mencari informasi yang lengkap (Kriyantono, 2014).

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah nonprobability 
sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan 
peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 
dipilih menjadi sampel. Jumlah populasi yang pada penelitian ini relative kecil. 
karena semua anggota populasi dijadikan sampel, maka metode yang digunakan 
dalam penarikan sampel adalah metode sampling total (Sugiyono, 2012). Dari total 
25 orang yang melakukan kerja praktik, ada 17 mahasiswa yang bersedia mengisi 
kuesioner pada 6 April 2021.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik 
deskriptif. Data diolah berdasarkan jawaban yang diberikan responden terhadap 
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pernyataan dari setiap item kuesioner. Setelah data dari seluruh responden terkumpul, 
maka peneliti melakukan pengelompokkan, pengurutan, pengkategorian dan 
perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Adanya kegiatan mengelompokkan, 
membuat suatu urutan, serta menyingkatkan data adalah supaya data mudah untuk 
dibaca.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
Pada tahap ini akan dijelaskan temuan penelitian berdasarkan analisis butir soal 
variabel yang akan dikaitkan dengan teori atau penelitian yang terkait. Berdasarkan 
survei kepada para responden, ada empat media daring yang digunakan selama 
bimbingan ini yaitu Zoom Cloud Meeting, Google Meet, WhatsApp Group dan 
WhatsApp Chat.

4.1.1. Pelaksanaan Pembimbingan Kerja Praktik Menggunakan Media Daring
Berdasarkan data kuesioner yang telah disebar terkait dengan pelaksanaan 
pembimbingan kerja praktik menggunakan media daring, didapatkan jawaban 
sebagai berikut:

Tabel 1. 
Jawaban variabel Pelaksanaan Pembimbingan Kerja Praktik 

Menggunakan Media Daring
Indikator SS S TS STS

Media daring diperlukan sebagai sarana pelaksanaan 
bimbingan Kerja Praktik 29.4% 58.8% 11.8% -

Penggunaan media daring membantu proses pelaksanaan 
bimbingan Kerja Praktik 35.3% 52.9% 11.8% -

Pembimbing secara maksimal memanfaatkan media daring 
sebagai sarana bimbingan Kerja Praktik 70.6% 29.4% - -

Interaksi antara mahasiswa dengan pembimbing berjalan 
dengan baik melalui media daring 29.4% 58.8% 11.8% -

Pembimbing memberikan evaluasi terhadap hasil kerja 
mahasiswa melalui media daring 35.3% 64.7% - -

Hasil dari kuesioner menyatakan bahwa 29.4% responden sangat setuju jika 
media daring diperlukan sebagai sarana pelaksanaan bimbingan kerja praktik. Hal 
ini juga dinyatakan oleh 58.8% responden lainnya yang juga setuju jika media daring 
diperlukan untuk melaksanakan kerja praktik di masa pandemi seperti saat ini. 
Pelaksanaan kerja parktik secara daring meminimalisir risiko penyebaran Covid-19 



Ignatius Eggi Reza Putra 

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 110

yang hingga saat ini masih terus terjadi. Meski demikian bagi 11.8% responden, 
bimbingan kerja praktik lebih bak dilakukan secara luring dengan langsung bekerja 
di Pustekroket LAPAN karena memberikan pengalaman bekerja secara langsung.

Sebanyak 52.9% responden setuju jika pelaksanaan bimbingan kerja praktik 
terbantu dengan pemanfaatan media daring. Beberapa media yang digunakan 
memudahkan pelaksanaan bimbingan kerja praktik di Pustekroket. Meski demikian 
masih ada 11.8% responden yang merasa tidak terbantu ketika pelaksanaan 
bimbingan kerja praktik ini. Hal ini dikarenakan mahasiswa tidak bisa mengetahui 
secara langsung kondisi aktual di Pustekroket. Terlebih tidak semua orang bisa 
memahami materi yang disampaikan secara daring.

Terkait dengan pemanfaatan media daring oleh pembimbing di Pustekroket, 
hasil survei menunjukkan jika para pembimbing bisa memanfaatkan media daring 
dengan baik. Artinya, pelaksanaan bimbingan kerja praktik bisa berjalan dengan 
baik karena kapasitas para pembimbing. Mahasiswa merasa pembimbing dari 
Pustekroket telah dengan maksimal memanfaatkan media daring yang tersedia.

Untuk kelancaran interaksi dengan pembimbing 11.8% responden atau 
sebanyak dua orang mahasiswa tidak setuju jika interaksi dengan pembimbing 
berjalan dengan baik. Ada kendala komunikasi dengan para pembimbing khususnya 
terkait dengan informasi sumber referensi. Para mahasiswa meminta jika diadakan 
satu folder khusus yang berisi referensi untuk mempelajari dan mengerjakan tugas 
khusus yang diberikan oleh pembimbing.

Pada aspek evaluasi, 35.3% responden sangat setuju jika pembimbing 
melakukan evaluasi atas hasil kerja yang telah dihasilkan selama kerja praktik. 
Sisanya, sebanyak 64.7% juga setuju terhadap evaluasi pembimbing Pustekroket. 
Selain evaluasi dari pembimbing, setiap mahasiswa kerja praktik di Pustekroket 
LAPAN akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya melalui 
sebuah forum diskusi yang dihadiri oleh para pegawai.

4.1.2. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Kerja Praktik menggunakan Media 
Daring
Berikut adalah jawaban atas kuesioner yang telah mendapatkan respon dari para 
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responden. Data yang didapatkan adalah tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan 
kerja praktik menggunakan media daring.

Tabel 2. 
Jawaban variabel Efektivitas Pelaksanaan Pembimbingan Kerja Praktik 

Menggunakan Media Daring
Indikator SS S TS STS

Bimbingan Kerja Praktik dengan mudah 
dilakukan menggunakan media daring 17.7% 52.9% 17.7% 11.8%

Materi bimbingan Kerja Praktik dengan mudah 
dipahami menggunakan media daring 5.90% 47.05% 47.05% -

Materi bimbingan Kerja Praktik dengan mudah 
didapatkan melalui media daring 11.80% 58.80% 29.40% -

Media daring membantu Mahasiswa Kerja 
Praktik dalam mengembangkan materi yang 
diterima

11.75% 76.50% 11.75% -

Media daring yang digunakan membantu 
kelancaran proses bimbingan Kerja Praktik 35.30% 41.20% 17.60% 5.90%

Pada indikator tentang kemudahan melakukan bimbingan dengan media 
daring, 52.9% responden setuju jika proses bimbingan mudah dilakukan 
menggunakan media daring. Meski demikian ada 5 orang responden yang tidak 
setuju jika pelaksanaan bimbingan berjalan mudah karena melalui media daring 
mereka hanya mendapatkan materi analisis. Tidak ada pelaksanaan nyata di 
lapangan membuat pengalaman kerja praktik menjadi kurang.

Untuk materi bimbingan yang disampaikan, 47.05% responden setuju jika 
materi mudah dipahami. Namun angka ini sebanding dengan jumlah responden 
yang tidak setuju dengan kemudahan memahami materi. Perlu ada sarana edukasi 
lain agar para mahasiswa bisa menerima materi dengan baik. Keterbatasan waktu 
mencerna materi secara daring membuat beberapa responden merasa sulit menerima 
materi.

Dalam hal kemudahan mendapatkan materi, 11.8% responden sangat setuju 
jika materi mudah didapatkan melalui media daring. 58.80% responden lainnya 
menyatakan setuju. Sisanya, 5 orang responden merasa kesulitan mendapatkan 
materi kerja praktik. Hal ini disebabkan materi bidang yang responden pelajari 
terkait dengan teknologi roket terbatas.
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Menggunakan media daring membantu mahasiswa kerja praktik dalam 
mengembangkan materi yang diterima. 76.5% responden setuju jika media 
daring membantu mereka dalam pengembangan materi. 11.75% lainnya bahkan 
menyatakan sangat setuju. Meski demikian 11.75% lainnya merasa tidak mampu 
mengembangkan materi yang diterima.

Terkait dengan pelaksanaan bimbingan, 41.2% responden merasa media 
daring yang digunakan membantu kelancaran proses bimbingan. 35.3% menyatakan 
sangat setuju jika penggunaan media daring membantu kelancaran. Namun, menjadi 
catatan bahwa masih ada 17.6% dan 5.9% responden yang menilai bahwa media 
daring yang digunakan tidak memudahkan. Media yang dinilai tidak memudahkan 
adalah penggunaan WhatsApp Group untuk proses bimbingan.

4.1.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Bimbingan Kerja 
Praktik secara Daring
Variabel terakhir pada survei ini adalah tentang faktor – faktor yang mendukung 
dan menghambat efektivitas bimbingan kerja praktik. Berikut adalah data yang di 
dapat dari kuesioner yang telah diisi oleh responden:

Tabel 3. 
Jawaban variabel Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Bimbingan 

Kerja Praktik secara Daring
Indikator SS S TS STS

Pustekroket menyediakan fasilitas 
dalam pelaksanaan Kerja Praktik 
secara daring

11.8% 64.7% 23.5% -

Universitas/Perguruan tinggi 
memberikan dukungan fasilitas 
selama pelaksanaan Kerja Praktik 
secara daring

11.8% 58.8% 29.4% -

Pembimbing berperan aktif dalam 
pelaksanaan bimbingan Kerja Praktik 
secara daring

52.9% 47.1% - -

Proses bimbingan Kerja Praktik tidak 
terkendala masalah jaringan

5.9% 35.3% 58.8% -
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Indikator SS S TS STS

Mahasiswa memiliki fasilitas 
penunjang pelaksanaan bimbingan 
Kerja Praktik secara mandiri 
(Contoh: HP. Laptop. Kuota.dll)

35.3% 64.7% - -

Pada variabel ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan adalah masalah 
jaringan. Tidak dapat dipungkiri bahwa bimbingan menggunakan media daring 
memerlukan dukungan dari jaringan telekomunikasi untuk memperlancar aktivitas 
bimbingan itu sendiri. Namun demikian, 58.8% responden tidak setuju jika proses 
bimbingan tidak terkendala masalah jaringan. Artinya, pelaksanaan bimbingan kerja 
praktik melalui media daring ini harus melihat kemungkinan terjadinya gangguan 
jaringan. Perlu ada sikap preventif jika kendala tersebut terjadi.

Responden tidak merasa terkendala untuk fasilitas penunjang seperti laptop, 
handphone, kuota internet, dan lain-lain. Semua responden memiliki perangkat-
perangkat tersebut secara mandiri sehingga memudahkan proses bimbingan. Namun, 
untuk fasilitas-fasilitas lainnya perlu ada dukungan dari Pustekroket LAPAN dan 
pihak Universitas. Pihak Pustekroket LAPAN sejauh ini sudah menyediakan 
aplikasi seperti Zoom Cloud Meeting untuk pelaksanaan bimbingan.

Untuk peran pembimbing mendapat apresiasi dari responden. 52.9% responden 
sangat setuju jika para pembimbing secara aktif melakukan pembimbingan melalui 
media daring. Delapan orang lainnya menyatakan setuju. Sekalipun menggunakan 
media daring, para pembimbing tetap mengemban tanggung jawab terhadap 
pelaksanaan bimbingan.

4.2. Pembahasan
Hasil penelitian terkait dengan efektivitas penggunaan media daring bagi pelaksanaan 
bimbingan kerja praktik di Pusat Teknologi Roket LAPAN menunjukkan bahwa 
ada empat media daring yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan yaitu 
Zoom Cloud Meeting, Google Meet, WhatsApp Group dan WhatsApp Chat. Ada 
tiga faktor utama dalam penelitian ini yang digunakan sebagai indikator dalam 
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pengukuran efektivitas pelaksanaan kerja praktik. Faktor-kaftor tersebut antara lain 
terkait dengan pelaksanaan pembimbingan kerja praktik, efektivitas pelaksanaan 
bimbingan kerja praktik dan faktor yang mendukung dan menghambat bimbingan 
kerja praktik.

Hasil survei menunjukkan bahwa dalam masa pandemi seperti saat ini media 
daring diperlukan sebagai sarana pelaksanaan bimbingan kerja praktik. Penggunaan 
media daring dapat membantu proses pelaksanaan bimbingan kerja praktik yang 
tidak dapat dilakukan secara tatap muka langsung. Media-media yang digunakan 
memberikan manfaat masing-masing. Zoom Cloud Meeting dan Google Meet, 
memiliki kegunaan untuk melakukan bimbingan tatap muka secara real-time.

Gambar 1. 
Pelaksanaan Bimbingan Kerja Praktik Menggunakan Zoom Cloud Meetingi

Zoom secara khusus, menyediakan fasilitas interaksi tatap muka antara 
pendidik, dalam konteks penelitian ini adalah pembimbing, dan mahasiswa secara 
virtual melalui video conference dengan PC, laptop atau smartphone. Aplikasi 
ini bisa menampung 1000 peserta bersama dalam satu pertemuan secara virtual. 
Aplikasi ini dinilai punya kualitas yang baik, dapat dibuktikan dengan perusahaan 
yang sudah masuk dalam fortune 500 sudah menggunakan layanan ini (Wibawanto, 
2020).

Pelaksanaan bimbingan kerja praktik yang dilakukan di Pustekroket LAPAN 
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telah memanfaatkan media komputer dalam pelaksanaannya. CMC sendiri dapat 
secara sederhana diartikan sebagai komunikasi yang terjadi antara orang dengan 
menggunakan media komputer atau melalui komputer (Budiargo, 2015). Komputer 
menjadi sarana utama yang digunakan dalam pelaksanaan kerja praktik.

Pada faktor efektivitas pelaksanaan kerja praktik dengan menggunakan 
media daring, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden menilai pelaksanaan 
bimbingan kerja praktik berjalan dengan efektif. Media daring dinilai memudahkan 
pelaksanaan bimbingan serta memberikan kemudahan dalam memahami materi 
yang disampaikan. Meskipun ada beberapa masukkan yang dapat mengembangkan 
pelaksanaan kerja praktik ke depannya.

Penggunaan WhatsApp Group dan WhatsApp Chat membuat proses bimbingan 
yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dapat terus berjalan dengan 
intensif. Penggunaan aplikasi WhatsApp ini memungkinkan terjadi interaksi 
secara interpersonal antara pembimbing dengan mahasiswa. Media ini membantu 
terjadinya interaksi yang simultan agar para mahasiswa memahami materi yang 
disampaikan.

Meski demikian, responden dalam penelitian ini menilai bahwa bimbingan 
menggunakan bantuan media daring seperti ini, khususnya di Pustekroket LAPAN 
kerap terkendala masalah jaringan. Dalam CMC, internet merupakan medium 
utama terciptanya komunikasi daring (Mahmoud & Auter, 2009). Maka ketika 
dalam pelaksanaan bimbingan ini terjadi kendala dalam jaringan internet, maka 
akan sangat menganggu proses bimbingan kerja praktik itu sendiri. Apapun media 
yang digunakan koneksi internet menjadi hal yang krusial dalam proses CMC.

5. PENUTUP
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media daring, diantaranya Zoom 
Cloud Meeting, Google Meet, WhatsApp Group dan WhatsApp Chat, sebagai 
sarana pembimbingan kerja praktik di Pusat Teknologi Roket LAPAN efektif untuk 
dilakukan.

Pada masa pandemi Covid-19, pelaksanaan kerja praktik mudah dilakukan 
melalui penggunaan media. Media daring menjadi sarana komunikasi tak terbatas 
karena mampu memutus jarak dan waktu dalam proses bimbingan. Mahasiswa 
di berbagai tempat dapat terhubung langsung dengan bantuan media daring. 
Penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting atau Google Meet memungkinkan proses 
bimbingan terjadi secara real-time.
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Pemaparan materi bimbingan melalui media daring juga mudah dipahami. 
Tidak ada kendala berarti dalam hal penerimaan materi bimbingan yang dilakukan 
oleh pembimbing di LAPAN. Selain itu materi-materi yang disampaikan juga 

mudah untuk didapatkan melalui media daring.
Mesin-mesin pencarian pada media daring memudahkan mahasiswa untuk 

mendapatkan referensi-referensi tambahan sehingga pengembangan materi yang 
sebelumnya didapatkan dapat dikembangkan kembali. Interaksi dapat terjalin 
secara intensif melalui WhatsApp Group dan WhatsApp Chat seperti konsultasi 
atau sekadar tanya jawab terkait informasi yang diperlukan pada saat bimbingan. 
Penggunaan aplikasi media daring ini membantu kelancaran proses bimbingan.

Rekomendasi berdasarkan penelitian ini mengarah pada perlunya pembuatan 
video luring sebagai panduan mahasiswa selama kuliah kerja praktik di Pusat 
Teknologi Roket LAPAN. Video luring memudahkan mahasiswa untuk menerima 
materi karena dapat diulang-ulang.

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengkaji secara spesifik 
terkait media yang paling efektif untuk digunakan dalam pelaksanaan kerja praktik 
melalui analisa karakteristik media. Sehingga nantinya dapat diketahui penggunaan 
media yang tepat agar pelaksanaan kerja praktik dapat terlaksana dengan baik. Juga 
dari segi pelayanan publik Pusat Teknologi Roket LAPAN menjadi semakin prima.
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Abstrak
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memanfaatkan 
media baru sebagai sarana untuk menjalankan aktivitas kegiatan komunikasi salah 
satunya program Energi Kolaborasi. Energi Kolaborasi merupakan salah satu 
program khusus, yang yang menyasar generasi milenial dan generasi Z. Dalam 
pelaksanaan sebuah program, diperlukan audit komunikasi untuk mengukur 
efektivitas keberhasilan program mulai dari tahap input (preparation), output 
(implementation), dan outcome (impact) dengan menggunakan model evaluasi 
Public Relations “Linking A Public Relations Planning Model with An Evaluation 
Model”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mixed method. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tahap output (preparation) mendapat rerata tingkat 
ketercapaian sebesar 89%, sementara tahap output (implementation) mendapat 
rerata tingkat ketercapaian sebesar 91%. Pada tahap outcome (impact), pelaksanaan 
program menyasar pada tiga ranah pengetahuan berdasarkan Taksonomi Bloom 
yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah kognitif tercapai sampai pada tingkat 
C3 yaitu “Penerapan”, sementara pada ranah afektif pada tingkat jenjang ke-2 yaitu 
“Tanggapan” dan pada ranah psikomotor mendapat rerata tingkat ketercapaian 
sebesar 55%. 

Kata kunci: Audit Komunikasi, Media Baru, Model Evaluasi Public Relations, 
Program Energi Kolaborasi, Taksonomi Bloom

Abstract
The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) has utilized new media as 
a means of carrying out communication activities, named “Energi Kolaborasi”. 
“Energi Kolaborasi” is a special programs, which targets millennial and Z 
generation. In implementation a program, a communication audit is needed 
to measure the effectiveness of the program’s success starting from the input 
(preparation), output (implementation) and outcome (impact) stages using Public 
Relations evaluation model “Linking A Public Relations Planning Model with An 
Evaluation Model”. This study uses a mixed method research method. The results 
showed that the output (preparation) stage had an average achievement level of 
89%, while the output (implementation) stage had an average achievement level 
of 91%. At the outcome (impact) stage, program implementation targets three 
domains of knowledge based on Bloom’s Taxonomy, namely cognitive, affective 
and psychomotor. The cognitive domain is reached up to the C3 level, namely 
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“Application”, while the affective domain at the 2nd level is “Responses” and the 
psychomotor realm gets an average level of achievement of 55%.

Keywords: Communication Audit, New Media, Public Relations Evaluation Model, 
“Energi Kolaborasi” Program, Bloom’s Taxonomy

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Revolusi Industri 4.0 menuntut semua bidang untuk terus berinovasi mengikuti 
perkembangan zaman. Adaptif dengan pemanfaatan teknologi baru, berbagai 
sektor pun berbenah. Mulai dari manufaktur, layanan kesehatan, akomodasi, 
kuliner, pendidikan, pemasaran, hingga bidang Public Relations (PR). Di dunia 
PR, peningkatan ragam konten baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pun lahir 
mengikuti perkembangan teknologi.

Laporan terbaru We Are Social pada 2020 menyebutkan setidaknya terdapat 
175,4 juta pengguna media digital di Indonesia yang tersebar di kanal Youtube, 
Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin dan lainnya. Tidak heran bila aktivitas Public 
Relations kemudian turut bergeser melalui pendekatan digital. Sebagai konsekuensi, 
insan PR yang ada di berbagai sektor harus bertransformasi dalam menjalankan 
aktivitas publikasi, yang awalnya hanya dilakukan di media konvensional, kini 
bergeser ke media digital.

Selain tetap aktif menjalankan program komunikasi melalui media 
konvensional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui 
Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (Biro KLIK) telah 
memanfaatkan media digital sebagai media baru untuk menjalankan aktivitas 
kegiatan komunikasi program pemerintah. Media sosial Kementerian ESDM juga 
telah merebut hati warganet tanah air dan menjadi trending di berbagai kesempatan. 
Salah satu konten digital Kementerian ESDM yang telah berhasil menjadi trending 
topik perbincangan di kanal Twitter dan Line Today adalah video “Avatar: Potensi 4 
Elemen Energi Terbarukan” yang diunggah 5 Maret 2020 dengan jumlah penayangan 
di Twitter sebanyak lebih dari 17 ribu kali penayangan, 481 Retweet dan 510 suka, 
serta postingan 31 Maret 2021 “Tebak Logo Challenge ala ASN” di kanal Instagram 
dengan penayangan lebih dari 1 juta kali, per 21 April 2021. Hal tersebut menjadi 
peluang besar bagi Kementerian ESDM untuk terus memanfaatkan kanal media 
sosial dalam proses diseminasi program-programnya.
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Pada tahun 2020, Program Energi Kolaborasi diluncurkan Kementerian 
ESDM sebagai program khusus yang menyasar generasi milenial dan generasi Z, hal 
tersebut dilakukan dengan memanfaatkan media baru berupa digitalisasi dan media 
sosial, program ini menjadi jembatan komunikasi dan wadah kontribusi berbagai 
entitas anak muda dengan institusi Pemerintah untuk turut membangun sektor 
energi di Indonesia. Adapun jenis kegiatan program Energi Kolaborasi meliputi 
Roadshow Temu Netizen “Ruang Energi”, kompetisi ide Energy Challenge, dan 
talkshow Energy Fest. Setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan atas hadirnya program 
Energi Kolaborasi, yakni menumbuhkan kepedulian anak muda akan masa depan 
energi nasional, mengoptimalisasi pemanfaatan kanal digital Kementerian ESDM, 
dan menyediakan platform diskusi energi bergaya milenial. 

Selain itu, dari sisi organisasi pun Kementerian ESDM terus melakukan 
evaluasi kegiatan komunikasi, karena komunikasi menjadi faktor terpenting bagi 
pencapaian tujuan suatu organisasi. Penyelenggaraan sistem komunikasi yang efektif 
merupakan keharusan bagi suatu organisasi. Namun faktanya, hingga saat ini belum 
banyak perusahaan atau organisasi yang menyadari betapa pentingnya proses audit 
komunikasi secara berkala (Hardjana, 2000). Padahal menurut Lerbinger (1977) 
mendefinisikan audit komunikasi sebagai penelitian berguna untuk mengetahui 
apakah pesan-pesan telah sampai ke penerima yang dimaksud. Hasil audit ini 
akan digunakan untuk meningkatkan konten, desain maupun diseminasi publikasi, 
maupun metode komunikasi yang tidak efektif (Health, 2013: 151-153). 

Dalam menjalankan program-program komunikasinya, Kementerian ESDM 
terus melakukan evaluasi, salah satunya melalui audit komunikasi. Tak terkecuali 
pada program Energi Kolaborasi yang dilaksanakan pada tahun 2020. Guna 
mengukur efektifitas pelaksaanaan program tersebut, audit komunikasi dilakukan 
untuk mendeskripsikan ketercapaian kegiatan apakah sudah berjalan sesuai dengan 
tujuan organisasi atau belum, sehingga dapat dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan 
Kementerian ESDM selanjutnya. 

Berbagai penelitian terkait audit komunikasi pun telah dilakukan, diantaranya 
penelitian dari Hart et al. (2017) yang berjudul “Audit Communication Effectivness 
in Higher Education: A Team-Based Study By MBA Students”, penelitian ini 
menggunakan metode survei dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa audit 
tersebut sama-sama menguntungkan kesempatan bagi mahasiswa dan komunitas 
universitas yang lebih luas. Pimpinan universitas belajar tentang kekuatan 
komunikasi dan peluang dalam organisasi dan menerima rekomendasi tentang cara-



Khoiria Oktaviani, Fauziah Kurniati, Ariana Soemanto

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 121

cara untuk memperkuat komunikasi di bidang saluran komunikasi, arus informasi, 
dan umpan balik. 

Sementara penelitiannya lainnya dilakukan oleh Carvalho (2013) yang 
berjudul “The Crucial Role of Internal Communication Audit to Improve Internal 
and General Market Orientations”, penelitian ini menggunakan metodologi studi 
kasus. Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa hubungan yang jelas dan 
langsung antara berbagai level IC, IMO, dan MO, yang memiliki konsekuensi 
pada kepuasan kerja, dengan diagnosis yang kuat dan lengkap, seseorang dapat 
mengetahui dengan cara apa saja yang dapat meningkatkan internal organisasi 
komunikasi, yang merupakan dasar penting untuk memiliki IMO dan MO yang 
lebih besar. Selanjutnya, penelitian Adagala dan Michael (2017) yang berjudul 
“A Communication Audit of the Internal Publics of Privately Owned Secondary 
Schools: The Case of Nairobi County, Kenya” dengan menggunakan metodologi 
penelitian deskriptif menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi yang terjadi di 
area indikator komunikasi utama seperti tidak adanya bagan organisasi, rencana 
komunikasi, kejelasan tanggung jawab dan jalur pelaporan. 

Sementara, pada penelitian ini akan membahas mengenai audit komunikasi 
yang difokuskan pada unit analisis berupa keberhasilan program dengan 
menggunakan metode penelitian mixed method serta didukung dengan model 
evaluasi PR yang yang dikembangkan oleh Jim Prichitt/Bill Sherman yaitu “Linking 
A Public Relations Planning Model with An Evaluation Model”. Berdasarkan hal 
tersebut, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana tingkat 
keberhasilan program Energi Kolaborasi Kementerian ESDM 2020 berdasarkan 
3 tahap evaluasi yang terdapat pada model evaluasi PR tersebut yaitu input 
(preparation), output (implementation), dan outcome (impact).

1.2 Rumusan Masalah
Berdasar latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut:
1.  Bagaimana tingkat ketercapaian evaluasi input (preparation) yang terjadi 

pada program Energi Kolaborasi Kementerian ESDM 2020?
2.  Bagaimana tingkat ketercapaian evaluasi output (implementation) yang 

terjadi pada program Energi Kolaborasi Kementerian ESDM 2020?
3.  Bagaimana tingkat ketercapaian evaluasi outcome (impact) yang terjadi pada 

program Energi Kolaborasi Kementerian ESDM 2020?.
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1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.  Mendeskripsikan bagaimana tingkat ketercapaian kegiatan komunikasi input 

(preparation) program Energi Kolaborasi Kementerian ESDM 2020
2.  Mendeskripsikan bagaimana tingkat ketercapaian kegiatan komunikasi output 

(implementation) program Energi Kolaborasi Kementerian ESDM 2020
3.  Mendeskripsikan bagaimana tingkat ketercapaian kegiatan komunikasi 

outcome (impact) pelaksanaan program Energi Kolaborasi Kementerian 
ESDM 2020. 

2. KERANGKA TEORI
2.1 Audit Komunikasi
Morissan (2008) menjelaskan istilah audit komunikasi pertama kali dipopulerkan 
oleh George Odiorne yang berkeinginan bahwa proses komunikasi dapat diperiksa, 
dievaluasi dan diukur secara sistematis. Selanjutnya Kopec (1982) mengenalkan 
bahwa audit komunikasi adalah suatu analisis tentang komunikasi organisasi baik 
internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan 
komunikasi, kebijakan, tindakan dan kemampuan, serta untuk mengetahui data 
yang perlu dan memungkinkan pimpinan perusahaan untuk membuat keputusan 
berdasarkan informasi yang tepat dan ekonomis demi tujuan masa depan komunikasi 
organisasi. 

Gerald Goldhaber dalam buku Organizational Communication (Hardjana, 
2000) mendefinisikan audit komunikasi sebagai pemeriksa diagnosa yang dapat 
memberikan informasi dini untuk mencegah kehancuran kesehatan organisasi atau 
kegiatan organisasi yang lebih besar. Sedangkan menurut Kriyantono (2012), Audit 
PR adalah studi komprehensif untuk mengetahui posisi dan kondisi PR dalam 
organisasi, baik secara internal ataupun eksternal, mencakup tentang pandangan 
publik terhadap PR. Audit PR ini biasa digunakan untuk mendeskripsikan dan 
mengukur kegiatan PR dan menyediakan pedoman untuk program PR di masa 
depan. 

Sejumlah model audit komunikasi telah dikembangkan untuk menjelaskan 
proses evaluasi kegiatan komunikasi, salah satunya adalah model evaluasi PR 
“Linking A Public Relations Planning Model with An Evaluation Model” yang 
ditemukan oleh Jim Prichitt/Bill Sherman. Model audit komunikasi ini terdiri dari 
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tiga tahap yaitu input (preparation), output (implementation), dan outcome (impact). 
Ketiga tahapan tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan kegiatan 
komunikasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi. 

Penyelenggaraan sistem komunikasi yang efektif merupakan keharusan bagi 
suatu organisasi. Namun faktanya, hingga saat ini belum banyak perusahaan atau 
organisasi yang menyadari betapa pentingnya proses audit komunikasi secara 
berkala (Hardjana, 2000). Padahal menurut Lerbinger (1977) audit komunikasi 
dinyatakan sebagai penelitian yang berguna untuk mengetahui apakah pesan-
pesan telah sampai ke penerima yang dimaksud. Hasil audit ini akan digunakan 
untuk meningkatkan konten, desain maupun diseminasi publikasi, maupun metode 
komunikasi yang tidak efektif (Health, 2013). 

2.2 Model Evaluasi “Linking A Public Relations Planning Model with An 
Evaluation Model”
Penelitian ini menggunakan model audit komunikasi yang dirumuskan oleh Jim 
Prichitt/Bill Sherman (Gold and Paper No. 11). Pada model tersebut digambarkan 
bahwa proses evaluasi menjadi bagian yang sangat menyatu dengan kegiatan 
program. Model audit komunikasi ini terdiri dari empat tahap. Fase pertama 
menentukan tujuan dari suatu kegiatan. Fase kedua mulai menentukan target peserta, 
mulai membuat rangkaian acara, serta mulai membuat perencanaan keuangan. Lalu 
di fase ketiga adalah pengaplikasian atau mulai melaksanakan program yang telah 
direncanakan sebelumnya. Sementara fase terakhir adalah menganalisa hasil yang 
diperoleh dari implementasi program. 
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Gambar 1 Gold and Paper no.11 PR Metrics-Research for Planning&Evaluation of PR 
& Corporate Communication

Berdasarkan 4 fase tersebut, selanjutnya dikelompokkan menjadi 3 tahap 
evaluasi yaitu input (preparation), output (implementation), dan outcome (impact). 

1. Tahap Evaluasi Input (Preparation)
Tahap ini dilakukan dengan menilai kualitas dan kecakupan pengumpulan 
informasi dan perencanaan strategi. Tahap pertama yang dilakukan adalah 
mengkaji kecukupan riset latar belakang, langkah ini digunakan untuk 
merencanakan sebuah program dengan menilai kecukupan pengumpulan 
informasi dan penelitian dalam fase persiapan dari proses evaluasi. Tahap 
kedua yang dilakukan yaitu mengkaji organisasi dan ketepatan program 
serta strategi dan taktik pesan. Tahap ini menjelaskan tinjauan dari sisi kritis, 
di mana apa yang dilakukan dan dikatakan oleh sebuah organsasi harus 
bisa menjadi pedoman. Tahap ketiga mengenai kualitas pesan dan elemen 
program, tahap ini merupakan tahap terakhir dari evaluasi persiapan. Tahap 
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dalam evaluasi program ini mempertimbangkan kualitas dari para praktisi, 
dengan melihat elemen-elemen dari sebuah desain, format penelitian, gaya 
penelitian, gambar dan lainnya. Teknik ini bertujuan untuk melihat fakta-
fakta yang telah diketahui dan benar.

2. Tahap Evaluasi Output (Implementation)
Pada tahapan ini biasanya menghitung jumlah publikasi yang akan dicetak, 
press release yang didistribusikan, berita yang ditempatkan media dan 
pembaca atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dalam 
hal hubungan media, beberapa konsultan dan departemen membandingkan 
jumlah rilis, distribusi rilis terhadap target yang telah ditetapkan, jumlah 
wawancara dan menyebutkan hitungan jumlah yang dicapai untuk mengukur 
tahap output (implementation). Langkah ini merupakan rekam jejak atau 
sebuah dokumentasi semua materi dan aktivitas yang telah diproduksi dan 
dihasilkan.

3. Tahap Evaluasi Outcome (Impact)
Tahap ini merupakan evaluasi hasil sebagai hal yang berkaitan dengan hasil 
akhir dari upaya public relations. Tahap ini harus berhubungan dengan 
tujuan yang telah disepakati dengan manajemen sejak awal. Kriteria untuk 
mengevaluasi efek program harus dinyatakan dengan jelas dalam sasaran yang 
menjadi pedoman persiapan dan implementasi program. Evaluasi dampak 
dianggap sebagai langkah esensial untuk mencapai keseluruhan tujuan 
program, untuk itu diperlukan penilaian dampak dengan meneliti apa yang 
dipelajari orang dari sebuah program. Program berusaha mengkomunikasikan 
informasi untuk menaikan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman di 
lingkungan target sasaran.

2.3 Media Baru (new media) 
McLuhan (1964) menyatakan media baru merupakan perkembangan teknologi 
komunikasi yang berperan dalam memperluas jangkauan komunikasi manusia, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah media baru tidak berujuk pada suatu 
teknologi yang spesifik. Flew (2002) menyatakan bahwa new media merupakan media 
yang menawarkan digitalisasi, konvergensi, bersifat interaktif dan pengembangan 
network terkait pembuatan dan penyampaian pesannya. Kemampuan menawarkan 
interaktifitas (interactivity) ini memungkinkan pengguna dari new media memiliki 
pilihan informasi apa yang dikonsumsi, sekaligus mengendalikan keluaran informasi 
yang dihasilkan serta melakukan pilihan-pilihan yang diinginkannya. Kemampuan 
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menawarkan sesuatu inilah yang merupakan konsep utama dari pemahaman tentang 
new media.

Teori media baru (new media) merupakan sebuah teori yang dikembangkan 
oleh Pierre Levy, yang mengemukakan bahwa new media merupakan teori yang 
membahas mengenai perkembangan media dari konvensional ke era digital. 
Sebutan new media (media baru) merupakan pengistilahan untuk menggambarkan 
karakteristik media yang berbeda dari yang telah ada selama ini. Media seperti 
televisi, radio, majalah, koran digolongkan menjadi media lama (old media), dan 
media internet yang mengandung muatan interaktif digolongkan sebagai media 
baru (new media) termasuk media sosial sebagai bagian dari media baru. 

Selanjutnya Reitz (2012) mengemukakan empat fungsi media sosial yang dapat 
diterapkan pada hubungan komunikasi antara organisasi dan publiknya yakni dalam 
rangka mempertahankan identitas organisasi, kesempatan membangun hubungan, 
kemampuan mengontrol manajemen isu, dan kesempatan untuk mempromosikan 
CSR. Media sosial dapat membantu organisasi dan stakeholder menciptakan dan 
memelihara identitas organisasi yang kuat. Media sosial yang bersifat interaktif 
dapat memberikan kesempatan pada publik dalam memberikan kontribusi dan 
membentuk identitas organisasi dengan menyampaikan pesan informasi secara 
lebih berkala dan terbuka dari sebelumnya.

2.4 Komunikasi Pemasaran
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemasaran memiliki arti proses, 
cara, memasarkan suatu barang dagangan; perihal menyebarluaskan ke tengah-
tengah masyarakat. Definisi lain dari pemasaran dikemukakan Kotler dan Keller 
(2009) yang menyebut pemasaran sebagai suatu proses sosial yang di dalamnya 
individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang 
bernilai dengan pihak lain. Lebih lanjut mereka mengungkapkan bahwa komunikasi 
pemasaran dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemasaran dengan menggunakan 
teknik-teknik komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada 
khalayak agar tujuan perusahaan tercapai. Komunikasi pemasaran merupakan usaha 
untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai 
keberadaan produk di pasar.

Salah satu bentuk komunikasi pemasaran adalah promosi yang mencakup 
aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarluaskan informasi, memengaruhi/
membujuk, dan atau mengingatkan atas perusahaan dan produknya agar bersedia 
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menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 
bersangkutan (Tjiptono, 2008;219). Adapun konsep yang secara umum untuk 
menyampaian sebuah pesan disebut sebagai promotion mix (bauran promosi). 
Disebut promotion mix (bauran promosi) karena biasanya pemasar sering 
menggunakan berbagai jenis promosi secara simultan dan terintegrasi dalam suatu 
rencana promosi produk. Selanjutnya, Kasali (1955) menyebutkan bahwa iklan 
merupakan bagian dari bauran promosi (promotion mix). Secara sederhana, iklan 
didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada 
masyarakat lewat media. Kasali (2001) mengatakan bahwa media periklanan dibagi 
menjadi dua yaitu Media Lini Atas (Above The Line/ATL) dan Media Lini Bawah 
(Below The Line/BTL).

Media Lini Atas (Above The Line/ATL) terdiri dari iklan-iklan yang dimuat 
dalam media cetak, media elektronik (TV, radio, dan bioskop), serta media luar 
ruang (papan reklame dan angkutan). Sifat ATL merupakan media yang tak langsung 
mengenai peserta, karena terbatas pada penerimaan audiens. Media ATL memiliki 
beberapa ciri yaitu target peserta yang luas, lebih mudah untuk menjelaskan 
sebuah konsep atau ide, tidak ada interaksi langsung dengan audiens, media yang 
digunakan adalah TV, radio, majalah, koran, tabloid, billboard serta biaya roduksi 
lebih kecil dari pada biaya tayang. Sementara Media Lini Bawah (Below The Line/
BTL) terdiri dari direct mail, pameran, point of sale display material, kalender, 
agenda, gantungan kunci, atau souvenir. BTL merupakan media yang langsung 
mengena pada audiens karena sifatnya yang memudahkan peserta langsung 
menyerap satu produk atau pesan saja. Media BTL memiliki ciri-ciri target peserta 
terbatas, media atau kegiatannya memberikan kesempatan kepada audiens untuk 
merasakan, menyentuh atau berinteraksi, bahkan langsung melakukan pembelian, 
media yang digunakan event, sponsorship, sampling, point of sale (pop), consumer 
promotion, trade promotion, serta biaya produksi lebih besar dari pada biaya tayang. 
Sementara baru-baru muncul istilah Throught The Line yang merupakan aktivitas 
penggabungan dari aktivitas Media Lini Atas (Above The Line) dan Media Lini 
Bawah (Below The Line).

3. METODE
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Biro KLIK Kementerian ESDM yang berlokasi di Jalan 
Medan Merdeka Selatan, Nomor 18, Jakarta Pusat. Penelitian ini dilaksanakan pada 
Oktober 2020-April 2021. 
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3.2. Jenis dan Desain Penelitian 
3.2.1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian mixed methode didukung dengan 
model evaluasi PR “Linking A Public Relations Planning Model with An 
Evaluation Model”. Penelitian mixed methode terdiri dari kombinasi antara metode 
penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data penelitian kuantitatif diperoleh dari hasil 
pengisian kuesioner (angket) yang dilakukan melalui Google Form setelah kegiatan 
berlangsung. 

Selanjutnya, setelah didapatkan hasil pengisian kuesioner (angket) tersebut 
maka dilakukan pendalaman audit komunikasi dengan menggunakan metode 
kualitatif secara deskriptif, untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas 
berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data berdasar hasil wawancara atau 
pengamatan mengenai masalah yang diteliti. Sementara model audit komunikasi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah PR Metrics-Research for Planning & 
Evaluation of PR & Corporate Communication yang terdiri dari tiga tahapan yaitu 
input (preparation), output (implementation) dan outcome (impact). Pada masing-
masing tahapan dilakukan proses audit agar dapat mengetahui tangkat keberhasilan 
program. 

3.2.2. Desain Penelitian
Adapun desain penelitian dalam penelitian ini, peneliti mengombinasikan antara 
metode penelitian kuantitatif dan kualitatif serta didukung dengan model evaluasi 
PR. Metode kuantitatif diperoleh dari hasil pengisian kuesioner (angket) yang 
dilakukan peserta melalui Google Form. Daftar pertanyaan atas kuesioner (angket) 
tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian sesuai dengan model evaluasi PR 
“Linking A Public Relations Planning Model with An Evaluation Model” yang 
terdiri dari tiga tahapan yaitu tahapan input (preparation), output (implementation) 
dan outcome (impact). Pada tahapan outcome (impact), peneliti sekaligus mengukur 
tingkat pendidikan berdasarkan Taksonomi Bloom (1956) yang terdiri dari tiga 
ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Taksonomi tersebut dituangkan 
dalam sebuah buku yang berjudul “The Taxonomy of Educational Objectives, The 
Classification of Educational Goal, Handbook I: Cognitive Domain”. Sementara, 
untuk pendekatan kualitatif berupa penjelasan secara deskiptif dari pemanfaatan 
data-data dokumentasi program dan hasil wawancara dengan berbagai narasumber
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3.2.3. Populasi dan Sampel
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta yang terdaftar dalam kegiatan. 
Sementara penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin. 
Menurut Slovin (1960) untuk menentukan jumlah sampel dengan populasi yang 
besar diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi 
tetap dapat mewakili keseluruhan populasi. Rumus Slovin dapat dilihat berdasarkan 
notasi sebagai berikut:

Keterangan:
n= Ukuran sampel/jumlah responden.
N= Ukuran populasi.
E= Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengampilan sampel yang masih 
bisa ditolerir;
 e= 0.1

Dalam rumus Slovin ada ketentuan bahwa nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi 
dalam jumlah besar, dan nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil. 
Sehingga, rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Solvin adalah antara 10-
20 % dari populasi penelitian.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 1.567 peserta, sehingga 
presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat 
dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, 
dengan perhitungan sebagai berikut:

n =94,001, disesuaikan oleh peneliti menjadi 94 responden.

n = 𝑵𝑵
𝟏𝟏+𝑵𝑵 (𝒆𝒆)𝟐𝟐 

 

n = 𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟏𝟏+𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓(𝟏𝟏𝟏𝟏)𝟐𝟐 

 

n = 𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟏𝟏+𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓(𝟏𝟏𝟏𝟏)𝟐𝟐 

 

n =𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟏𝟏𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓 

 

n = 𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟏𝟏+𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓(𝟏𝟏𝟏𝟏)𝟐𝟐 

 

n = 𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟏𝟏+𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓(𝟏𝟏𝟏𝟏)𝟐𝟐 

 

n =𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟏𝟏𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓 
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Berdasarkan sampel di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 
94 responden. Sampel diambil berdasarkan teknik purposive sampling. Teknik ini 
digunakan karena peneliti telah memiliki kriteria inklusi yaitu responden yang telah 
melakukan pengisian survei kegiatan program.

3.3. Teknik PengumpulanData
3.3.1. Kuesioner (angket)
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran 
kuesioner (angket) melalui Google Form. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada 
responden untuk dijawab (Sugiyono, 2011;199).

Beberapa alasan yang mendasari dipilihnya kuesioner (angket) sebagai 
metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:
1.  Peneliti tidak harus hadir dan dapat dibagikan secara serenak melalui daring.
2.  Dapat dijawab menurut kecepatan dan waktu senggang responden.
3. Kuesioner (angket) merupakan metode pengumpulan data yang lebih cepat 

menjangkau seluruh responden.
4.  Subyek merupakan pihak yang paling tahu tentang dirinya sendiri, sehingga 

dapat diperoleh data dari subyek yang bersangkutan.
5.  Dapat dibuat standar, sehingga pertanyaan yang diberikan kepada semua 

respon adalah sama. 
Adapun jenis kuesioner (angket) yang digunakan pada penelitian ini bersifat 

tertutup (angket terstruktur), artinya kuesioner (angket) yang disajikan dalam bentuk 
sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang 
sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (x) atau 
tanda checklist (√), hal ini digunakan untuk memudahkan dalam proses tabulasi. 
3.3.2. Wawancara
Kegiatan wawancara yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan tipe 
wawancara tak terstruktur. Mulyana (2010) menyatakan bahwa wawancara 
tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, 
wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (open ended interview). Wawancara 
tak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam 
setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan 
dan kondisi saat wawancara.
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3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka 
ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu (Igbal, 2006). 
Sementara menurut Sudjana (2001) menyatakan bahwa pengolahan data bertujuan 
mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus 
sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.

Adapun pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pemberian 
skor/nilai sebagai berikut.
1.  Tingkat ketercapaian program dalam rentang 80-100%, mendapat penilaian 

“Sangat Baik”.
2. Tingkat ketercapaian program dalam rentang 60-79%, mendapat penilaian 

“Baik”.
3. Tingkat ketercapaian program dalam rentang 40-59%, mendapat penilaian 

“Cukup”.
Selanjutnya, analisis data menurut Moleong (2007) menyebutkan bahwa 

analisis data alah kegiatan analisis-analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari instrument penelitian, yang terdiri dari 
cacatan, rekaman, dokumen, tes, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti 
menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi. 
1. Pengumpulan Data
 Pengumpulan data dilakukan dengan membuat kuesioner (angket) melalui 

Google Form yang silanjutnya dilakukan analis data, mengolah hasil 
wawancara, dokumentasi dan observasi terkait dengan pelaksanaan program.

2. Reduksi Data
 Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner (angket) kepada 

responden perlu dicatat secara rinci dan teliti. Proses reduksi data dilakukan 
dengan mengacu kepada Sugiyono (2008) menurutnya, mereduksi data 
berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 
yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah 
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 
bila diperlukan. Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengkaji 
setiap jawaban yang diberikan oleh responden atas daftar pertanyaan yang 
diberikan. 
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3. Penyajian Data
 Setelah dilakukan proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah 

proses penyajian data. Rasyad (2002) mengatakan bahwa penyajian data 
dilakukan untuk menganalisis masalah agar mudah dicari pemecahannya. 
Proses penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam 
mendeskripsikan data, sehingga lebih mudah dipahami. 

4. Kesimpulan dan Verifikasi
 Penarikan kesimpulan menurut Moldan Huberman (1994) hanyalah sebagian 

dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 
diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat 
pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama 
ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin 
menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali 
serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan 
intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan 
suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.
Pada tahap ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan 

didukung oleh data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Jawaban dari 
respon akan dapat memberikan penjelasan dan kesimpulan atas unit analisis yang 
diteliti. 

3.5. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini berasal dari lima unsur yaitu yaitu: (1) dokumen; 
(2) rekaman arsip; (3) wawancara; (4) pengamatan langsung; (5) observasi 
partisipan. Dari lima sumber data tersebut, adapun yang merupakan sumber data 
dalam penelitian ini yaitu (1) dokumen hasil kuesioner (angket) melalui Google 
Form diperoleh dari 96 peserta yang telah mengikuti kegiatan; (2) rekaman 
arsip, berupa data-data sejak proses persiapan hingga implementasi kegiatan; (3) 
pengamatan langsung dilakukan pada saat berlangsungnya kegiatan Energy Fest, 
hal ini dilihat dari antusiasme Sobat Energi yang membuat postingan terkait acara, 
baik yang diunggah pada kanal feeds maupun story Instagram maupun keaktivan 
selama berlangsungnya kegiatan; (4) wawancara dengan informan yang dibutuhkan 
sesuai dengan kriteria peneliti, dalam hal ini Kepala Biro KLIK Kementerian 
ESDM. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan 
teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Teknik ini mencakup orang-
orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti 
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berdasarkan tujuan penelitian (Kriyantono, 2008: 156), sementara (5) observasi 
partisipan diperoleh melalui pengamatan pada postingan peserta kegiatan Energy 
Fest di media sosial. 

4. PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Program Energi Kolaborasi Kementerian ESDM 
Energi kolaborasi merupakan salah satu program khusus Kementerian ESDM 
dalam hal ini Biro Biro KLIK yang di-launching sebagai jembatan komunikasi dan 
wadah kontribusi berbagai entitas muda untuk turut membangun sektor energi di 
Indonesia. Program ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan kepedulian anak 
muda akan masa depan energi nasional, optimalisasi media baru berupa kanal media 
sosial Kementerian ESDM dan menyediakan platform diskusi bergaya milenial. 

Adapun jenis kegiatan program Energi Kolaborasi meliputi Temu Netizen 
“Ruang Energi”, kompetisi ide Energy Challenge, dan talkshow Energy Fest. 
Kegiatan Energy Fest 2020 dilakukan secara daring, mengingat masih dalam 
kondisi Pandemi Covid-19. Kegitan ini bertujuan untuk mengajak Sobat Energi 
agar lebih mengenal sektor energi Indonesia melalui webinar dengan mengundang 
para narasumber dalam format talkshow interaktif. Kegiatan tersebut juga menjadi 
ajang untuk menggali potensi diri karena adanya kelas-kelas pengembangan skill 
yang dapat diikuti oleh target peserta yaitu pelajar dan mahasiswa. Kegiatan ini 
berlangsung pada 16-17 Desember 2020 dengan format kolaborasi antar berbagai 
pihak.

Gambar 2 Poster Energy Fest 2020
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Dalam menyukseskan program tersebut, Kementerian ESDM mengoptimalkan 
media baru dalam hal ini media sosial dengan menggunakan strategi komunikasi 
pemasaran berupa promotion mix (bauran promosi) yang menggunakan 3 media 
periklanan yaitu Media Lini Atas (Above The Line/ATL), Media Lini Bawah (Below 
The Line/BTL) dan media penggabungan keduanya (Throught The Line/TTL). 
Pertama, Above The Line (ATL) yang merupakan bentuk media periklanan dengan 
strategi “Menarik Perhatian” para Sobat Energi (sapaan bagi netizen Kementerian 
ESDM) melalui iklan yang menarik dan memancing rasa penasaran. Media yang 
digunakan pada strategi ini berupa ekspos ke berbagai media nasional maupun 
lokal. Kedua yaitu Below The Line (BTL), bentuk media periklanan dengan strategi 
“Mendorong” Sobat Energi agar ikut serta dalam kegiatan Energy Fest 2020. 
Adapun media yang digunakan berupa pemanfaatan beberapa jenis souvenir yang 
dimiliki oleh Kementerian ESDM untuk semakin meningkatkan motivasi Sobat 
Energi dalam mengikuti kegiatan. Sementara yang ketiga, Throught The Line (TTL) 
telah dimanfaatkan melalui penggabungan media periklanan ATL dan BTL. 

Penggunaan promotion mix (bauran promosi), dipercaya dapat meningkatkan 
citra sebuah brand, hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Patra dan Kumar (2018) pada penelitiannya yang berjudul “Does Promotion Mix 
Really Help to Enhance Brand Equity: A literatur Review”, penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa bauran promosi adalah elemen penting untuk membantu 
meningkatkan ekuitas merek, sehingga menyarankan agar setiap manajer dari 
semua organisasi bisnis harus meningkatkan aktivitas promosi. 

4.2. Audit Komunikasi Program Energi Kolaborasi 
Sebelum dilaksanakannya kegiatan Energy Fest 2020, tim internal Biro KLIK telah 
menentukan KPI (Key Performance Indicator) sebagai alat ukur untuk mengetahui 
efektivitas keberhasilan program Energy Fest 2020 dengan model evaluasi PR 
“Linking A Public Relations Planning Model with An Evaluation Model” yang terdiri 
dari tiga tahapan evaluasi yaitu tahap input (preparation), output (implementation) 
dan outcome (impact). Pengukuran KPI dilakukan dengan metode survei melalui 
aplikasi Google Form. Kegiatan pengukuran tingkat ketercapaian KPI dilakukan 
kepada 94 responden setelah dilakukan. Berdasarkan model evaluasi PR tersebut, 
maka audit komunikasi Energy Fest 2020 dilakukan dengan pengukuran KPI pada 
3 tahapan sebagai berikut. 



Khoiria Oktaviani, Fauziah Kurniati, Ariana Soemanto

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 135

4.2.1. Tahap Input (Preparation)
Pada tahapan ini, tim internal Biro KLIK Kementerian ESDM telah melakukan 
berbagai strategi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal. Hal 
yang menjadi perhatian adalah pembahasan tujuan kegiatan, pengkajian anggaran 
hingga mekanisme pelaksanaan kegiatan. Pembahasan tujuan dikaitkan dengan 
outcome (impact) yang akan dicapai oleh setiap peserta dalam hal ini Sobat 
Energi yaitu berupa peningkatan pengetahuan pada ranah kognitif, afektif hingga 
psikomotor. 

Selanjutnya, pada proses pengkajian anggaran dilakukan untuk mengetahui 
tingkat kecukupan dan strategi yang tepat dalam mengelola sebuah anggaran, 
sementara pada tahap persiapan mekanisme kegiatan, hal yang sangat diperhatikan 
adalah strategi komunikasi agar pada saat pelaksaan kegiatan dapat diikuti oleh 
banyak peserta. 

Berbagai persiapan dilakukan untuk menciptakan strategi komunikasi yang 
tepat mulai dari proses riset, pembuatan konten hingga menjalin kerja sama dengan 
berbagai media untuk proses desiminasi kegiatan Energy Fest 2020. Proses riset 
sebelum menentukan strategi komunikasi sangat diperlukan agar strategi komunikasi 
yang nantinya digunakan dapat terwujud sesuai dengan target. Strategi komunikasi 
Energy Fest 2020 dilakukan dengan memanfaatkan media baru yaitu kanal media 
sosial yang dimiliki oleh Kementerian ESDM yang meliputi Instagram, Twitter, 
Facebook, Tiktok hingga Youtube. 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pada tahap input (preparation), 
tim internal Biro KLIK melakukan pengukuran KPI pada 3 daftar pertanyaan yaitu 
(1) Apakah konten publikasi acara Energy Fest yang dibuat Kementerian ESDM 
sudah menarik?, (2) Apakah konten tersebut membuat Sobat Energi tertarik untuk 
mengikuti acara?, dan (3) Apakah Sobat Energi mengikuti acara Energy Fest karena 
mendapatkan informasi dari media sosial?. Pada pertanyaan “Apakah konten 
publikasi acara Energy Fest yang dibuat Kementerian ESDM sudah menarik”, hasil 
penelitian menunjukkan sebanyak 94% menyatakan “Ya” bahwa konten publikasi 
yang dibuat oleh Kementerian ESDM sudah menarik, sementara 6% memberikan 
jawaban “Tidak”, Selanjutnya, pada pertanyaan “Apakah konten tersebut membuat 
Sobat Energi tertarik untuk mengikuti acara? Data menunjukkan data sebesar 87% 
menyatakan “Ya” dan 13% menyatakan “Tidak”. Hal ini juga dapat terlihat dari 
banyaknya jumlah peserta yang melakukan pendaftaran sebanyak 1.567 peserta, 
melebihi target jumlah peserta yang ditetapkan di awal kegiatan yaitu sebanyak 
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1.000 jumlah peserta. Pertanyaan lainnya “Apakah Sobat Energi mengikuti acara 
Energy Fest karena mendapatkan informasi dari media sosial?”, dari hasil analisis 
data kuesioner menunjukkan bahwa terdapat 86% peserta yang menjawab “Ya” dan 
14% memberikan tanggapan “Tidak”. 

Dari analisis jawaban atas ketiga pertanyaan yang diajukan kepada responden 
dapat diketahui bahwa evaluasi keberhasilan program pada input (preparation) 
mendapat tingkat ketercapaian sebesar 89% (hasil akumulasi rerata skor masing-
masing pertanyaan), yang dapat diartikan pada tahapan ini telah mendapatkan 
penilaian sangat baik. 

4.2.2. Tahap Output (Implementation)
Dalam tahap output (implementation), tim internal Biro KLIK Kementerian 
ESDM telah melakukan berbagai persiapan, baik dari sisi administrasi maupun 
teknis kegiatan. Dari sisi administrasi, hal yang telah dilakukan adalah manajemen 
budgeting proses pre production webinar berupa pengadaan production & equipment 
(hal-hal yang diperlukan pada saat pre production webinar) dan pengadaan talent 
(narasumber, moderator, performance dan Master of Ceremony). Sementara dari 
sisi teknis berupa penyediaan green screen, project officer, production manager, 
show management, runner, creative concept design, lighting hingga soundMan. 
Selain dari beberapa sisi di atas, juga telah dipertimbangkan kriteria narasumber. 
Penentuan narasumber harus benar-benar diperhatikan agar materi yang disampaikan 
kepada Sobat Energi sesuai dengan tujuan kegiatan. Pada tahap ini, tim internal 
Biro KLIK telah melalui tahapan Focus Grup Discussion (FGD) untuk menentukan 
kualitas narasumber dengan memperhatikan tingkat kredibilitas. 

Pada tahap output (implementation), kegiatan Energy Fest 2020 dilaksanakan 
dengan format webinar dengan berbagai kegiatan di dalamnya, diantaranya berupa 
talkhsow, talent test, music festival dan quiz time. Saat pelaksanaan kegiatan Energy 
Fest 2020, Kementerian ESDM telah menghasilkan 3 press release yang tertera 
pada laman esdm.go.id serta berhasil menjaring kerja sama dengan berbagai media, 
baik nasional maupun lokal untuk proses desiminasi kegiatan seperti @liputan6, 
@detikcom, @avitaindonesia, @dkiinfo, @infojktku sampai dengan @direktorat.
sma. Berikut salah satu contoh publikasi yang telah dilakukan oleh media tersebut.
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Gambar 3 Publikasi kegiatan Energy Fest 2020 pada akun media sosial liputan6

Selain dilaksanakan secara webinar, Kegiatan Energy Fest 2020 juga 
terhubung secara live streaming di kanal media sosial Youtube Kementerian ESDM 
dan telah ditonton dengan total lebih dari 2K penayangan. Penanyangan secara live 
streaming merupakan salah satu strategi untuk meningkat diseminasi kegiatan dan 
mewadahi Sobat Energi yang tidak terhubung langsung pada acara webinar Energy 
Fest 2020. 

Selain melalui perhitungan jumlah publikasi, pada tahap ini pun dilakukan 
penilaian terhadap tingkat keberhasilan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan yang 
melalui 3 daftar pertanyaan yaitu (1) Apakah Sobat Energi tertarik mengikuti acara 
Energy Fest hingga agenda terakhir? (2) Apakah narasumber yang dipilih sudah 
sangat sesuai?, dan (3) Apakah Sobat Energi merekomendasikan acara Energy Fest 
kepada teman-teman Sobat?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pertanyaan 
“Apakah Sobat Energi tertarik mengikuti acara Energy Fest hingga agenda terakhir?” 
mendapatkan jawaban sebesar 85% menyatan “Ya” dan 15% menyatakan “Tidak”. 
Sementara pada pertanyaan “Apakah narasumber yang dipilih sudah sangat sesuai? 
Sebanyak 93% menjawab “Ya” dan 7% lainnya menjawab “Tidak”. Selanjutnya 
pada pertanyaan “Apakah Sobat Energi merekomendasikan acara Energy Fest 
kepada teman-teman Sobat?”, hasil pengolahan data penelitian menunjukkan 96% 
menyatakan “Ya” dan 4% menyatakan “Tidak”. 

Berdasarkan akumulasi rerata persentase yang didapat pada evaluasi 
keberhasilan program pada tahap output (implementation) mendapat tingkat 
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ketercapaian program sebesar 91% dan sekaligus dapat diartikan pada tahapan ini 
telah mendapatkan penilaian sangat baik. Keberhasilan ini pun dapat terlihat dari 
antusiasme Sobat Energi pada saat berlangsungnya kegiatan, hal ini tidak terlepas 
dari keikutsertaan peserta dalam kegiatan quiz maupun talkshow. Berikut salah satu 
testimoni peserta Energy Fest 2020 yang disampaikan melalui story Instagram dari 
pemilik akun @zmostaqem (Zakhirul Mustaqim) berikut.

“Terima kasih KESDM (Kementerian yang paling diincar, haha), yang sudah 
mengadakan acara dengan sangat keren dan kekinian. Terima kasih banyak untuk 
panitia, MC yang super aktif, moderator dan narasumber dari praktisi energi yang 
sangat menginspirasi. Saya berharap, saya dapat mengikuti jejak dan pengalaman 
mereka di bidang energi khususnya di energi baru terbarukan”.

Gambar 4 Screenshot testimoni akun @zmostaqem pada story Instagram
Komentar tersebut sekaligus mengungkapkan dan menginsyaratkan bahwa 

kegiatan Energy Fest 2020 sangat bermanfaat untuk peserta. Keberhasilan 
pelaksanaan kegiatan ini pun dirasakan oleh Kepala Biro Komunikasi, Layanan 
Informasi Publik dan Kerja Sama (Biro KLIK), Agung Pribadi menilai kegiatan 
Energy Fest 2020 telah berjalan secara sukses dan maksimal. “Kegiatan ini bisa 
dibilang sukses besar. Pesertanya membludak sehingga kita harus nambah kuota 
Zoom. Memberikan gambaran sektor ESDM kepada para milenial yang disajikan 
dengan unik dan kreatif memang sudah jadi ciri khas Kementerian ESDM,” ujarnya.
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4.3.3. Tahap Outcome (Impact)
Audit komunikasi pada tahap outcome (impact) berarti mengevaluasi tujuan besar 
dari kegiatan Energy Fest 2020. Adapun tujuan utama dilakukannya kegiatan 
Energy Fest 2020 adalah meningkatkan taraf pengetahuan Sobat Energi terkait 
sektor energi di Indonesia dengan mengacu kepada teori Taksonomi Bloom (1956) 
yang terdiri tiga ranah pengetahuan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Tingkat pendidikan pada bahwa ranah kognitif mencakup kegiatan mental 
(otak). Menurut Bloom (1956) menyatakan bahwa segala upaya yang menyangkut 
aktifitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif tersebut terdiri 
dari enam jenjang proses berpikir mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang 
yang tertinggi, yang meliputi 6 tingkatan yaitu (1) Pengetahuan (knowledge)/
C1, (2) Pemahaman (comprehension)/C2, (3) Penerapan (application)/C3, (4) 
Analisis (analysis)/C4, (5) Sintesis (synthesis)/C5 dan yang terakhir, (6) Evaluasi 
(evaluation)/C6. 

Sedangkan pada ranah afektif yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap 
dan nilai yang mencakup lima jenjang yaitu (1) Penerimaan, (2) Tanggapan, 
(3) Penghargaan, (4) Pengorganisasian, dan (5) Karakterisasi berdasarkan 
nilai-nilai (characterization by a value or value complex). Sementara, ranah 
psikomotor adalah kemampuan yang dihasilkan oleh fungsi motorik manusia 
berupa keterampilan untuk melakukan sesuatu. Keterampilan tersebut meliputi 
kemampuan motorik, keterampilan intelektual, dan keterampilan sosial.  
Ranah psikomotor adalah ranah yang menitik beratkan kepada kemampuan fisik 
dan kerja otot, keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang 
dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu.

Berdasarkan 3 ranah pengetahuan di atas, sejumlah daftar pertayaan pun telah 
diberikan kepada responden untuk mengukur tingkat keberhasilan program pada 
tahap outcome (impact). Pada ranah pengetahuan kognitif terdiri dari 2 pertanyaan 
yang pertama, “Apakah Sobat Energi mengetahui salah satu sumber energi yang ada 
di Indonesia? Dan yang kedua, “Apakah Sobat Energi mengetahui target capaian 
bauran energi nasional pada tahun 2025? Pada pertanyaan pertama, hasil penelitian 
terhadap 94 responden menunjukkan bahwa sebesar 96% menjawab “Ya” sementara 
4% lainnya menjawab “Tidak”, sementara pada pertanyaan kedua pada ranah 
pengetahuan kognitif sebanyak 71% menyatakan “Ya”, bahwa mengetahui target 
capaian bauran energi nasional dan 29% lainnya menjawab “Tidak”. Berdasarkan 
hal tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa rerata tingkat ketercapaian pada ranah 
pengetahuan kognitif sebesar 82.5%, sangat baik.
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Pada ranah pengetahuan kognitif, peserta telah sampai pada tingkatan C3 
yaitu penerapan, hal ini dikarenakan responden telah melalui 3 jenjang proses 
berpikir pada ranah kognitif yaitu mulai dari mengolah informasi menjadi sebuah 
pengetahuan dari hasil kegiatan Energy Fest 2020, setelah itu responden sampai 
pada tahapan selanjutnya yaitu proses pemahaman, dari proses pemahaman itulah 
yang pada akhirnya sampai pada jenjang ke-3 yaitu penerapan. Penerapan yang 
dimaksud adalah responden telah mengetahui kebijakan yang sedang diterapkan 
oleh Pemerintah salah satunya berupa target capaian bauran energi nasional pada 
tahun 2025 sebesar 23%. 

Selanjutnya, pengukuran taraf pengetahuan pada ranah afektif terdiri dari 
dua pertanyaan yaitu “Apakah Sobat Energi tertarik untuk mempelajari sektor 
energi di Indonesia? Dan “Apakah Sobat Energi bersedia menjadi Patriot Energi/
pahlawan energi Indonesia? Data hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 85% 
menjawab “Ya” tertarik untuk mempelajari sektor energi di Indonesia dan “15% 
menjawab “Tidak”, sementara pada pertanyaan “Apakah Sobat Energi bersedia 
menjadi Patriot Energi/pahlawan energi Indonesia?” sebanyak 75% menjawab 
“Iya” dan 25% menjawab “Tidak”. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rerata 
tingkat ketercapaian pada ranah pengetahuan afektif sebesar 80%, sangat baik. 

Pada rahan afektif, responden telah sampai pada jenjang ke-2 yaitu 
“Tanggapan”, artinya peserta kegiatan telah melalui proses penerimaan, dalam hal 
ini materi dan pengetahuan terkait sektor energi di Indonesia dan berlanjut pada 
tahap memberikan tanggapan atas hal tersebut. Dari jawaban responden diketahui 
bahwa responden memiliki antusiasme untuk menjadi Patriot Energi dan tertarik 
untuk mempelajari sektor energi Indonesia. 

Lain halnya pengukuran taraf pengetahuan pada ranah psikomotor, terdiri dari 
satu pertanyaan yaitu “Apakah Sobat Energi bersedia mengikuti challenge Energy 
Fest 2020? Sebanyak 55% menjawab “Ya” dan 45% menjawab “Tidak”. Angka 
55% tersebut kemudian diverifikasi dari 39 peserta yang telah mengikuti challenge 
utama Energy Fest 2020. Challenge tersebut sebagai salah satu upaya meningkatkan 
pelibatan peserta selama proses kegiatan agar peserta memiliki pengalaman belajar 
tersendiri. Challenge yang diberikan berupa pembuatan konten kreatif yang 
berisikan cerita pengalaman peserta selama mengikuti kegiatan Energy Fest 2020 
dengan menggunakan hashtag #EnergyFest2020 dan #EnergyEducation. Dari 39 
peserta challenge, peserta dengan karya terbaiklah yang berhak mendapatkan satu 
buah laptop. Pada kesempatan ini hadiah diberikan kepada Dwi Viyani Ginting 
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Munthe yang merupakan salah satu peserta termuda yang masih duduk di bangku 
SMA, yaitu SMAN 4 Pematang Siantar, peserta tersebut pun berbagi pengalaman 
menjadi peserta terbaik di story Instagram pribadinya sebagai berikut. 

“Saya Dwi Ginting, video saya terpilih menjadi unggahan feeds Instagram 
pilihan pada Enegy Fest 2020, saya berterima kasih kepada Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk hadiah laptopnya”. 

Gambar 5 Screenshot testimoni akun @dwigtg_ pada story Instagram

Berdasarkan analisis atas indikator ketercapaian pada ranah pengetahuan 
psikomotor diketahui rerata sebesar 55%, cukup.

5. PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil “Audit Komunikasi Program Energi Kolaborasi Kementerian 
ESDM Tahun 2020”, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. Pada tahap input (preparation) program Energi Kolaborasi khususnya 

kegiatan Energy Fest 2020, hasil audit komunikasi menunjukkan tingkat 
rerata ketercapaian sebesar 89%, sangat baik. 
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2.  Pada tahap output (implementation), hasil audit komunikasi program 
menunjukkan rerata tingkat ketercapaian sebesar 91%, sangat baik.

3.  Pada tahap outcome (impact), peneliti membagi menjadi tiga aspek yaitu ranah 
pengetahun kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah pengetahuan kognitif, 
hasil penelitian menunjukkan tingkat rerata ketercapain sebesar 82.5%, sangat 
baik. Peserta kegiatan telah sampai pada tingkatan C3 yaitu pada jenjang 
“Penerapan”. Sementara pada ranah pengetahuan afektif, menunjukkan rerata 
tingkat ketercapaian sebesar 80%, sangat baik. Peserta kegiatan baru sampai 
pada jenjang ke-2 yaitu “Tanggapan”. Selanjutnya, pada ranah pengetahuan 
psikomotorik mendapat rerata tingkat ketercapaian sebesar 55%, cukup. 

5.2. Saran
Berdasarkan hasil “Audit Komunikasi Program Energi Kolaborasi Kementerian 
ESDM Tahun 2020”, maka peneliti dapat memberikan saran bahwa dari hasil audit 
komunikasi ketiga tahapan tersebut, pada tahap output (implementation) dan outcome 
(impact) perlu ditingkatkan, agar peserta benar-benar sampai pada tingkatan akhir 
masing-masing jenjang ranah pengetahuan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian 
lebih lanjut terkait “Audit Komunikasi Program Komunikasi Kementerian ESDM” 
dengan menggunakan teori maupun pendekatan lainnya yang mendukung proses 
evaluasi program. 
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Abstrak
Pandemi Covid-19 mengubah aktivitas masyarakat yang biasanya dilakukan di ruang 
fisik pindah ke ruang digital serta menambah rentan terpapar hoaks di media sosial. Hoaks 
yang beredar sangat beragam dan merusak, antara lain klaim banyaknya kasus yang 
meninggal dunia akibat vaksin Covid-19 dan menyebut vaksin Covid-19 memiliki 
efek samping yang berbahaya. Akibat percaya hoaks, sebagian masyarakat menjadi 
ragu mengikuti vaksinasi Covid-19. Menghadapi kondisi ini, Government Public 
Relations (GPR) harus mengubah strategi dalam berkomunikasi kepada masyarakat 
dengan menggunakan akun media sosial pribadinya. Tujuan penelitian ini untuk 
mendapatkan gambaran tentang pemanfaatan media sosial pribadi GPR dalam 
mengklarifikasi hoaks Covid-19. Teori yang digunakan adalah teori presentasi diri 
Erving Goffman, bahwa keberadaan kita dalam masyarakat seperti sebuah teater, 
ada panggung dan penontonnya. Panggung sendiri ada dua bagian utamanya, yaitu 
panggung depan (frontstage) dan panggung belakang (backstage). Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara mendalam 
dan menyeluruh terhadap hasil penelitian mengenai suatu keadaan. Sebagian 
narasumber telah memanfaatkan media sosial pribadi dalam mengklarifikasi hoaks 
Covid-19 dengan menggunakan akun pribadi khusus GPR yang berbeda dengan 
akun media sosial pribadi yang telah dimilikinya. Meskipun belum menjadi 
kegiatan yang rutin dilakukan dan tanpa pengukuran target, beberapa narasumber 
telah menjalankan peran GPR sebagai teknisi komunikasi dan fasilitator komunikasi 
dengan memanfaatkan media sosial pribadi Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp, 
Podcast, dan chatbot Telegram untuk mengunggah ulang (repost) konten klarifikasi 
hoaks Covid-19 dari media sosial dan laman resmi.

Kata kunci: Covid-19, Government Public Relation, hoaks, media sosial, presentasi 
diri

Abstract
The Covid-19 pandemic has changed people’s activities that are usually carried 
out in the physical space to move to the digital space and have increased the 
vulnerability of being exposed to hoaxes on social media. Hoaxes broadcasting are 
very diverse and destructive, including claims of many cases who have died as a 
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result of the Covid-19 vaccine and calling the Covid-19 vaccine having dangerous 
side effects. As a result of believing in hoaxes, some people have become hesitant 
about participating in the Covid-19 vaccination. Facing this condition, Government 
Public Relations must change the strategy in communicating to the public by using 
their personal social media accounts. The purpose of this research was to get an 
overview of the use of GPR’s personal social media in clarifying the Covid-19 hoax. 
The theory used is Erving Goffman’s self-presentation theory, that our existence in 
society is like a theater, there is a stage and an audience. The stage itself has two 
main parts, namely the frontstage and the backstage. This research uses a qualitative 
research method with a case study approach to describe or provide an in-depth 
and comprehensive overview of the results of research regarding a situation. Some 
interviewees have used personal social media to clarify the Covid-19 hoaxes by 
using a special personal GPR account that is different from the personal social 
media accounts they already have. Although not yet a routine activity and without 
target measurement, some interviewees have played GPR role as communication 
technicians and communications facilitators by utilizing personal social media 
Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp, Podcast, and Telegram chatbot to repost 
clarifying Covid-19 hoaxes content from social media and official pages.

Keywords: Covid-19, Government Public Relation, hoax, social media, self 
presentation

1. PENDAHULUAN
Sampai dengan April 2021, pandemi Covid-19 di Indonesia telah berlangsung 
selama satu tahun satu bulan. Kasus pertama di Indonesia diumumkan Presiden 
Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Beliau mengumumkan temuan 
kasus infeksi virus corona pertama di Indonesia seorang ibu berusia 64 tahun dan 
putrinya berusia 31 tahun (Antaranews.com, 2020). Kemudian pada 11 Maret 2020 
World Health Organization (WHO) mengumumkan Corona-19 sebagai pandemi.

Data Kementerian Kesehatan, 23 April 2021 pukul 12.00 WIB, menunjukkan 
akumulasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1.632.248 kasus, 
100.533 kasus aktif, 1.487.369 sembuh dan 44.346 meninggal dunia, dengan 
wilayah terdampak di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota. Dengan demikian, 
terjadi penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 5.436 orang, kasus sembuh 
bertambah 5.920 orang, dan kasus meninggal bertambah 174 orang. Pemeriksaan 
menggunakan tiga metode yaitu RT-PCR, TCM, dan Rapid Antigen, dengan jumlah 
total spesimen yang telah diperiksa sebanyak 14.154.141 spesimen dari jumlah total 
orang yang diperiksa sebanyak 9.509.667 orang. Sementara kasus suspek sebanyak 
65.421 orang (Covid19.go.id, 2021).



Lida Noor Meitania

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 147

Selama masa pandemi Covid-19 ini, ada perubahan aktivitas masyarakat yang 
biasanya dilakukan di ruang fisik pindah ke ruang digital karena pembatasan jarak 
fisik. Peningkatan penggunaan internet ini ditunjukkan melalui laporan We Are Social 
yang bekerja sama dengan Hootsuite dalam laporan berjudul “Digital 2021: The Latest 
Insights Into The State of Digital” yang diterbitkan pada 11 Februari 2021. Menurut 
laporan ini, rata-rata orang Indonesia menghabiskan tiga jam 14 menit sehari untuk 
mengakses media sosial. Dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, 
pengguna aktif media sosialnya mencapai 170 jiwa. artinya, jumlah pengguna media 
sosial di Indonesia setara dengan 61,8 persen dari total populasi pada Januari 2021. 
Angka ini juga meningkat 10 juta, atau sekitar 6,3 persen dibandingkan tahun lalu 
(Kompas.com, 2021).

Sebelum terjadi pandemi, penyebaran berita hoaks telah banyak di media 
sosial. Hasil survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia Tahun 
2019 menunjukkan ebanyak 92,4% (2017) dan sebanyak 87,5% (2019), aplikasi 
chatting 62,8% (2017) dan sebanyak 67% (2019), website sebanyak 34,9% (2017) 
dan sebanyak 28,2% (2019) (Mastel.id, 2019). Namun, dalam kondisi ketidakpastian 
(uncertainty) dan ketakutan (fear) yang dialami selama pandemi menempatkan 
masyarakat dalam posisi rentan menghadapi hoaks (Rahmiaji & Wardhana, 2020: 
5-13).

Penanganan sebaran isu hoaks Covid-19 periode 23 Januari 2020 sampai 
dengan 23 April 2021 oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan ada 1.544 temuan isu hoaks 
Covid-19 yang beredar di masyarakat. Seluruh temuan tersebut telah didiseminasikan 
ke kementerian/lembaga dan masyarakat, sebanyak 3.187 total sebaran pengajuan 
takedown dan telah ditindaklanjuti dengan takedown sebanyak 2.768 isu hoaks, 
dengan penegakan hukum sebanyak 113 kasus. Pengajuan takedown isu hoaks 
di media sosial tersebut paling banyak di Facebook sebanyak 2.611, sedangkan 
Twitter sebanyak 503, Instagram sebanyak 24, dan Youtube sebanyak 49 (Kominfo.
go.id, 2021). 

Lebih lanjut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta 
masyarakat memahami kondisi negara yang sedang melawan Covid-19, salah satu 
caranya dengan menghindari hoaks vaksinasi Covid-19 (Kominfo.go.id, 2021). 
Penanganan persebaran konten hoaks vaksin Covid-19 periode 23 April 2021 pukul 
06.00 WIB hasil temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika ada 172 temuan 
yang teridentifikasi. Semua hoaks itu tersebar di 1220 platform digital, terbanyak 
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melalui Facebook ada 1103, Instagram 9, Twitter 52, YouTube 41 dan TikTok 15 
sebaran. Seluruhnya telah di-takedown (Kominfo.go.id, 2021).

Hoaks Covid-19 yang menyebar dan merusak di Inggris antara lain bahwa 
jaringan 5G dapat menyebarkan virus corona Covid-19. Sebanyak 77 Base 
Transceiver Station (BTS) rusak karena dibakar selama April hingga awal Mei 2020. 
Bahkan tidak hanya BTS, sekitar 40 orang pegawai perusahaan telekomunikasi 
diserang secara verbal maupun fisik. Selain Inggris, BTS di Kanada dan Belanda 
juga dibakar. Padahal, tidak semua BTS tersebut memancarkan 5G. Akibatnya, 
tidak hanya kerusakan infrastruktur dan kekerasan pada pegawai telekomunikasi 
saja. Layanan gawat darurat dan tenaga medis terkena dampaknya (Inet.detik.com, 
2020).

Salah satu hoaks yang beredar di Indonesia mengenai akun WhatsApp (WA) 
yang mengatasnamakan Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. Akun WA palsu tersebut mengirim 
pesan meminta pinjaman sejumlah uang dengan mencantumkan nomor rekening 
bank. Berdasarkan klarifikasi langsung dari dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, akun 
WA miliknya telah diretas. Setelah dilakukan pemulihan WA tersebut sehingga 
dapat diakses kembali, kemudian ada nomor WA palsu lain yang meminjam 
sejumlah uang dengan mengatasnamakan dirinya. Nomor rekening bank di pesan 
WA tersebut juga bukan nomor rekeningnya (Kominfo.go.id, 2021). 

Hoaks lain yang beredar antara lain klaim banyaknya kasus yang meninggal 
dunia akibat vaksin Covid-19 dan menyebut vaksin Covid-19 memiliki efek samping 
yang berbahaya. Padahal, menurut Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid hal tersebut tidak benar ada 
yang meninggal karena vaksin Covid-19. Vaksinolog sekaligus Dokter Penyakit 
Dalam di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia, dr. Dirga Sakti rambe, M.Sc, Sp.PD 
menjelaskan bahwa reaksi sistemik seperti demam hingga lemas adalah reaksi 
pasca vaksinasi yang wajar dan belum pernah dilaporkan ada kasus kematian akibat 
vaksin Covid-19. Akibat percaya hoaks efek buruk vaksin yang beredar di media 
sosial, sebagian warga asli Papua yang akan divaksinasi di Kabupaten Jayawijaya 
panik. Menurut Engelber Sorabut, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, adanya hoaks dan kabar buruk mengenai vaksin 
membuat warga ragu menerima vaksinasi Covid-19 (Inews.id, 2021).

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal World Health Organization 
(WHO) menyerukan bahwa kita tidak saja melawan epidemi, namun kita juga 
melawan infodemik, saat pertemuan ahli kebijakan luar negeri dan keamanan. 
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Hal ini disampaikannya mengingat penyebaran infodemik yang lebih cepat dan 
lebih mudah daripada virusnya sendiri (UN.org, 2020). Indonesia bersama 12 
negara lainnya (Afrika Selatan, Australia, Chile, Georgia, India, Latvia, Lebanon, 
Mauritius, Meksiko, Norwegia, Perancis, dan Senegal) memprakarsai “Cross-
Regional Statement on Infodemic in the Context of COVID-19”, yang memperoleh 
dukungan dari 132 negara anggota PBB. Gerakan ini diharapkan dapat semakin 
meningkatkan kesadaran masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional, 
untuk selalu mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan tidak 
mudah terpengaruh pada hoaks atau infodemik mengenai Covid-19 (Kemlu.go.id, 
2020).

Penelitian tentang hoaks di media sosial pernah dilakukan oleh Juditha (2018) 
dengan judul “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya“. 
Penelitian ini menemukan bahwa ada tiga tujuan hoaks disebarkan, yaitu motif 
ekonomi, motif ideologis-politis, dan motif asal berbagi atau kesenangan. 
Traffic kunjungan website yang tinggi memiliki dampak pada keuntungan dari 
monetisasi, kemudian tujuan ideologis-politis dari informasi si pembuat hoaks 
akan terdistribusikan yang akhirnya saling perang ideologi secara virtual, menurut 
Haryadi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa hoaks yang disebar 
berulang-ulang melalui media sosial dapat membentuk opini publik bahwa berita 
tersebut benar. Ada tiga pendekatan penting untuk mengantisipasi penyebaran hoaks 
di masyarakat, yaitu pendekatan kelembagaan, teknologi dan literasi. Salah satu 
rekomendasi penelitian ini adalah mengaktifkan cyber GPR untuk menyebarkan 
informasi melawan hoaks di setiap instansi pemerintah pusat hingga daerah. 

Waluyo dan Djaffar (2020) juga pernah melakukan penelitian berjudul 
“Tinjauan Peran Government Public Relations Era Revolusi Industri 4.0 untuk 
Bersikap Milenial”. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa komunikasi publik yang 
dilakukan GPR tidak lagi sebatas media relations, namun GPR dituntut mengelola 
citra pemerintah dengan memanfaatkan orang ketiga (third party endorser). 
Beberapa langkah yang dapat dilakukan GPR dalam pengumpulan data dari media 
sosial dan pengolahan datanya adalah 1) klasterisasi khalayak dengan pola perilaku 
komunikasinya menjadi sesuatu yang penting untuk dianalisis; 2) GPR harus 
mampu mengembangkan strategi komunikasinya untuk komunitas yang ada di 
media sosial dengan mengidentifikasi dan menganalisis influencer; 3) menganalisa 
peta pergerakan isu dari satu kelompok ke kelompok lain, maupun menganalisis 
siapa yang paling berpengaruh dalam kelompok perbincangan tersebut; 4) 
mengidentifikasi karakteristik influencer dan sumber informasinya (opinion leader), 
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serta berapa banyak yang menjadi pengikut pendapatnya. Peran tersebut terutama 
untuk merespon konten negatif dan hoaks yang merusak persatuan dan kesatuan 
bangsa yang dilakukan melalui media sosial. 

Government Public Relations (GPR) berfungsi melaksanakan komunikasi 
kehumasan sebagai penghubung atau jembatan antara instansi pemerintah dengan 
masyarakat supaya pandangan masyarakat terhadap instansi pemerintah selalu 
baik. GPR berperan sebagai komunikator sekaligus mediator yang proaktif, 
menurut Rosady Ruslan (Waluyo dan Djaffar, 2020: 11-20). Menurut Ngurah 
Putra, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang luas seperti media 
sosial mempengaruhi masyarakat. Berbagai studi public relations di negara-
negara Asia menemukan bahwa model pengaruh individu atau yang dikenal 
dengan personal influencer banyak digunakan instansi kehumasan di media 
sosial. Namun, persaingan GPR dengan media konvensional dalam menyebarkan 
informasi publik semakin rumit. Ditambah dengan pemanfaatan media sosial yang 
semakin intensif oleh masyarakat dan media massa (Waluyo dan Djaffar, 2020: 
11-20). Kemudian menurut Subiakto, teknologi informasi dan komunikasi yang 
berkembang luas mengharuskan Government Public Relations mengubah strategi 
dalam berkomunikasi kepada masyarakat (Waluyo dan Djaffar, 2020: 11-20). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, hal yang menarik untuk diteliti lebih 
mendalam adalah tentang pemanfaatan media sosial pribadi GPR. Sehingga, 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan media sosial 
pribadi GPR dalam mengklarifikasi hoaks Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk 
mendapatkan gambaran tentang pemanfaatan media sosial pribadi GPR dalam 
mengklarifikasi hoaks Covid-19.

2. KERANGKA TEORI
2.1. Teori Presentasi Diri
Teori presentasi diri atau teori dramaturgi menurut Erving Goffman adalah 
bagaimana kita beraksi dan berinteraksi dengan masyarakat, seperti sebuah teater. 
Dalam teater itu ada panggung (stage) dan penonton. Drama yang dipresentasikan 
di atas panggung tersebut akan dinilai oleh penonton, dan penilaiannya membentuk 
self-image sekaligus social-image. Sehingga, ada dorongan bagi manusia untuk 
memanipulasi agar terkesan baik di mata penonton. Panggungnya sendiri ada 
dua bagian utamanya, yaitu panggung depan (frontstage) dan panggung belakang 
(backstage). Panggung depan terdiri dari tiga bagian utama, yang terdiri dari latar 
panggung, penampilan diri, dan peralatan untuk mengekspresikan diri. Sedangkan 
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panggung belakang adalah tempat dimana para tokoh peran mempersiapkan akting 
yang akan dipresentasikan di panggung depan. Di panggung belakang ini para 
tokoh berperilaku bebas tanpa ekspektasi karakter (Rorong, 2018).

2.2. Government Public Relations
Menurut Park dan Chou (2012), GPR sebagai alat pemerintah melakukan pendekatan 
publik dalam mengenalkan suatu kebijakan baru. Tujuan dari GPR menurut Cutnip, 
Center dan Broom (2009) adalah (1) memberikan informasi konstituen tentang 
aktivitas pemerintah; (2) memastikan kerja sama aktif dalam program pemerintah; 
(3) mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang sudah ditetapkan; 
(4) melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah; (5) mengelola 
informasi internal; (6) memfasilitasi hubungan media; (7) membangun komunitas 
dan bangsa. 

Peran GPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut Cutlip, Center 
dan Broom (2009) ada empat, yaitu (1) teknisi komunikasi tanpa ada partisipasi 
yang signifikan dalam pembuatan keputusan manajemen dan perencanaan strategis, 
seperti menulis siaran pers; (2) pakar perumus yang bertugas mendefinisikan masalah, 
mengembangkan program, dan bertanggung jawab penuh atas implementasinya; (3) 
fasilitator komunikasi yang bertugas menjadi pendengar yang peka dan perantara 
komunikasi sebagai perantara (liaison), interpreter, dan mediator antara organisasi 
dengan publik; (4) fasilitator pemecah masalah yang berkolaborasi dengan manajer 
untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah, dan menjadi bagian dari tim 
perencanaan strategis mulai dari persoalan pertama sampai evaluasi program. 

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara 
mendalam dan menyeluruh terhadap hasil penelitian mengenai suatu keadaan. 
Menurut Robert K. Yin, kasus adalah fenomena kontemporer dalam kehidupan 
nyata, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas. Studi kasus, 
yaitu penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena dalam kehidupan nyata, 
dengan menjawab pertanyaan penelitian “bagaimana” dan “mengapa” tentang 
fenomena yang menarik. 

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur 
terhadap GPR di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian 
Komunikasi dan Informatika. Selain itu, observasi atau pengamatan dilakukan 



Lida Noor Meitania

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 152

terhadap media sosial pribadi mereka untuk mengidentifikasi konten dan interaksi 
dengan masyarakat melalui media sosial, yaitu Twitter dan Instagram. Kemudian 
peneliti juga mengumpulkan data melalui kepustakaan dari berbagai buku, jurnal, 
berita dari media daring (online), dan surat dinas.

4. PEMBAHASAN 
Penelitian ini membahas mengenai media sosial GPR dalam mengklarifikasi 
hoaks Covid-19. Peneliti menggunakan teori presentasi diri Erving Goffman untuk 
mengetahui gambaran pemanfaatan media sosial pribadi GPR dalam mengklarifikasi 
hoaks Covid-19. Narasumber yang diwawancarai sebanyak 17 orang jabatan 
fungsional Pranata Humas, Penerjemah, Analis Kebijakan, maupun fungsional 
umum di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian 
Komunikasi dan Informatika. Akun media sosial yang diobservasi adalah akun 
pribadi Instagram dan Twitter narasumber sejak 2 Maret 2020, pertama kali 
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan kasus pertama Covid-19 
di Indonesia, sampai dengan 16 April 2021. 

Teori presentasi diri menurut Erving Goffman adalah bagaimana kita beraksi 
dan berinteraksi dengan masyarakat, seperti sebuah teater. Dalam teater itu ada 
panggung (stage) dan penonton. Drama yang dipresentasikan di atas panggung 
tersebut akan dinilai oleh penonton, dan penilaiannya membentuk self-image 
sekaligus social-image. Sehingga, ada dorongan bagi manusia untuk memanipulasi 
agar terkesan baik di mata penonton. Panggungnya sendiri ada dua bagian 
utamanya, yaitu panggung depan (frontstage) dan panggung belakang (backstage). 
Panggung depan terdiri dari tiga bagian utama, yang terdiri dari latar panggung, 
penampilan diri, dan peralatan untuk mengekspresikan diri. Sedangkan panggung 
belakang adalah tempat dimana para tokoh peran mempersiapkan akting yang 
akan dipresentasikan di panggung depan. Di panggung belakang ini para tokoh 
berperilaku bebas tanpa ekspektasi karakter (Rorong, 2018).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) khususnya 
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) memiliki 
inovasi untuk meningkatkan kinerja informasi publik dengan menjadikan Aparatur 
Sipil Negara (ASN) sebagai influencer di media sosial. Menurut Widodo Muktiyo, 
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik September 2019-Januari 2021, 
ASN yang menjadi influencer di media sosial adalah ASN yang memiliki tiga akun 
media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter dengan follower lebih dari 500 dan 
aktif membagikan konten positif di media sosialnya setiap hari. Beliau mengaku 
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memaksa karena ASN di Ditjen IKP adalah humas pemerintah milenial (Detik.com, 
2019). Menanggapi inovasi ini, Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi berpendapat bahwa pemerintah berkeinginan 
membangun sistem ASN yang lebih profesional, dengan memaksimalkan waktu 
kerja dan berprestasi dengan menciptakan inovasi (Republika.co.id, 2019). 

Widodo Muktiyo berharap GPR di Kemkominfo aktif di media sosial 
serta mampu membuat simpati publik menjadi tergugah terhadap penyelenggara 
negara. Sehingga, kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah akan 
meningkat (Kominfo.go.id, 2020). Beliau juga berharap GPR mempunyai mindset 
dan cara bekerja yang baru agar berita dan informasi pemerintah dapat menyebar 
secara luas. Menurutnya, saluran informasi pemerintah tidak hanya lewat saluran 
resmi institusi tetapi juga mengembangkan era getok tular atau word of mouth 
melalui media virtual dan media sosial masing-masing. Tidak hanya itu, ia berharap 
GPR mengedepankan kerjasama yang baik antar GPR di Kementerian/Lembaga 
dan Pemprov/Kabupaten/Kota (Kompas.com, 2019). 

Namun, implementasi kebijakan memanfaatkan akun media sosial pribadi 
ASN Ditjen IKP ditanggapi beragam oleh narasumber. Beberapa narasumber 
berpendapat kebijakan ini bagus, inovatif, dan menantang, meskipun awalnya 
ada perasaan tidak nyaman dan keberatan. Narasumber yang menyatakan tidak 
keberatan ini beralasan bahwa pejabat fungsional Pranata Humas sudah selayaknya 
membantu menyebarluaskan informasi melalui berbagai kanal kekinian, tidak 
hanya ASN Ditjen IKP saja, namun perlu diperluas ke ASN di luar Kementerian 
Komunikasi dan Informatika.

Ketidaknyamanan atas pemanfaatan akun pribadi ini disiasati oleh sebagian 
besar narasumber dengan memiliki lebih dari satu akun pribadi di Instagram dan 
Twitter, meskipun tetap menggunakan nama pribadi atau mengandung nama 
pribadi, sedangkan satu orang narasumber menggunakan nama tokoh animasi. Satu 
orang narasumber tidak memiliki akun media sosial yang khusus digunakan untuk 
menyebarkan konten terkait tugas GPR di Ditjen IKP, meskipun akun Twitter-nya 
aktif dengan lebih dari 2.500 followers dan memiliki beberapa akun Instagram. 
Meskipun demikian, ia menilai baik sekali kebijakan yang memanfaatkan akun 
pribadi untuk menyebarkan konten GPR dan perlu dijadikan peraturan. 

Salah satu narasumber yang aktif menyebarkan konten GPR, yaitu Narasumber 
3, telah mengunggah lebih dari 400 konten di akun Instagram pribadi khusus GPR, 
sejak unggahan pertama tanggal 14 Juni 2020 berjudul “Wajib Gunakan Masker 
Saat Keluar Rumah”, repost dari dari akun resmi Biro Humas Kementerian 



Lida Noor Meitania

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 154

Komunikasi dan Informatika @kemenkominfo. Konten lainnya, merupakan repost 
dari akun resmi Direktorat Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan 
Komunikasi Publik @IndonesiaBaik.id, @InfoPublik, dan @Indonesiago.id, serta 
akun resmi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional @
lawancovid19_id, akun resmi kementerian dan lembaga lainnya, bahkan Good 
News From Indonesia @gnfi baik yang bertema penanganan Covid-19 seperti 
larangan unggah sertifikat Covid-19 di ruang digital, protokol kesehatan, vaksinasi, 
maupun konten yang berkaitan dengan pelabuhan lumbung ikan di daerah tertinggal, 
dan pembangunan bendungan yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko 
Widodo. Sedangkan konten klarifikasi hoaks Covid-19 yang diunggah Narasumber 
3 hanya ada dua, yaitu konten berjudul “Cara Cerdas Tangkal Hoaks di Masa 
Pandemi” dan “Awas Hoaks: WHO menyatakan bahwa vaksin Sinovac adalah 
vaksin yang paling lemah” yang bersumber dari akun resmi Instagram Komite 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional @lawancovid19_id yang 
diunggah pada tanggal 21 Oktober 2020 dan 7 Januari 2021.

 
(Awas Hoaks: WHO menyatakan bahwa vaksin Sinovac adalah vaksin yang 

paling lemah, 7 Januari 2021)

(Cara Cerdas Tangkal Hoaks di Masa Pandemi, 21 Oktober 2020)
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Konten yang diunggah Narasumber 3 di akun pribadi khusus GPR tersebut, 
menunjukkan citra GPR di media sosial, tanpa menunjukkan keterlibatannya dalam 
produksi konten yang diunggahnya. Menurut Cutlip, Center dan Broom (2009), 
peran GPR yang dimainkan Narasumber 3 ini adalah sebagai teknisi komunikasi. 

Berbeda dengan Narasumber 3 dan beberapa narasumber lainnya, salah satu 
narasumber menganggap kebijakan memanfaatkan media sosial pribadi biasa saja 
dan bukan merupakan sebuah terobosan. Namun ia menyadari dengan memanfaatkan 
media sosial bisa berdampak positif untuk menyebarkan informasi ke masyarakat. 
Ada juga beberapa narasumber menyatakan tidak keberatan mengingat sebagai 
pejabat fungsional Pranata Humas sudah selayaknya membantu menyebarluaskan 
informasi melalui berbagai kanal kekinian seperti media sosial. 

Beberapa narasumber juga menilai bahwa kebijakan ini tidak efektif karena 
hanya berdasarkan pada kuantitas atau jumlah konten yang disebarkan bukan pada 
kualitas seperti jumlah jangkauan (reach), engagement, dan kualitas kontennya. 
Menurut mereka, seharusnya ASN diberi pilihan dan bukan kewajiban untuk 
menggunakan media sosial pribadinya. Meskipun kebijakan ini dinilai tidak 
efektif, namun narasumber tetap memanfaatkan akun media sosial pribadi untuk 
menyebarkan konten GPR.

Salah satunya adalah Narasumber 16 yang menilai kebijakan ini tidak efektif 
namun ia tetap mengunggah ulang (repost) konten di akun Instagram pribadi khusus 
GPR miliknya. Sebanyak lebih dari 45 konten telah ia unggah sejak unggahan 
pertama tanggal 27 Januari 2021 yang berjudul “Vaksinasi Covid-19 di Indonesia 
Perlu Waktu 15 Bulan”, unggahan ulang dari akun resmi Direktorat Informasi 
dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan @infokompmk dan 
akun resmi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik @djikp. Konten 
lainnya, merupakan repost dari akun resmi Direktorat Informasi dan Komunikasi 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan @genbestid, dan akun resmi Kementerian 
Kesehatan @kemenkes_ri yang bertema penanganan Covid-19 seperti vaksinasi, 
maupun konten tentang arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 
hari pers. Konten klarifikasi hoaks Covid-19 yang diunggah Narasumber 16 ada 12 
konten, antara lain konten berjudul “Hoaks Seputar Vaksin Covid-19” dan “Gereja 
Haramkan Vaksin Covid-19” yang bersumber dari akun resmi Direktorat Informasi 
dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan @infokompmk yang 
diunggah mulai tanggal 30 Januari 2021.
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(Gereja Haramkan Vaksin Covid-19, 31 Januari 2021)

Konten yang diunggah Narasumber 16 di akun pribadi khusus GPR tersebut, 
menunjukkan citra GPR di media sosial, tanpa menunjukkan keterlibatannya dalam 
produksi konten yang diunggahnya. Menurut Cutlip, Center dan Broom (2009), 
peran GPR yang dimainkan Narasumber 16 adalah sebagai teknisi komunikasi. 

Selain Narasumber 16, ada Narasumber 10 dan beberapa narasumber lainnya 
yang tidak setuju pemanfaatan akun media sosial pribadi dalam menyebarkan 
konten GPR. Mereka beralasan karena semua akun media sosial pribadi dan jumlah 
follower-nya seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk 
kepentingan pekerjaan. Narasumber 10 telah mengunggah ulang (repost) 15 konten 
dari akun resmi BAKTI @baktikominfo, Direktorat Informasi dan Komunikasi 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan @infokompmk, Direktorat Pengelolaan 
Media @komik_komunika, @indonesiabaik.id, dan @fmb9.id, Museum 
Penerangan @museumpenerangan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi 
Publik @djikp, serta Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan 
akun resmi Bank Indonesia @bank_indonesia. Konten yang diunggah ulang juga 
beragam, tidak hanya penanganan Covid-19 tetapi juga konten tentang ajakan 
membaca buku, maupun ajakan melaporkan kekerasan terhadap lansia. Sedangkan 
konten mengenai klarifikasi hoaks Covid-19 atau edukasi pencegahan hoaks tidak 
ada. Meskipun Narasumber 10 tidak mengunggah konten klarifikasi hoaks di akun 
media sosial pribadinya, ia mengunggah di akun media sosial resmi @djikp. 

Pendapat yang berbeda diutarakan oleh Narasumber 12. Ia mengkhawatirkan 
dampak sosial bagi ASN karena adanya peraturan yang mengatur penggunaan 
media sosial bagi ASN. Menurutnya, kebijakan pemanfaatan media sosial 
pribadi untuk kepentingan pekerjaan GPR perlu dipertimbangkan dan dimitigasi 
dampaknya bagi ASN. Kebijakan ini juga dinilai Narasumber 12 telah menyalahi 
hak pribadi dan tidak ada dalam Sasaran Kinerja Pegawai. Namun, bertolak 
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belakang dengan pernyataannya, Peneliti menemukan bahwa Direktur Tata Kelola 
dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi 
Publik, telah mengirimkan surat kepada Plt. Ketua Umum Ikatan Pranata Humas 
Indonesia Nomor SS-405/DJIKP.2/IK.01.03/04/2020 tanggal 1 April 2020 yang 
berisi imbauan diseminasi informasi terkait Covid-19. Surat yang ditandatangani 
Selamatta Sembiring selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi 
Publik tersebut memohon kepada seluruh pemangku jabatan fungsional Pranata 
Humas untuk mendiseminasikan atau mengamplifikasikan informasi resmi yang 
dikeluarkan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut antara 
lain mengklarifikasi hoaks dan memberikan penjelasan yang benar dikonversikan 
ke dalam butir kegiatan dengan kode butir II.B.5 bagi Pranata Humas Tingkat 
Keterampilan dan kode butir II.B.13 bagi Pranata Humas Tingkat Keahlian. Bahkan 
kegiatan mengunggah ulang (repost) konten di media sosial pribadi dan kegiatan 
membagikan (share) konten di Facebook atau mengunggah twit (retweet) di Twitter 
juga telah dikonversi ke dalam butir kegiatan dengan kode butir II.B.20 bagi Pranata 
Humas Tingkat Keterampilan dan kode butir II.B.6.c bagi Pranata Humas Tingkat 
Keahlian.

Meskipun mengunggah ulang (repost) konten di media sosial pribadi telah 
dikonversi ke dalam butir kegiatan pejabat fungsional Pranata Humas, yang dapat 
diperhitungkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai, namun hanya Narasumber 3 yang 
memiliki target minimal 4 konten yang diunggah dalam sehari meskipun hasilnya 
diakuinya kurang efektif. Narasumber 6 memiliki target adanya engagement 
melalui tanda suka dan komentar, Narasumber 9 tidak memiliki target namun 
disesuaikan dengan kebutuhan karena adanya teman, saudara, maupun tetangga 
yang menanyakan mengenai berbagai hal yang bisa dijawab dari konten yang di-
share. Sedangkan narasumber lainnya tidak memiliki target. Padahal ada sebanyak 
13 dari 17 orang narasumber merupakan pejabat fungsional Pranata Humas.

Meskipun sebagian besar narasumber belum menentukan target kinerja dalam 
memanfaatkan akun media sosialnya, beberapa narasumber telah mendapatkan 
penghargaan Anugerah Government Public Relations Millenial yang diserahkan 
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik kepada ASN di Ditjen IKP, pada 
tanggal 8 Agustus 2020. Menurut Widodo Muktiyo, penghargaan ini merupakan 
bentuk pengakuan dalam pekerjaan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah 
menyebarkan informasi positif melalui media sosial. Menurutnya, tugas GPR 
saat ini sangatlah berat karena perlu melakukan serangkaian kegiatan komunikasi 
yang meluruskan berbagai informasi negatif di berbagai media khususnya media 
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sosial. Widodo Muktiyo menyampaikan bahwa semangat menyebarkan informasi 
positif ini harus selalu dimiliki oleh seluruh ASN, karena kewajiban ASN adalah 
ikut berpartisipasi secara aktif dalam menyebarkan informasi program strategis 
pemerintah (Kominfo.go.id, 2020). Strategi komunikasi yang dilakukan GPR baik 
melalui akun lembaga maupun akun ASN Ditjen IKP tersebut bertujuan untuk 
mengurangi berita atau konten yang bersifat negatif dan hoaks yang menyebar di 
masyarakat, antara lain tentang Covid-19 (Fisip.uns.ac.id, 2020).

Masih menurut Muktiyo, fungsi GPR tidak hanya mekanik dan teknis, tapi 
fungsi humanisme atau human communications yang penting untuk membangun 
pesan yang bisa dimaknai oleh masyarakat luas, agar pesan tidak hanya sent tapi 
delivered. sehingga GPR dituntut untuk melakukan perubahan model komunikasi 
di tengah pandemi yang disesuaikan dengan gaya hidup yang go virtual dengan 
menarasikan, mendeskripsikan informasi yang masuk kedalam hati masyarakat 
agar bersama-sama melawan Covid-19 (Republika.co.id, 2020).

Meskipun ASN di Ditjen IKP dipaksa memiliki tiga akun media sosial 
Facebook, Instagram, dan Twitter dengan follower lebih dari 500 dan aktif 
membagikan konten positif di media sosialnya setiap hari, beberapa narasumber 
turut memanfaatkan kanal lainnya. Sebagian besar narasumber memanfaatkan 
Whatsapp pribadi untuk mengklarifikasi hoaks Covid-19 dan ada satu orang yang 
menggunakan metode tatap muka langsung, dan Narasumber 2 memanfaatkan 
Podcast pribadi dan chatbot Telegram pribadi meskipun tidak mengungkap nama 
dan data pribadinya. Selain itu, beberapa narasumber juga memanfaatkan media 
sosial resmi seperti @infokomPMK, @InfoPublik @Indonesiago.id, @djikp, 
@IndonesiaBaikId, @terasnegeriku, dan @genbest.id. Sedangkan beberapa 
narasumber lainnya tidak menggunakan media sosial resmi karena tidak turut 
mengelola media sosial resmi, atau belum menemukan hoaks di akun resmi. 

Selain memanfaatkan akun media sosial pribadi sebagai GPR, beberapa 
narasumber juga membagikan aktivitas kesehariannya baik aktivitas sebagai ASN, 
berinteraksi dengan sesama rekan kerja maupun sebagai keluarga dan individu di 
komunitas agama di akun media sosial yang sama. Sebagian narasumber lainnya, 
menggunakan akun media sosial pribadi lainnya yang tidak digunakan untuk 
membagikan konten pemerintah. Menurut Erving Goffman, inilah panggung 
belakang (backstage) GPR, bagaimana narasumber berinteraksi dengan GPR 
lainnya, . 

Tidak semua narasumber menerima hoaks dan perlu mengklarifikasinya 
di akun media sosial pribadinya, namun jika keluarga terdekatnya mempercayai 
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hoaks maka Narasumber 12 secara tatap muka akan mengklarifikasinya. Beberapa 
narasumber yang menemukan hoaks memanfaatkan mesin pencari Google untuk 
mengetahui informasi yang diperolehnya fakta atau hoaks dengan mengecek ke 
media mainstream, sebelum mengklarifikasinya. Beberapa narasumber lainnya 
telah mendapatkan informasi yang rutin mengenai isu berita hoaks dari Laporan Isu 
Hoaks dari Tim AIS Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo atau dari 
data yang dibagikan oleh kementerian/lembaga. Narasumber 7 pernah melaporkan 
hoaks yang ditemukannya ke Ditjen Aptika., namun Narasumber 15 memilih untuk 
mengabaikan hoaks yang diterimanya melalui Whatsapp namun tetap melakukan 
klarifikasi secara tatap muka jika ada yang menanyakan secara langsung. Menurut 
Cutlip, Center dan Broom (2009), peran GPR yang dimainkan ini adalah sebagai 
fasilitator komunikasi.

Kendala yang dialami beberapa narasumber dalam mengklarifikasi hoaks 
Covid-19 adalah kurangnya literasi masyarakat dalam mengidentifikasi berita 
hoaks seperti cara menelusuri sumber gambar, domain media online resmi berbeda 
dengan domain blog gratis, juga adanya media online yang gemar menggunakan 
judul klikbait sehingga masyarakat mudah percaya dengan hoaks. Sedangkan 
Narasumber 13 mengalami kendala karena kurangnya sumber klarifikasi hoaks yang 
resmi. Narasumber 14 mengalami kendala banyaknya jumlah hoaks. Narasumber 
16 mengalami kendala perdebatan dengan penyebar hoaks. Sedangkan beberapa 
narasumber lainnya belum menemukan kendala. 

Beberapa narasumber berharap agar edukasi literasi digital kepada masyarakat 
lebih digencarkan kembali dengan kolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti 
akademisi, pelajar, ASN, dan industri kreatif dalam memberantas hoaks, agar 
masyarakat lebih cerdas memilih informasi dan tidak mudah percaya pada hoaks. 
Beberapa narasumber berharap agar pemerintah lebih memaksimalkan media 
sosial pribadi GPR tidak hanya di Ditjen IKP namun juga ASN di luar Kementerian 
Kominfo dalam memerangi berita hoaks sampai tidak ada lagi berita hoaks. 

Seorang narasumber berharap agar penugasan media sosial pribadi dalam 
mengklarifikasi hoaks hanya diberikan kepada pegawai dengan uraian tugas yang 
sesuai dengan unit kerjanya. Jika tidak sesuai, maka penugasan ini sesuai dengan 
keikhlasan dari pelaksananya. Setditjen IKP diharapkan mensosialisasikan manfaat 
dari pemanfaatan media sosial pribadi dalam mengklarifikasi hoaks Covid-19. 

Namun, narasumber yang tidak setuju dengan pemanfaatan media sosial 
pribadi ini menilai bahwa seharusnya dibangun sistem yang mengoptimalkan 
akun resmi instansi saja mulai dari perencanaannya yang terstruktur dan bukan 
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penugasan yang mendadak karena klarifikasi hoaks Covid-19 lebih efektif jika 
dilakukan dengan akun resmi instansi. Seorang narasumber berharap agar pembuat 
dan penyebar informasi hoaks mendapatkan hukuman yang setimpal. 

5. PENUTUP
Sebagian GPR telah memanfaatkan media sosial pribadi dalam mengklarifikasi 
hoaks Covid-19 maupun konten GPR lainnya dengan menggunakan akun pribadi 
khusus GPR yang berbeda dengan akun media sosial pribadi yang telah dimilikinya. 
Beberapa narasumber berpendapat kebijakan ini bagus dan inovatif meskipun pada 
awalnya tidak nyaman dan keberatan. Sebagian narasumber lainnya beranggapan 
bahwa kebijakan ini tidak efektif. 

Narasumber yang menyatakan tidak keberatan ini beralasan bahwa pejabat 
fungsional Pranata Humas sudah selayaknya membantu menyebarluaskan informasi 
melalui berbagai kanal kekinian, tidak hanya ASN Ditjen IKP saja, namun perlu 
diperluas ke ASN di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika. Meskipun 
belum menjadi kegiatan yang rutin dilakukan dan tanpa pengukuran target, beberapa 
narasumber telah menjalankan peran GPR sebagai teknisi komunikasi dan fasilitator 
komunikasi dengan memanfaatkan media sosial pribadi Twitter, Instragram, 
Facebook, Whatsapp, Podcast, dan chatbot Telegram untuk mengunggah ulang 
(repost) konten klarifikasi hoaks Covid-19 dari media sosial dan laman resmi. 

Saran dari penelitian ini adalah (1) adanya kebijakan tertulis dari Ditjen IKP 
bahwa pemanfaatan media sosial pribadi untuk penugasan GPR sesuai dengan 
jabatan administrasi maupun jabatan fungsional dan uraian tugas masing-masing 
ASN termasuk dalam e-SKP; (2) optimalisasi akun media sosial resmi di Ditjen 
IKP; (3) perluasan pemanfaatan media sosial pribadi untuk penugasan GPR tidak 
hanya bagi ASN di kementerian/lembaga/daerah di luar Kementerian Kominfo 
untuk mengklarifikasi hoaks Covid-19; (4) optimalisasi edukasi literasi digital 
kepada masyarakat berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, 
pelajar, ASN, dan industri kreatif; serta (5) penegakan hukum yang setimpal bagi 
pelaku penyebaran hoaks. 
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Abstrak
Kasus Pengadaan Barang dan Jasa (proyek pemerintah) pada Kementerian Agama 
sering mendapatkan sorotan publik. Tak dipungkiri pejabat Kemenag di daerah turut 
mendapatkan perhatian media. Rumusan masalah penelitan ini adalah bagaimana 
framing berita pejabat Kemenag pada Harian Radar Sulteng? Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui framing berita Pejabat Kementerian Agama pada Radar 
Sulteng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif 
dengan analisis framing Robert N. Entman yang melihat framing dalam dua dimensi, 
yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu. Analisis dilakukan dengan empat 
tahapan, pendefinisan masalah, penyebab masalah, pilihan moral, dan penyelesaian 
masalah.Pada seleksi isu yang yang ditampilkan Radar Sulteng adalah, adanya 
kekeliruan yang dilakukan pejabat Kemenag (Kepala Kemenag Donggala). Radar 
Sulteng berupaya netral, berimbang dengan menyajikan klarifikasi dari pejabat 
kemenag dalam berita tersebut. Namun Penonjolan isu dilakukan pada pemilihan 
moral yaitu dalam judul. Radar Sulteng memiliki strategi menyusun realitas dengan 
penonjolan isu, untuk memberikan ingatan tertentu kepada pembaca. Proses produksi 
berita dan organisasi media sangat mempengaruhi realitas yang dibentuk Radar 
Sulteng. Hasil penelitian ini, Pertama, Radar Sulteng menyusun realitas dengan 
sangat berhati-hati dan tidak menunjukkannya secara naratif. Nilai moral yang 
ditampilkan tidak sampai mengarahkan pada tema permasalahan hukum, bahkan 
memilih netral dan berimbang (cover both side). Kedua, media dalam melakukan 
framing dipengaruhi faktor proses produksi berita, serta organisasi media. Ketiga, 
cover both side yang ditampilkan media, justru merupakan strategi framing untuk 
menyajikan penonjolan isu, yaitu pejabat Kemenag yang menguasai proyek.

Kata Kunci: Radar Sulteng, Framing, Entman, Produksi Berita, cover both side

Abstract
Cases of Procurement of Goods and Services (government projects) at the Ministry 
of Religious Affairs (Kemenag) often get the public spotlight. Kemenag officials in 
the area also received media attention. The formula of this research problem is how 
Radar Sulteng made news framing of the Kemenag officials? The purpose of this 
research is to find out the framing of the news of Kemenag officials on Radar Sulteng. 
This study uses qualitative research method descriptively with framing analysis 
Robert N. Entman who sees framing in two dimensions, namely issue selection and 
accentuation of specific issue. The analysis is done with four stages, define problem, 
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diagnose cause, make moral judgement, and treatment recommendation. In the 
selection of the issue displayed by Radar Sulteng is, there was a mistake made by 
the Kemenag Officials (Head of Kemenag Donggala). Radar Sulteng seeks to be 
neutral, balanced by presenting clarifications from Head of Kemenag Donggala in 
the news. But accentuation of specific issue is done on moral choice that is in the title 
sentence. Radar Sulteng has a strategy of constructing reality with the accentuation 
of specific issue, to give certain memories to the reader. The production process 
of news and media organizations greatly influenced the reality formed by Radar 
Sulteng. As for the results of this study, researchers found three things, First, Radar 
Sulteng composes reality very carefully and does not show it narratively. The moral 
values displayed do not lead to the theme of legal issues, even choosing neutral 
and balanced (cover both sides). Second, the media in framing is influenced by 
news production process factors, as well as media organizations. Third, the cover 
of both sides displayed by the media, is precisely a framing strategy to present 
the accentuation of specific issuee, namely the Kemenag officials who master the 
project.
Keyword: Radar Sulteng, Framing, Entman, News Production, cover both side

1. PENDAHULUAN 
Pejabat Kementerian Agama (Kemenag) beberapa kali menjadi sorotan publik 
atas kasus korupsi. Media tribbunnews.com dan tempo.co, mencatat sejumlah 
kasus korupsi pada Instansi dengan motto ikhlas beramal ini (Ayu, 2019; Khoirul 
Muhid, 2021). Pada awal Maret 2021, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat 
berkunjung ke Kantor KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), disarankan untuk 
melakukan perbaikan di sejumlah titik rawan korupsi di Kemenag. Menurut catatan 
KPK, kasus korupsi paling banyak terjadi adalah pengadaan barang dan jasa 
(Winata, 2021). 

Berbagai kasus pengadaan barang dan jasa (proyek pemerintah) Kemenag 
selalu mendapatkan sorotan publik. Hal ini juga berdampak pada pemberitaan 
harian lokal daerah. Sehingga pejabat Kemenag yang di daerah pun, tak luput dari 
perhatian media lokal. Sekalipun konsumsi media digital saat ini cukup tinggi. 
Media cetak lokal pun tidak serta merta ditinggalkan, karena memiliki segmen 
pembacanya tersendiri. 

Data BPS Sulawesi Tengah Tahun 2019, proporsi pembaca media cetak (surat 
kabar) di Sulawesi Tengah mencapai 10,49 persen dari jumlah penduduk. Berbeda 
dengan media nasional, media cetak lokal dengan ciri khas mengangkat informasi 
maupun wacana lokal pada satu wilayah perkotaan dan pedesaan, yang mewakili 
kearifan lokal maupun kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain 
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itu Media cetak tidak bergantung pada koneksi jaringan dan menyajikan informasi 
yang berdasarkan proximity, atau lebih dekat dengan pembacanya. 

Radar Sulteng merupakan salah satu koran lokal di Sulawesi Tengah Jaringan 
Media Jawa Pos National Network (JPNN) memiliki 15.000 pelanggan. Perusahaan 
media cetak yang eksis sejak tahun 2001 ini tersebar di empat belas (14) kabupaten 
dan kota di Sulawesi Tengah. Media ini juga menyajikan berita perkembangan 
pembangunan di Sulawesi Tengah, termasuk berbagai proyek pemerintah. Bisa 
dipastikan, hampir setiap Kantor pemerintah di Sulawesi Tengah berlangganan 
Media ini. 

Sebagai pilar keempat demokrasi, dalam menjalankan tugasnya, media 
massa melakukan pemberitaan, penggalian informasi apapun yang sesuai dengan 
kebijakan redaksi, termasuk melakukan sosialiasi pun komunikasi dan diseminasi 
informasi dari pemerintah kepada publik. Tidak hanya itu, Media massa melakukan 
pengawasan terhadap wacana proyek pemerintah. Menurut Natalia (2019) Pers 
selaku watchdog memantau pekerjaan pemerintah sehari-hari sehingga membantu 
warga negara menilai kinerja pemerintah. Pemberitaan perlu melampaui apa 
yang disampaikan pejabat maupun juru bicara mereka, untuk menilai performa 
pemerintah serta menjadi bentuk pengawasan. 

Media melakukan proses produksi sebuah berita sebelum disajikan kepada 
pembaca. Sebuah berita yang dimuat oleh media cetak, tak dipungkiri telah dikaji 
pada rapat redaksi, yang kemudian menghasilkan kebijakan redaksi. Sehingga, tidak 
semua berita tentang proyek pemerintah dalam satu hari, atau pada bulan tertentu 
pun akan dimuat oleh seluruh media cetak. Berita yang diangkat Radar Sulteng 
belum tentu dimuat oleh media cetak lokal lainnya yang terbit di Sulawesi Tengah. 

Pemberitaan mengenai proyek pemerintah belum tentu akan mendapatkan 
perhatian yang sama oleh media cetak yang lain. Masing-masing media pun di satu 
kota, bahkan secara nasional, tidak mutlak memiliki sudut pandang yang sama dan 
mengangkat peristiwa/laporan yang sama. Media tidak sekedar melaporkan sebuah 
peristiwa, namun memiliki agenda tertentu dalam menurunkan sebuah isu atau 
wacana. 

Radar Sulteng memuat berita di halaman pertama dengan judul “Kakan 
Kemenag Donggala diduga Kuasai Sejumlah Proyek”. Namun, pada hari yang 
sama di media cetak lainnya di Sulawesi Tengah tidak memuat berita ini. Berita 
dengan tema ini, hanya terbit sekali hingga tulisan ini dibuat (April 2021). Hal 
ini juga menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih teks berita pada Radar 
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Sulteng tersebut. Selain itu, karena Radar Sulteng merupakan media cetak yang 
telah berpengalaman selama 20 tahun dalam berkontribusi dalam pembangunan 
Sulawesi Tengah, pemberitaan ini menjadi perhatian khusus bagi pembaca di 
Sulawesi Tengah.

Selain itu, dalam pengamatan peneliti, setelah berita tersebut diterbitkan, 
belum ada berita kelanjutannya. Ini memperlihatkan bahwa fakta yang diangkat 
adalah pilihan wartawan dalam penulisan berita. Pada berita mengenai pejabat 
Kemenag Donggala yang diduga menguasai proyek ini, wartawan memperlihatkan 
pemilihan fakta yang ditonjolkan dalam pemberitaan. 

Pandangan Peneliti, walaupun teks berita Radar Sulteng tidak secara 
gamblang menyebutkan terjadinya kasus korupsi, namun judul pada berita tersebut 
mengarahkan pembaca pada kasus hukum (korupsi), peristiwa yang dianggap dapat 
mempengaruhi publik dengan realitas yang dibangun media. Teknik framing media 
disini berperan untuk membingkai sebuah berita, yang disampaikan sesuai dengan 
kepentingan media. 

Media membingkai berita dengan mempengaruhi pikiran pembaca sehingga 
terbentuk opini pembaca sesuai dengan yang diharapkan oleh media tersebut, atau 
dapat disebut dengan istilah framing. Menurut Robert N, Entman Teori framing 
adalah penonjolan aspek-aspek tertentu didalam sebuah berita, penonjolan aspek 
tertentu maksudnya membuang sebagian cerita dengan menonjolkan cerita tertentu 
(Leliana et al., 2021)

Peneliti membaca beberapa penelitian sebelumnya (Juditha, 2014 dan 
Atmadja, 2014), terkait framing berita, penelitan tersebut berfokus pada framing 
berita media online nasional terkait isu politik, namun penelitian ini menjelaskan 
framing dan proses produksi berita yang dibentuk oleh media cetak lokal. Rumusan 
masalah penelitan ini adalah bagaimana framing berita pejabat Kemenag pada 
Harian Radar Sulteng? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan framing 
pemberitaan Pejabat Kementerian Agama pada Harian Radar Sulteng.

2. KERANGKA TEORI
2.1. Agenda setting
Media massa cetak memiliki fungsi agenda setter sebagaimana dikenal dengan 
teori agenda setting, yang tesis utamanya adalah besarnya perhatian masyarakat 
terhadap suatu isu amat bergantung seberapa besar media memberikan perhatian 
pada isu tersebut, Sobur (2004). Dalam Agenda Setting, menurut Littlejohn & Foss 
(2009), ada dua tingkatan penyusunan agenda, yaitu menentukan isu-isu umum 
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yang dianggap penting, dan yang kedua menentukan bagian atau aspek dari isu-isu 
tersebut yang dianggap penting. 

McCombs dalam (Baran & Davis, 2010), pelopor agenda setting, 
mengembangkan dan memperluas teorinya dengan menghubungkan dengan teori 
lain, yaitu teori framing. McCombs berpendapat bahwa agenda setting bekerja 
pada dua level; level objek dan atribut. Level objek telah mengukur bagaimana 
pemberitaan media dapat memengaruhi prioritas yang diberikan kepada objek. 
Media mengatakan pada Kita apa yang seharusnya Kita pikirkan, dan pada level 
atribut, media dapat memberitahukan bagaimana kita memikirkan objek tertentu, 
media memberitahukan objek mana yang penting dan mana yang tidak.

Pemberitaan Media dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal. 
Shoemaker-Reese dalam (Krisdianto, 2014; Sudibyo, 2001), menjelaskan pengaruh 
terhadap isi pemberitaan media oleh faktor internal dan eksternal (Hierarchy of 
Influence/Hiraki pengaruh). Pengaruh ini dibagi ke dalam beberapa level, yaitu 
individu pekerja media (individual level), rutinitas media (media routines level), 
organisasi media (organizational level), luar media (extramedia level), dan ideologi 
(ideology level). Pada level ketiga, organisasi media, dianggap lebih berpengaruh 
pada isi media daripada dua level sebelumnya. Karena penentu kebijakan tetap 
dipegang oleh pemilik media. 

2.2. Framing Media
Gagasan framing digunakan para ahli teori media sebagai sebuah cara alami 
penyusunan agenda (agenda setting) tingkat kedua terjadi. Fungsi penyusunan 
agenda melalui tiga proses yaitu prioritas isu-isu yang akan dibahas dalam media 
(agenda media), harus diatur. Kedua, agenda media memengaruhi atau berinteraksi 
dengan apa yang masyarakat pikirkan, menciptakan agenda masyarakat, dan yang 
ketiga, agenda masyarakat memengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang para 
pembuat kebijakan anggap penting disebut agenda kebijakan (policy agenda). 
Secara singkat bahwa, agenda media memengaruhi agenda masyarakat dan agenda 
masyarakat memengaruhi agenda kebijakan (Littlejohn & Foss, 2009). 

Media cetak memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengemas berita. Salah 
satu cara yang dapat melihat bagaimana realitas tersebut dibentuk dan dikonstruksi 
oleh media adalah analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang dipakai 
untuk melihat bagaimana media mengonstruksi realitas, dan juga melihat bagaimana 
peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Entman melihat framing dalam dua 
dimensi besar yaitu, seleksi isu dna penonjolan aspek-aspek tertentudari realitas/
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isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih 
menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2002).

Dari sebuah peristiwa, media memilih bagian mana yang akan dimasukan 
dalam teks berita dan bagian mana yang tidak perlu untuk diketahui pembaca, siapa 
(objek berita) yang akan mendapat perhatian lebih besar dalam teks berita maupun 
yang tidak perlu mendapat sorotan. Sehingga media berusaha mengarahkan 
pemikiran pembaca agar melihat sebuah peristiwa sama seperti yang dilihat 
media. Peristiwa dalam berita adalah bentukan realitas oleh media. Realitas adalah 
produk interaksi antara penulis berita (wartawan) dengan sumber berita. Setiap 
orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas, berdasarkan 
pengalaman, preferensi, pendidikan, dan lingkungan sosial, yang dimiliki masing-
masing individu (Eriyanto, 2002). 

Menurut Sobur (2004), Setiap peristiwa yang dianggap dapat menarik 
pembaca, selalu dijadikan headline, atau diletakkan pada halaman muka surat 
kabar. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa umumnya pembaca ketika 
akan membaca atau membeli surat kabar, yang pertama dilihatnya adalah headline 
berita atau berita-berita yang ada di halaman mukanya. 

2.3. Proses Produksi Berita
Menurut Fishman dalam Eriyanto (2002), ada dua kecenderungan studi bagaimana 
proses produksi berita dilihat, Pertama, proses produksi berita adalah proses seleksi. 
Wartawan di lapangan, melakukan seleksi atas peristiwa yang penting dan tidak. 
Kemudian redaktur melakukan penyuntingan bagian mana yang dikurangi atau 
ditambah. Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada realitas yang benar-benar 
riil di luar diri wartawan dan dibentuk menjadi sebuah berita. 

Proses kedua adalah pendekatan pembentukan berita. Pada pendekatan ini, 
peristiwa bukan diseleksi melainkan dibentuk. Wartawanlah yang membentuk 
peristiwa, mana yang disebut berita mana yang tidak. Berita dibentuk dari awal dari 
tahap perencanaan sampai editing. Proses produksi ini sama seperti produksi dalam 
sebuah pabrik. Proses tersebut mulai dari rutinitas organisasi, nilai berita, kategori 
berita, dan objektivitas. 

Faktor penentu sebuah peristiwa tertentu dimasukan sebagai berita 
sedangkan peristiwa lainnya tidak, salah satunya sudah menjadi rutinitas kerja 
keredaksionalan, suatu bentuk rutinitas organisasi. Setiap hari institusi media 
secara teratur memproduksi berita dan proses seleksi berita adalah keteraturan 
kerja yang dijalankan setiap hari, Selain terdapat pola dan struktur kerja, media juga 
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memiliki ideologi. Ideologi yang dimaksud ini adalah ideologi kerja, dalam hal ini 
adalah berita. Peristiwa yang diangkat sebagai berita harus dinilai dulu, apakah 
memenuhi kriteria berita. Nilai berita kemudian menjadi standar dan ukuran bagi 
wartawan sebagai kriteria dalam praktik jurnalistik. Nilai berita memperkuat dan 
membenarkan wartawan kenapa peristiwa tertentu diliput sedangkan yang lain 
tidak, (Sobur, 2004).

Nilai berita menurut (Eriyanto, 2002), adalah prosedur standar peristiwa apa 
yang bisa disebarkan kepada khalayak. Nilai berita merupakan produk konstruksi 
wartawan. Ia menentukan apa yang layak diangkat dan disebut sebagai berita. Nilai 
berita membatasi bahwa semua peristiwa dapat diangkat dan disebut berita. Nilai 
berita pada umumnya adalah; Promina, Human Interest, Conflict/Controversy, 
Unusual, dan proximity. 

Prinsip lain dari pembentukan berita adalah kategori berita, yang dibagi 
Tuchman (Eriyanto, 2002) menjadi lima kategori, yaitu hard news, soft news, spot 
news, developing news dan continuing news. Setiap kategori berita tersebut wartawan 
menentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana kerja harus dilakukan, persiapan 
yang dibutuhkan untuk menghasilkan, menangkap peristiwa tersebut. Secara umum 
ini menunjukkan bagaimana realitas seharusnya dimaknai dan dikonstruksi, dengan 
cara apa dan bagaimana peristiwa seharusnya dilaporkan. (Eriyanto, 2002).

Dalam pandangan Tuchman dalam Eriyanto (2002), selain nilai berita sebagai 
standar profesional yang dipercaya menjadi jaminan bahwa apa yang disajikan 
wartawan dalam sebuah berita adalah kebenaran, objektivitas, adalah sesuatu 
yang dipercaya menjadi bagian dari ideologi yang disebarkan oleh wartawan. 
Objektivitas dipahami dengan tidak mencampuradukkan fakta dan opini dalam 
sebuah berita. Dalam penulisan fakta, wartawan mengutip narasumber dengan 
menambahkan tanda kutip sebagai penekanan bahwa apa yang ditulis merupakan 
perkataan narasumber, bukan rekaan. Demikian pula dengan laporan dua sisi yang 
menampakkan berita yang berimbang atau yang disebut cover both side untuk 
menampakkan bahwa wartawan tidak berpihak. Sehigga Objektivitas dalam sebuah 
berita adalah ritual bagi proses pembentukan dan produksi berita.

Isi media yang disampaikan kepada khalayak tidak datang dari ”ruang hampa” 
yang netral, bebas kepentingan, dan disalurkan oleh medium yang bebas distorsi, 
namun merupakan hasil pengaruh kebijakan internal organisasi media dan pengaruh 
eksternal media itu sendiri. Pengaruh internal pada konten media berhubungan 
dengan kepentingan pemilik media, individu wartawan sebagai pencari berita, serta 
rutinitas organisasi media Sedangkan faktor eksternal media berhubungan dengan 
pengiklan, pemerintah masyarakat dan lainnya. Dengan kata lain, isi media pada 
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dasarnya merupakan hasil dari tekanan dari dalam dan luar organisasi media. Isi 
media merupakan kombinasi dari program internal, keputusan manajerial dan 
editorial, serta pengaruh eksternal dari sumber-sumber nonmedia, seperti individu-
individu yang berpengaruh secara sosial, pejabat pemerintah, pemasang iklan dan 
sebagainya. Salah satu tujuan yang penting dari media adalah mencari keuntungan 
materiil, tujuan-tujuan dari media akan berpengaruh pada isi yang dihasilkan.

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif secara deskriptif dengan 
analisis framing Robert N. Entman. Sumber data penelitian ini adalah teks berita 
Radar Sulteng pada tanggal 3 Februari 2021 yang dimuat pada halaman pertama. 
Dalam teknik pengumpulan data, penulis membaca berita tersebut, kemudian 
menganalisis dengan model framing Robert N. Entman. 

Analisis dilakukan dengan empat cara Elemen framing Entman yakni: 
Pertama, pendefinisian masalah (define problem), yaitu peristiwa dilihat sebagai 
apa atau masalah apa; Kedua, pada memperkirakan penyebab masalah (diagnose 
cause), yaitu siapa yang dianggap aktor peristiwa/penyebab masalah; Ketiga, 
membuat pilihan moral (make moral judgement), yaitu memberi argumentasi 
pada pendefinisan masalah yang sudah dibuat; dan Keempat, saran menekankan 
penyelesaian (treatment recommendation), yaitu menilai apa yang dikehendaki 
wartawan. Selain itu, Peneliti juga melakukan wawancara kepada Redaktur 
Berita Radar Sulteng. Wawancara ditujukan untuk memperoleh informasi secara 
langsung dari subjek penelitian. Selanjutnya temuan data akan diintegrasikan, dan 
diinterpretasi sesuai metode dan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

4. PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan framing pemberitaan Pejabat 
Kementerian Agama pada Harian Radar Sulteng. Data diperoleh dari berita yang 
berjudul “Kakan Kemenag Donggala diduga Kuasai Sejumlah Proyek” pada tangal 
3 Februari 2021 pada Harian Radar sulteng, pembahasan dilengkapi dengan hasil 
wawancara dengan Redaktur Harian Radar Sulteng.

Analisis framing berfokus pada pembentukan pesan/makna dari teks. 
Framing melihat bagaimana teks/pesan dikonstruksi oleh wartawan dan media 
serta bagaimana menyajikannya kepada khalayak. Dengan menggunakan analisis 
framing maka kita dapat mengetahui cara pandang yang digunakan wartawan ketika 
menuliskan sebuah berita.
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Tabel 1. Teks Berita Radar Sulteng

Judul Isi Berita Sumber Berita

Kakan 
Kemenag 
Donggala 
diduga 
Kuasai 
Sejumlah 
Proyek

Laporan sejumlah kekeliruan yang 
dilakukan Kepala Kemenag Donggala 
terkait teknis proyek dan tata kelola 
organisasi (adanya pejabat yang tidak 
produktif/sakit, tapi belum diganti).

Konfirmasi Kepala Kemenag Donggala, 
Rusdin/jawaban terhadap empat 
kekeliruan yang disampaikan sumber 
anonim.

1. Narasumber 
anonim (tidak 
disebutkan 
namanya), 

2. Rusdin (Kepala 
Kemenag 
Donggala)

4.1. Framing Radar Sulteng terhadap Pejabat Kemenag
Entman melihat framing dalam dua dimensi besar; yaitu seleksi isu dan penekanan 
atau penonjolan aspek-aspek realitas, (Sobur, 2004). Pada aspek seleksi isu ini, 
berkaitan dengan pemilihan fakta. Perspektif wartawanlah yang akan menentukan 
fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya. 
Seleksi isu wartawan dalam berita ini, fokus memaparkan sejumlah kekeliruan 
yang dilakukan Kepala Kemenag Donggala, Rusdin, seperti yang dilaporkan dari 
sumber anonim. Untuk mendefinisikan peristiwa ini, menggunakan empat teknik 
analisis framing Entman di bawah ini:

 
Tabel 2. Frame: Kekeliruan Kepala Kemenag Donggala

Define problem 
(Pendefinisian masalah )

Frame utama: Kekeliruan Kemenag Donggala
Frame 
1. Pemanfaatan wewenang atas proyek di lingkungan 

Kemenag Donggala
2. Adanya Kelemahan dalam pelaksanaan proyek 
3. Permasalahan Kemampuan Manajerial Kepala 

Kemenag Donggala
4. Kepala Kemenag Donggala menguasai proyek
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Diagnose cause 
(Memperkirakan 
masalah atau sumber 
masalah)

Kepala Kemenag Donggala, Rusdin menguasai 
proyek 

Make moral judgement 
(Membuat keputusan 
moral)

Rusdin diduga menguasai proyek

Treatment 
recommendation 
(menekankan 
penyelesaiannya)

Melakukan Klarifikasi (hak jawab) Narasumber 
Rusdin terhadap keputusan yang diambil

Seleksi isu, adalah sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan peristiwa 
yang terjadi. Dari realitas tersebut media menyeleksi peristiwa mana yang akan 
ditampilkan, “dalam proses pembuatan berita ada bagian berita yang dimasukkan 
(included) dan juga berita yang dikeluarkan (excluded)”, (Eriyanto, 2002).

Dalam elemen Define Problems, Radar Sulteng membingkai peristiwa ini 
sebagai kekeliruan pejabat Kemenag. Frame utama berita ini dapat dilihat pada 
paragraf pertama/lead berita; 

“Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Donggala, 
H Rusdin, Kini menjadi sorotan. Sebuah sumber yang minta namanya 
dirahasiakan koran ini membeberkan sejumlah kekeliruan yang dilakukan 
oleh seorang pejabat tertinggi di tingkatan Kepala Kantor (Kakan) di institusi 
Kemenag”. 

Alasan bingkai/frame berita ini dilihat dari pilihan kata “Sejumlah kekeliruan”. 
Ada empat Kekeliruan tugas dan fungsi sebagai Kepala Kantor Kemenag Donggala 
yang disampaikan sumber anonim kepada Radar Sulteng. Kekeliruan Pertama 
dimaknai sebagai pemanfaatan wewenang atas proyek di lingkungan Kemenag 
Donggala, seperti tercantum dalam teks berita;

“Kepala Kemenag Donggala (KPA, Kuasa Pengguna Anggaran) yang juga 
menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada proyek Pusat 
Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di KUA Lalundu Kabupaten 
Donggala”. 
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Kekeliruan Kedua, dimaknai, penulis berita berasumsi adanya kelemahan dalam 
pelaksanaan proyek, yaitu asumsi terjadinya korupsi. 

“Pembuatan pagar di KUA Kecamatan Lalundu yang sangat jauh dari harapan, 
dibandingkan Pembuatan Pagar di KUA Kecamatan Sirenja dengan anggaran 
yang sama”.

Kekeliruan Ketiga dimaknai adanya permasalahan manajerial Kepala Kemenag 
Donggala. dihadirkan pada kalimat;

“Masalah adanya Seorang Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Islam (Pendis) 
Kantor kemenag Donggala, Zaenal Abidin yang hingga saat ini masih 
mengalami sakit namun belum diganti, hingga mendapatkan seorang pejabat 
yang potensial dan memiliki integritas guna mendudukijabatan Kasi Pendis 
di Kemenag Donggala. Tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain 
untuk menangani tugas sebagai kepala seksi”.

Kekeliruan Keempat/terakhir, menekankan asumsi media bahwa kepada Kepala 
Kemenag yang mengambil semua pekerjaan proyek yang ada di lingkup Kemenag 
Donggala.

“Sejumlah proyek yang ada di lingkungan keja Kantor Kemenag Donggala 
dikuasai oleh Kepala Kemenag Donggala.” 

Selanjutnya pada elemen Diagnose Causes, Berita ini menempatkan Kepala 
Kemenag Donggala, Rusdin, dalam posisi sebagai aktor penyebab masalah. Hal 
ini dipaparkan pada Judul berita, paragraf pertama, dan paragraf kelima. Berkaitan 
dengan Define problems yang sudah ditentukan, dengan menekankan fakta adanya 
permasalahan manajerial, Kepala Kemenag Donggala, dianggap menimbulkan 
ketidakberesan dalam proyek dan tata kelola organisasi.

Kemudian pada elemen make moral judgement, yaitu membuat pilihan moral, 
elemen framing yang dipakai untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian 
masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah diidentifikasi, penyebab masalah 
sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung 
gagasan tersebut (Eriyanto, 2002). Pada elemen ini, Sikap Rusdin yang ditonjolkan 
menguasai proyek di lingkungan Kemenag Donggala. Hal ini bisa dilihat pada judul 
berita tersebut; Kepala Kemenag Donggala, Rusdin diduga menguasai proyek.
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Yang terakhir, pada elemen keempat, treatment recommendation, elemen yang 
digunakan untuk melihat apa yang dipilih wartawan untuk menyelesaikan masalah, 
yaitu melakukan konfirmasi/klarifikasi pada narasumber yang dimuat di bagian 
akhir berita. Pada bagian ini, wartawan mengarahkan narasumber (Rusdin) untuk 
menjawab seluruh dugaan yang disampaikan oleh sumber anonim. Rekomendasi 
yang ditampilkan ini sebagai hak jawab Kepala Kemenag Donggala, Rusdin, atas 
empat kekeliruan yang ditujukan kepadanya. 

Tabel 2. Klarifikasi Radar Sulteng dalam berita yang ditulis

No Kekeliruan Rusdin Klarifikasi Rusdin

1 Kepala Kemenag Donggala, Rusdin 
selaku (KPA, Kuasa Pengguna 
Anggaran) juga menjabat sebagai 
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 
pada proyek Pusat Pelayanan Haji 
dan Umrah Terpadu (PLHUT) di 
KUA Lalundu Kabupaten Donggala

Rusdin mengakui menghandel 
proyek karena memiliki 
kualifikasi itu, punya sertifikatnya.

Rusdin memandang bahwa dirinya 
memiliki hak untuk menjadi PPK

2 Pembuatan pagar di KUA Kecamatan 
Lalundu yang sangat jauh dari 
harapan, dibandingkan Pembuatan 
Pagar di KUA Kecamatan Sirenja 
dengan anggaran yang sama

Rusdin mengatakan itu tergantung 
dari besar kecilnya luasan lahan 
di KUA tersebut. Bila dibanding 
dengan KUA Lalundu memang 
tidak seperti di KUA Sirenja 
sehingga sangat memengaruhi 
hasil pembangunan pagar 
yang ada. Terlihat pagar di 
KUALalundu (maaf) seperti 
kandang (kambing)
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3 Masalah adanya Seorang Kepala 
Seksi (Kasi) Pendidikan Islam 
(Pendis) Kantor kemenag Donggala, 
Zaenal Abidin yang hingga saat ini 
masih mengalami sakit namun belum 
diganti, hingga mendapatkan seorang 
pejabat yang potensial dan memiliki 
integritas guna menduduki jabatan 
Kasi Pendis di Kemenag Donggala. 
Tanpa memberikan kesempatan 
kepada orang lain untuk menangani 
tugas sebagai kepala seksi

Zaenal Abidin masih menjalani 
cuti, yang menjadi has seorang 
PNS. Dia masih berobat hingga 
sakitnya sembuh. 

Kalau toh misalnya pak Zaenal 
Abidin ini masih sakit juga hingga 
batas waktunya cuti sudah selesai, 
maka Kami akan memikirkan 
penggantinya, dan akan kami 
usulkan kepada pimpinan Kami 
yaitu pak Kakanwil.

4 Sejumlah proyek yang ada di 
lingkungan kerja Kantor Kemenag 
Donggala dikuasai oleh Kepala 
Kemenag Donggala

Rusdin menghandel semua 
pekerjaan karena sebagai bentuk 
tanggung jawab.

Mengapa Rusdin mau menghandel 
semua pekerjaan, karena memiliki 
prinsip bekerja di Kantor Kemenag 
dalam sebuah tim kerja. Sudah 
memiliki sertifiakt yang menguasai 
bidang pekerjaan dan berhak 
bertugas sebagai PPK.

Selain seleksi isu, media menonjolkan aspek tertentu dengan cara pemilihan 
kata, kalimat, gambar, dan citra untuk disampaikan kepada khalayak (Eriyanto, 
2002:222). Selain memilih kata diduga pada judul, Radar Sulteng juga menempatkan 
Foto Rusdin sebagai Foto Keterangan berita tersebut. 
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4.2. Proses Produksi Berita Radar Sulteng
Radar Sulteng meyakini telah melakukan proses kerja/produksi berita sesuai dengan 
standar profesional media cetak. Rapat redaksi dilakukan setiap hari membahas 
rencana pemberitaan. Berita-berita yang diturunkan Radar Sulteng semuanya 
bersifat terencana (by design). Hal ini mengindikasikan terjadi proses framing 
dalam pemberitaan. 

Mengenai cara kerja wartawan Radar Sulteng, seperti cara kerja standar 
dari induk Group Jawa Pos adalah bekerja secara profesional. Pertama, 
setiap wartawan Radar Sulteng itu wajib mengikuti rapat redaksi, yang 
digelar pada pukul 09.00 Wita, selama 30 menit. Dalam rapat, yang dibahas 
mengenai rencana pemberitaan yang akan diturunkan esok paginya. Rapat 
ini dipimpin oleh Pemimpin Redaksi atau salah seorang Redaktur senior. 
Berita yang akan diturunkan semua direncanakan (by desain). Dengan 
melihat isu-isu apa yang sedang berkembang saat ini, isu isu terbaru. Dari 
isu-isu tersebut, semua wartawan yang ada sesuai Desk liputannya diberi 
tugas berdasarkan Desk pemberitaannya. Misalnya desk politik, dia 
(wartawan) akan diarahkan ke liputan spesialisasinya politik. Begitu juga 
dengan wartawan di Desk kriminal, ekonomi, keagamaan, budaya, olahraga, 
pendidikan, dsb. 
Setelah mendapatkan isu, seorang wartawan Radar Sulteng langsung turun 
lapangan untuk meliput dan mewawancarai nara sumber sesuai isu berita 
yang sedang berkembang. Semua hasil liputan ini tentu sesuai dengan 
tuntutan masyarakat yang ingin dan berhak mendapatkan sebuah informasi 
atau pemberitaan terkini dan terbaru. 
Setelah itu, wartawan kembali ke redaksinya sekitar pukul 13.00 WITA untuk 
menulis berita yang dia liput, atau yang dia peroleh dari hasil wawancara, 
atau dari konferensi pers, ataupun dari rilis berita. Selanjutnya, berita tadi 
diproses dalam bentuk layout, dan pdf. Lalu dicetak, setelah semua halaman 
sudah selesai proses layout, layaknya dalam bentuk koran cetak. Dalam 
sebuah proses percetakan di mesin cetak milik Radar Sulteng.

Untuk memproduksi berita, media cetak ternama di Sulawesi Tengah ini 
menempuh tiga cara dalam mencari bahan pemberitaan. Pertama, melakukan 
liputan secara langsung atau menemui narasumber yang sudah mengundang, 
Kedua, mengambil langsung informasi dari konferensi pers, dan yang ketiga 
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mengolah informasi dari sebuah rilis berita. Selanjutnya, klarifikasi untuk mencapai 
keberimbangan teks berita. Media ini juga memenuhi keberimbangan teks berita 
dengan cara melakukan cover both side, liputan dua sisi. 

Produksi berita pada harian Radar Sulteng, ada tiga cara, yang pertama, 
para wartawan mencari berita di lapangan, ada yang mengundang, dan ada 
yang melakukan follow up berita yang sudah turun pada hari sebelumnya 
dan perlu dilakukan pendalaman yaitu berupa wawancara dengan pihak 
terkait dengan pemberitaan yang telah dilansir, tetapi materi beritanya 
belum lengkap karena ada narasumber yang belum memberikan komentar 
atau klarifikasi dalam rangka memenuhi perimbangan berita atau yang 
diistilahkan dalam dunia wartawan cover both side. Kedua, produksi berita 
yang berasal dari konferensi pers yang digelar oleh sebuah lembaga ataupun 
organisasi maupun individu, dan Ketiga, produksi berita yang berasal dari 
sebuah rilis. 

Pemilihan fakta Radar Sulteng yang berasal dari narasumber anonim. Menurut 
penjelasan redaktur Radar Sulteng, penggunaan sumber anonim diperbolehkan 
dalam Undang Undang. Selain itu, sumber anonim biasanya digunakan untuk berita 
tertentu.

“Anonim, dalam Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (hukum 
pers) dan Kode Etik Jurnalistik itu memperkenankan, dengan maksud 
melindungi narasumber anonim. Maksud dilindungi, karena narasumber 
ini sudah ada kesepakatan dengan wartawan atau media yang akan 
memberitakan, untuk tidak menyebutkan identitasnya. Ia meminta namanya 
dirahasiakan. Biasanya dalam kasus ini, kami sudah ada kata sepakat untuk 
merahasiakannya. Sumber anonim biasanya ada di berita hukum dan 
kriminal, dan kasus korupsi atau pelecehan seksual maupun kekerasan 
terhadap perempuan dan anak.”

Proses produksi berita dengan narasumber anonim, dilakukan dalam rapat redaksi. 
Media cetak ini cenderung berhati-hati dalam merilis berita tersebut. Namun rapat 
redaksi memiliki peranan penting dalam menentukan dimuatnya berita atau tidak. 

Sebenarnya, untuk menaikan berita kami ada rapat redaksi. Di rapat ini kita 
menentukan sebuah kebijakan yang sangat berat. Karena terkait nama baik 
sebuah institusi maupun individu (perorangan). 
Menghadapi berita seperti ini kami sangat hati hati sekali. Tidak bisa gegabah. 
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Pertaruhannya adalah hukum. Kami sebagai media yang memberitakan 
sangat rawan dengan gugatan (hukum). Karena itu, sebelum semuanya 
terjadi kami harus mempertimbangkan masak masak sebelum diterbitkan 
atau disiarkan.
Disini kami lebih mengedepankan Savety (keamanan), apakah berita kami 
sudah layak dipublish atau tidak. Tidak bisa sembarangan mempublish, 
apalagi kalau berita itu rentan dengan fitnah, ujaran kebencian, dan 
pencemaran nama baik. Kami berupaya semaksimal mungkin menghindari 
yang namanya gugatan hukum.
Kalau semuanya sudah aman, dan sudah memenuhi sebuah berita yang 
layak dipublish. Kalau semua pihak yang ikut rapat redaksi, Pemred 
maupun Redaktur sudah sepakat dan menyatakan berita tersebut layak untuk 
diturunkan atau diterbitkan, yah kami harus terbitkan dengan berbagai 
konsekwensinya. Dalam masalah ini, dengan sebuah kecermatan tingkat 
tinggi dibarengi dengan kehati-hatian, kami tidak pernah digugat. Sejauh 
ini kami selamat, dan terhindar dari gugatan hukum. Pada intinya kita 
harus berhati-hati, karena ini bertalian dengan nama baik sebuah institusi, 
lembaga, atau nama baik seseorang.

Isu proyek bermasalah pada instansi pemerintah, Radar Sulteng menanggapi 
dengan sangat hati-hati. Sebagai Media mainstream, Radar Sulteng rawan dengan 
gugatan hukum, sehingga pihak redaksi akan selalu mempertimbangkan dengan 
baik sebelum beritanya diterbitkan, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. 

Kami di Radar Sulteng harus mengedepankan salah satu prinsip pers 
yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik yaitu praduga tak bersalah, atau 
istilahmya dalam ilmu jurnalistik dan hukum disebut dengan Presumption 
of innosence.
Walaupun publik atau masyarakat umum sudah menuding salah satu pihak 
yang diisukan, misalnya melakukan korupsi dalam sebuah proyek, dalam 
materi berita ulasannya tidak melakukan penghakiman, bahwa seseorang itu 
bersalah. Pers jangan ikut-ikutan menuduh apalagi menuding seseorang atau 
sebuah institusi bersalah. Pers harus menjunjung tinggi prinsip praduga tak 
bersalah tadi. Karena yang akan memvonis seseorang itu bersalah adalah 
Pengadilan.
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Sebagai Media mainstream dengan ribuan pelanggan, Radar Sulteng juga 
membutuhkan biaya operasional unutk keberlangsungan medianya. Situasi ekonomi 
pada media cetak ini dapat mempengaruhi kebijakan pemberitaan. 

Media kami adalah media swasta yang tidak dibiayai oleh APBN ataupun 
APBD. Media kami harus cari biaya sendiri sesuai dengan strateginya 
masing-masing, apakah melalui berita advetorial (berita berbayar) maupun 
berita kerjasama (MoU). Karena biaya produksi kami khusus di media cetak 
sangat tinggi. Mulai biaya pembelian kertas, tinta yang harus dibeli langsung 
di pabrik, kalkir, biaya perawatan mesin, listrik, air, dan gaji karyawan. 
Semuanya harus dibeli sendiri. Kebijakan berita yang masuk atau naik di 
halaman satu itu headlinenya (HL), atau kepala beritanya harus menarik 
pembaca atau pelanggan setia kami.

Hubungan dan komunikasi antara redaksi dan direksi dalam hal pemberitaan 
bersifat terpimpin, satu komando.

Pola komunikasi secara internal di manajemen itu satu komando. Artinya, 
semua terpimpin, yang dikomandoi oleh pimpinan. Pimpinan di sini adalah 
pemilik koran. Kemudian manajemen, didalamnya ada komisaris, direksi, 
direktur, Pemimpin Redaksi, Redaktur, dan Manajer.
Simpulan kerjanya, rentang komunikasi antara pimpinan, direksi, Pemimpin 
Redaksi (Pemred) semuanya terpimpin. Tidak bisa parsial, atau terpisah-
pisah. Semua bekerja satu komando.

4.3. Rangkuman Bedah Framing dan Hasil wawancara
Peneliti menemukan bahwa framing pejabat Kemenag pada berita Radar Sulteng, 
yaitu: kekeliruan Kepala Kemenag Donggala. Aspek Kekeliruan ini bisa diarahkan 
pada aspek hukum, namun Radar Sulteng hanya menonjolkan masalah ini sebatas 
wacana bagi pembaca. Hal itu terlihat dalam penjelasan saat wawancara redaktur 
Radar Sulteng, menjelaskan sangat berhati-hati dalam menurunkan berita yang 
narasumbernya anonim. Hal ini juga ditampakkan dalam judul menggunakan kata 
“diduga” sebagai bentuk penilaian media terhadap Kepala Kemenag Donggala.

Pada teks berita, Radar Sulteng berupaya terlihat netral dalam pemberitaan 
yang diangkat. Pada elemen treatment recommendation, atau penyelesaian masalah, 
dengan melakukan klarifikasi terhadap diagnose cause atau penyebab masalah, 
dengan menampilkan sejumlah jawaban Kepala Kemenag Donggala Ketika media 
meyakini bahwa cover both side menjadi alasan bahwa media tersebut menekankan 
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bahwa wartawan tidak ikut campur dan tidak terlibat, dan media hanya menyajikan 
informasi apa adanya. 

Dalam Dimensi framing Entman, pada tahapan Seleksi Isu, Radar Sulteng 
menetapkan berita pejabat Kemenag diduga menguasai proyek masuk dalam berita 
pada halaman pertama, hal ini tak lepas dari agenda setting media dalam menyajikan 
informasi kepada khalayak. Menurut Sobur (2004), besarnya perhatian masyarakat 
terhadap suatu isu amat bergantung seberapa besar media memberikan perhatian 
pada isu tersebut. Selain itu proses produksi berita selain merupakan agenda setting 
media, juga dipengaruhi teori hirarki pengaruh pada level organisasi media. Level 
ini mempengaruhi pemberitaan, sebab pengelola dan wartawan bukan orang yang 
tunggal dalam sebuah organisasi media, namun hanya sebagain kecil saja, karena 
mesetiap komponen pada organisasi media memiliki kepentingan masing-masing 
(Sudibyo, 2001)

Dalam penonjolan isu oleh media, realitas yang ditampilkan kemungkinan 
mendapatkan perhatian lebih besar dan mempengaruhi khalayak dalam memahami 
suatu realitas. Aspek penonjolan isu ini berkaitan dengan penulisan fakta, hal ini 
terkait dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan 
kepada khalayak (Eriyanto, 2002).

Penonjolan Isu pada teks berita tersebut selain menampilkan kekeliruan 
pejabat Kemenag Donggala, Radar Sulteng menampilkan sikap netral dengan 
melakukan cover both side, yang merupakan strategi framing dalam menanamkan 
ingatan khalayak.

Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal; Pertama, Pada tema 
Framing Kekeliruan Kepala Kemenag Donggala, Radar Sulteng menampilkan 
penilaian subyektif sumber anonim pada kebijakan proyek pemerintah. Hal ini 
menyebabkan Radar menyusun realitas dengan sangat berhati-hati dan tidak 
menunjukkannya secara naratif. Nilai moral yang ditampilkan tidak sampai 
mengarahkan pada tema permasalahan hukum, bahkan memilih netral dan 
berimbang (cover both side) dengan menyajikan klarifikasi dari Kepala Kemenag 
Donggala sebagai penyelesaian masalah.

Kedua, media dalam melakukan framing dipengaruhi faktor proses produksi 
berita, serta organisasi media. Berita yang diangkat Radar ini tampil di halaman 
pertama, yang merupakan halaman cetak yang memiliki unsur ekonomi yang tinggi 
sehingga perlu memunculkan Judul yang menarik pembaca. Dalam Teori hirarki 
pengaruh Shoemaker – Reese terhadap isi pemberitaan media, oleh faktor internal 
dan eksternal.
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 Ketiga, cover both side yang ditampilkan media, justru merupakan strategi 
yang dilakukan media untuk dinilai netral oleh pembaca, namun menanamkan 
ingatan kepada pembaca melalui penonjolan judul yang disajikan pada halaman 
pertama, yaitu pejabat Kemenag yang menguasai proyek.
 Dibandingkan penelitian terdahulu (Atmadja, 2014; Juditha, 2014) penelitian 
ini masih kurang dalam penyajian data, disebabkan tidak ditemukannya berita dengan 
tema yang mirip dalam rentang waktu tahun ini. Pemilihan media juga berbeda, 
karena penelitian ini terpaku pada media cetak, dan tidak membandingkan frame 
media yang berbeda, sehingga terbatas dalam menyajikan data yang komprehensif. 

5. PENUTUP
Radar Sulteng membingkai pejabat kemenag sebagai pejabat dengan kekeliruan 
dalam pelaksanaan proyek pemerintah (pengadaan barang dan jasa), dan 
menampilkan penonjolan isu tertentu melalui teknik cover both side untuk 
menanamkan frame tersebut pada khalayak.

Individu atau pembaca mengetahui sebuah peristiwa dari pemberitaan media, 
maka perhatian pembaca/individu/khalayak berasal dari realitas yang dibangun 
media. Bagaimana media menampilkan frame tertentu dari sebuah peristiwa, 
berpengaruh pada penilaian pembaca/individu/khalayak dalam menafsirkan atau 
menginterpretasi peristiwa tersebut. 

 Dari penelitian ini, diharapkan para peneliti dapat lebih banyak mempelajari 
dan memahami penelitian di bidang komunikasi. Hasil penelitian ini juga 
diharapkan dapat mengubah pandangan umum masyarakat tentang wartawan dan 
organisasi media, khususnya bagi seorang humas pemerintah, dalam mengkaji atau 
menganalisis sebuah berita, sehingga hasil analisisnya dapat menjadi masukan bagi 
kebijakan instansi pemerintah. 

 Penelitian berikutnya dapat dilakukan kajian wacana kritis untuk 
mengungkapkan representasi tokoh yang ditampilkan pada media, baik itu media 
online maupun media sosial, yang tidak dapat dijawab oleh penelitian ini. 
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Abstrak
Pembelajaran sosial Iptek nuklir melalui kegiatan Nuclear Goes to School (NGS) 
diberikan kepada siswa MAN 2 Jakarta merupakan salah satu kelompok masyarakat 
yang terdiri dari warga atau individu yang berada di luar BATAN namun di 
sekitar Jakarta Selatan dan berdekatan dengan Kawasan Nuklir Pasar Jumat yang 
berhubungan secara tidak langsung terhadap manajemen, yang memiliki kesadaran 
sosial dan mempunyai pengaruh terhadap BATAN. Dengan adanya kegiatan ini 
diharapkan masyarakat khususnya siswa yang akan lebih memahami nuklir dari 
sisi manfaat dan resiko, sehingga dapat mengubah pemikiran masyarakat tentang 
pengertian nuklir, sekaligus memperkenalkan BATAN sebagai salah satu lembaga 
penelitian dan pengembangan di bidang ketenaganukliran. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui seberapa jauh pemahaman dan penyerapan siswa MAN 2 Jakarta 
terhadap materi yang diberikan dalam kegiatan pembelajaran sosialisasi Iptek 
nuklir. Faktor yang digunakan dalam mempengaruhi siswa untuk pembelajaran yaitu 
“teori kognitif sosial” (social cognitive theory). Faktor Kognitif, faktor yang sangat 
relevan dalam mempengaruhi perilaku siswa sehingga siswa termotivasi untuk 
belajar dan menambah pengetahuan tentang Iptek nuklir. Dengan cara pendekatan 
tersebut sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur output yang 
diinginkan sesuai yang dilakukan kepada 103 siswa yang sebagian besar peserta 
belum mengenal Iptek nuklir. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
deskritif dengan kuesioner dan menggunakan sampel yang diambil dari populasi, 
data diambil 103 (100 %) siswa dari jumlah keseluruhan siswa yang hadir mengikuti 
sosialisasi dijadikan sampel untuk mewakili populasi siswa. Dengan pembelajaran 
sosial ini, diharapkan lebih mengenal BATAN dan memahami pengetahuan dan 
manfaat Iptek nuklir. Setelah dilaksanakan sosialisasi, pengetahuan Iptek nuklir 
siswa meningkat sangat baik dan signifikan. 

Kata kunci: BATAN, Iptek Nuklir, Sosialisasi, Social Learning Theory, MAN 2 
Jakarta

Abstract
The social learning of nuclear science and technology through the Nuclear Goes to 
School (NGS activity is given ti students of MAN 2 Jakarta which is a community 
group consisting of resisdents or individuals who are outside BATAN but arount 
South Jakarta and adjacent to the Pasar Jumat Nuclear Area which is connected 
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indirectly to management, which has social awareness and has an influence on 
BATAN. With this activity, it is hoped that the community, especially students, will 
better understand nuclear in terms of benefits and risks, so that they can change 
people’s thinking about the meaning of nuclear, as well as introduce BATAN as a 
research and development institution in the nuclear sctor. The research objective 
was to find out how far the understanding and absorption of MAN 2 Jakarta 
students towards the materials provided in the learning activities of nuclear 
sciencece and technology socialization. The factor used in influencing students to 
leans is “social cognitive theory”. Cognitive factors, factors that are very relevant 
in influencing student behavior so that students are motivated to learn and increase 
knowledge about nuclear science and technology. With this approach, it can be 
used as a reference for measuring the desired output according to the 103 students, 
most of whom are not familiar with nuclear science and technology. This research 
uses descriptive quantitative method with a questionnaire and uses a sample 
taken from the population, the data was taken 103 (100$) students from the total 
number of students who attended the socialization to be sampled to represent the 
student population. With this social learning, it is hoped that you will get to know 
BATAN better and understand the knowledge and benefits of nuclear science and 
technology. After the socialization was carried out, the students’ nuclear science 
and technology knowledge increased very well and significantly.

Keyword: BATAN, Nuclear Science and Technology, Socialization, Social Learning 
Theory, MAN 2 Jakarta

1. PENDAHULUAN
Pada Peraturan Kepala BATAN No. 14 Tahun 2013 Pasal 313 disebutkan bahwa 
Pusat Diseminasi dan Kemitraan (PDK) merupakan salah satu unit kerja eselon II 
pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan 
bimbingan di bidang diseminasi dan kemitraan ilmu pengetahuan dan teknologi 
nuklir. Dalam peraturan tersebut, dimana PDK berfokus kepada diseminasi Iptek 
nuklir dengan menekankan pada azas kemanfaatan, keselamatan dan keamanan, 
melaksanakan promosi hasil litbang iptek nuklir dengan didukung media yang 
efektif dan handal, melaksanakan kemitraan strategis pemanfaatan produk teknologi 
nuklir yang didukung oleh kajian teknoekonomi, melaksanakan tertib administrasi 
untuk mendukung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan penerapan program jaminan 
mutu pada setiap tahap kegiatan.

 Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh 
Pusat Diseminasi dan Kemitraan (PDK) BATAN mengenai Iptek nuklir kepada 
masyarakat. Sosialisasi Iptek nuklir tentunya akan memberikan dampak yang sangat 
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baik kepada masyarakat terutama dalam pengembangan dibidang energi, pertanian 
& kesehatan. Pemanfaatan nuklir dibidang energi sejalan dengan pengembangan 
energi terbarukan untuk kedaulatan energi di Indonesia (Ismawati S, 2020). Untuk 
pemanfaatan nuklir dibidang kesehatan meliputi lingkup teknologi proses, analisis, 
rekayasa peralatan, instrumentasi, serta pembuatan perangkat medik berupa sediaan 
radioisotop dan radiofarmaka (FNCA, 2008). Pada pemanfaatan nuklir dibidang 
pertanian dapat dilakukan rekayasa genetika sejalan dengan penelitan Soeranto 
Human & Sihono (2010). Kegiatan sosiaslisasi Iptek nuklir meliputi: kunjungan, 
Nuclear Goes to School (NGS), workshop, lokakarya, seminar dan lain-lain. 

 NGS merupakan salah satu kegiatan Edukasi Publik, Bidang Diseminasi, 
Pusat Diseminasi dan Kemitraan (PDK) BATAN yang telah dilaksanakan sejak 
tahun 2008. Pada tahun 2020 salah satu sekolah yang dipilih untuk kegiatan NGS 
adalah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jakarta yang beralamat di Jl. Penganten 
Ali No. 112, Ciracas, Jakarta. Dipilihnya MAN 2 Jakarta karena sekolah tersebut 
selama ini berminat untuk menjalin kerja sama dalam rangka pengenalan Iptek 
nuklir. Kegiatan NGS ini diselenggarakan dengan target audiens kalangan siswa 
dan guru MAN 2 Jakarta.

 Siswa MAN 2 Jakarta merupakan salah satu mitra atau kelompok masyarakat 
yang terdiri dari warga atau individu yang berada di luar namun di sekitar Jakarta 
Selatan dan berdekatan dengan Kawasan Nuklir Pasar Jumat BATAN yang 
berhubungan secara tidak langsung terhadap manajemen, yang memiliki kesadaran 
sosial dan mempunyai pengaruh terhadap BATAN. Selain itu, MAN 2 Jakarta ini 
adalah salah satu sekolah yang bekerja sama dalam pengembangan bahan ajar sains 
nuklir untuk pelajar. Jenis pertanyaan yang dievaluasi dalam pertanyaaan kuesioner 
juga lebih spesifik karena terkait dengan BATAN khususnya pengetahuan dan 
wawasan Iptek nuklir. 

 Tujuan dari NGS adalah meningkatkan wawasan siswa tentang sains nuklir 
mengenai aspek risiko, proteksi dan pemanfaatannya, serta mendorong motivasi 
generasi muda untuk ikut mempelajari dan mengembangkan Iptek nuklir di masa 
mendatang. Pelaksanaan NGS di MAN 2 Jakarta diselenggarakan pada tanggal 
6 Januari 2020 kepada siswa Klas XII IPA. Mariati menyatakan bahwa materi 
pendidikan Iptek nuklir cukup banyak, oleh karena itu tidak mungkin dimuatkan 
seluruhnya ke dalam buku pelajaran IPA di SMA/MA (Mariati, 2013). Dengan 
sosialisasi yang menggunakan metode presentasi interaktif, diskusi dan tanya jawab, 
pengenalan alat praktikum sederhana akan lebih mudah siswa memahami. Selain 
itu, juga diberikan kuis sains bagi siswa , dan yang dapat menjawab pertanyaan 
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terkait dengan materi yang diberikan akan diberikan hadiah. Presentasi berisikan 
penjelaskan secara ilmiah populer tentang pengenalan radiasi dan manfaat Iptek 
nuklir di berbagai bidang, manfaat dan risiko radiasi, penjelasan sains nuklir dan 
radiasi di kurikulum formal pelajaran IPA dan pengenalan rencana pembangunan 
fasilitas nuklir di Serpong. Sedangkan praktikum yang dilakukan antara lain 
penentuan radiasi sekitar dengan menggunakan alat surveymeter portable, sehingga 
siswa dapat memahami bahwa kita hidup sehari-hari bersama radiasi dan tidak perlu 
phobia.

 Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat khususnya siswa yang 
akan lebih memahami nuklir dari sisi manfaat dan resiko, sehingga dapat mengubah 
pemikiran masyarakat tentang pengertian nuklir, sekaligus memperkenalkan 
BATAN sebagai salah satu lembaga penelitian dan pengembangan di bidang 
ketenaganukliran. Lebih jauh aktivitas ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk 
memilih nuklir sebagai salah satu pilihan karir di masa depan.

Kegiatan sosialisasi iptek nuklir melalui NGS ini dilaksanakan di MAN 2 
Jakarta yang diikuti oleh siswa sebanyak 103 siswa (4 Kelas) terdiri dari kelas XII 
IPA, sebanyak 103 siswa sebagai populasi, dan yang dijadikan responden sebagai 
sampel adalah semua yang mengikuti kegiatan NGS (populasi) dengan jumlah 103 
siswa. Dengan kegiatan sosialisasi melalui NGS ini diharapkan akan diperoleh 
tingkat pemahaman yang sangat signifikan setelah dilakukan presentasi pengenalan 
tentang iptek nuklir. 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ristiana, Lilis S dan Siti Halimah 
pada tahun 2019 dengan mengambil judul” Penerapan Kurikulum Iptek Nuklir 
di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan” permasalahan yang dibahas adalah 
bagaimana cara penyampaian bahan ajar Iptek nuklir dari guru kepada siswa di 
SMA Negeri 2 Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan studi literatur 
pengumpulan data hasil survei.

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman 
dan penyerapan siswa MAN 2 Jakarta terhadap materi yang diberikan dalam 
kegiatan sosialisasi iptek nuklir. Untuk mencapai tujuan ini, maka dilakukan 
penilaian menggunakan kuesioner sederhana sebagai instrumen dalam mengukur 
efektivitas waktu dan materi yang diberikan. Selain itu, kuesioner ini digunakan 
untuk mengetahui persepsi dan penerimaan siswa mengenai rencana pengembangan 
fasilitas nuklir di Kawasan Nuklir Serpong.

Lingkup kegiatan sosialisasi Iptek nuklir pada NGS ini meliputi perencanaan 
terdiri dari desain metode sosialisasi dan koordinasi dengan pihak MAN 2 Jakarta, 
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pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan. Sasaran dari sosialisasi iptek nuklir 
adalah meningkatnya pengetahuan siswa MAN 2 Jakarta tentang Iptek nuklir dan 
manfaatnya bagi kehidupan.

2. KERANGKA TEORI 
2.1. Social Learning Theory
Kegiatan NGS ini dilakukan dengan pendekatan ‘social learning theory”.Penjelasan 
Bandura tentang teorinya seperti yang dikutip dalam Qorrutul Ainiyah (2017:93) 
pada intinya, social learning theory adalah teori yang berusaha menjelaskan 
sosialisasi dan pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian. Sebenarnya, ada 
banyak teori yang berusaha menjelaskan bagaimana manusia bersosialisasi, antara 
lain psikoanalisis, fungsionalisme, teori konflik, dan teori interaksi simbolik. Social 
learning theory, seperti teori-teori ini, mengkaji proses pembelajaran, pembentukan 
kepribadian, dan pengaruh lingkungan terhadap individu yang sedang bersosialisasi. 
Social learning theory memandang pembentukan kepribadian individu sebagai 
respons atas stimulus sosial. Ia menekankan konteks sosial alih-alih isi batin 
individu. Teori ini menekankan bahwa identitas individu bukan hanya merupakan 
hasil alam bawah sadarnya (subconscious), melainkan juga karena respons individu 
tersebut atas ekspektasi-ekspektasi orang lain. Perilaku dan sikap seseorang tumbuh 
karena dorongan atau peneguhan dari orang-orang di sekitarnya.

Manusia dapat dipahami melalui interaksi timbal balik antara perilaku, 
kognitif, dan lingkungan. Hubungan ketiganya dapat digambarkan sebagai berikut 
(Tarsono, 2010):

Gambar 1: Perilaku (B=Behavior), kognitif dan faktor
personal (P=Personal) serta lingkungan (E=Environmental) saling menentukan satu sama lain. 

(diambil dari Hjelle & Ziegler, 1981)

Peran penting keadaan mental dalam pembelajaran menurut Bandura 
dalam Qorrutul Ainiyah (2017:95) dorongan dari luar dan pengaruh lingkungan 
bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan 



Lilis Suryani

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 190

perilaku individu. Kondisi mental individu tetap memegang peran penting dalam 
pembentukan perilaku dan proses belajar yang ia alami. Ia melukiskannya sebagai 
dorongan-dorongan batin atau internal seperti kebanggaan, kepuasan, dan perasaan 
menang. Tanpa disertai dorongan batin ini, perubahan sikap atau perilaku tidak 
akan mungkin terwujud. Karena pendiriannya ini, teori Bandura memiliki nuansa 
cognitive developmental theory. 

Bandura sendiri menyebut pendekatannya sebagai ‘teori kognitif sosial’ (social 
cognitive theory). Teori kognitif sosial (social cognitive theory) ini menekankan 
bahwa di samping faktor sosial, faktor kognitif dan mental individu memainkan 
peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif adalah ekspektasi atau harapan 
individu untuk meraih keberhasilan. Bandura dengan demikian mengembangkan 
model yang dapat disebut deterministik resiprokal, yang terdiri dari tiga faktor 
utama, yaitu: (a) perilaku, (b) person/kognitif, dan (c) lingkungan. Faktor ini bisa 
saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Faktor lingkungan memengaruhi 
perilaku; perilaku memengaruhi lingkungan, begitu pula faktor person/kognitif 
memengaruhi perilaku. 

Yang dimaksud faktor person oleh Bandura antara lain terutama pembawaan, 
kepribadian, dan temperamen; sementara faktor kognitif mencakup ekspektasi, 
keyakinan, strategi pemikiran dan kecerdasan. Dalam model ini, faktor person 
(kognitif) memainkan peranan amat penting. Faktor person (kognitif) yang ditekankan 
oleh Bandura adalah self-efficacy atau efikasi diri. Bandura mendefinisikan efikasi 
diri sebagai keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan 
memecahkan masalah dengan efektif. Efikasi diri juga berarti meyakini diri sendiri 
mampu berhasil dan sukses. Individu dengan efikasi diri tinggi memiliki komitmen 
dalam memecahkan masalahnya dan tidak akan menyerah ketika menemukan 
bahwa strategi yang sedang digunakan itu tidak berhasil. Menurutnya, individu 
yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan sangat mudah dalam menghadapi 
tantangan. Individu tidak merasa ragu karena ia memiliki kepercayaan yang penuh 
dengan kemampuan dirinya. 

Tidak semua tindakan atau perilaku yang diamati oleh individu secara otomatis 
mendorong perubahan perilaku dalam dirinya. Ada banyak faktor yang harus 
diperhatikan dalam perubahan perilaku individu setelah melakukan pengamatan. 
Menurut Bandura, dasar kognitif dalam proses belajar dapat diringkas dalam empat 
tahap, yaitu: perhatian, mengingat, reproduksi gerak, dan motivasi. 

Perhatian (attention)yaitu individu cenderung memerhatikan tingkah laku 
model untuk lain-lain yang ia kira dimiliki oleh model. Contohnya, seorang pemain 
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musik yang tidak percaya diri mungkin akan meniru tingkah laku pemain musik yang 
terkenal sehingga tidak menunjukkan gayanya sendiri. Mengingat (retention) yaitu 
ndividu yang sedang belajar harus merekam peristiwa yang ingin ia tiru dalam sistem 
ingatannya. Ini memberikan kesempatan kepadanya untuk meniru atau mengulang 
tindakan itu kelak bila diperlukan atau diingini. Reproduksi gerak (reproduction) 
yaitu individu juga cenderung menunjukkan kemampuannya atau menghasilkan 
kembali apa yang ia ingat dalam bentuk tingkah laku. Misalnya, kemampuannya 
dalam berbahasa asing atau bermain bola. Jadi setelah ia memperhatikan model 
dan menyimpan informasi, sekarang saatnya untuk benarbenar mempraktikkan 
contoh perilaku yang diamatinya. Praktik lebih lanjut dari perilaku yang dipelajari 
mengarah pada kemajuan perbaikan dan keterampilan. Motivasi (motivation) yaitu 
penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Jadi, ia harus termotivasi untuk 
meniru perilaku yang telah dimodelkan. 

Menurut Saguni (2007:8) bahwa teori social learning theory mempunyai 
beberapa kelebihan, antara lain: 
a.  dapat diterapkan pada anak-anak maupun pada orang dewasa. 
b.  dapat diterapkan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. 
c.  dapat diterapkan pada orang normal dan mengalami gangguan 
  sebagai metode latihan dan terapi. 
d.  mencakup aspek kognitif, afektif dan motorik. 
e.  dapat diterapkan secara individual dan kelompok. 
f.  mencakup konsep yang luas seperti perhatian, belajar, motivasi, emosi dan 

perbandingan sosial sehingga dapat dipahami benar bahwa proses yang terjadi 
adalah multi proses. 
Sedangkan secara umum, sosialisasi adalah suatu proses belajar yang dilakukan 

oleh seorang individu untuk bertingkah laku berdasarkan batasan-batasan yang telah 
ada dan diakui di dalam masyarakat. Atau definisi sosialisasi yaitu suatu proses 
dalam hidup seorang individu untuk mempelajari berbagai macam kebiasaan seperti 
cara hidup, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat 
dengan maksud supaya dapat diterima oleh masyarakat. Dengan proses ini seorang 
individu akan mengadopsi kebiasaan, sikap maupun ide orang lain sehingga dapat 
dipercaya dan diakui. Sosialisasi mengisyaratkan suatu makna di mana setiap 
individu berupaya menyelaraskan hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam 
sosialisasi, seseorang akan mengenal dan melakukan penyesuaian dengan keadaan 
tempat di bersoasialisasi. Lewat proses soasialisasi, individu-individu masyaraakt 
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belajar mengetahui dan memahami tingkah laku pekerti apakah yang harus tidak 
dilakukan. (Dwi Narwako dan Bagong Suyanto dalam Anwar , 2018).
 Sedangkan sosialisasi dalam arti sempit yaitu proses pembelajaran yang 
dilakukan seseorang untuk mengenal lingkungan sekitarnya baik itu lingkungan 
fisik maupun sosial. Pengenalan lingkungan dilakukan seorang individu untuk 
menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, yang nantinya akan membekali dirinya 
di dalam pergaulan yang luas. Dan sosialisasi dalam arti luas yaitu suatu proses 
interaksi dan juga pembelajaran seorang individu yang dimulai saat dia lahir 
sampai meninggal dalam suatu kebudayaan masyarakat. Jadi seorang bayi yang 
baru lahir-pun akan melakukan proses sosialisasi. Seperti dimulai dengan mengenal 
lingkungannya terdekatnya, lingkungan yang paling dekat dengan dirinya yaitu 
keluarga. Dan seiring berjalannya waktu proses sosialisasinya-pun akan semakin 
meluas seperti mengenal lingkungan masyarakat dan sebagainya.

Menurut Soejono Dirdjosiswono dalam buku karangan Abdulsyani (2007:57), 
bahwa sosialisasi mengandung tiga pengertian, yaitu:
a. Proses sosialisasi adalah proses proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi 

dengan individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan 
mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya

b. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, 
pola-pola nilai dan tingkah laku dan ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam 
masyarakat dimana ia hidup

c. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun 
dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya. (10)

Sosialisasi bukanlah semata-mata kaidah dan nilai-nilai, sosialisasi adalah 
agar manusia bersikap sesuai dengan kaidah dan nilai yang berlaku agar yang 
bersangkutan menghargainya (Soerjono Soekanto). Kegiatan sosialisasi sangat 
mempengaruhi bagaimana masyarakat menilai, mempelajari dan memahami isi 
pesan yang disosialisasikan. Kegiatan sosialisasi dijadikan kegiatan yang penting 
dan dilakukan berkesinambungan, karena dengan sosialisasi dapat menumbuhkan 
perasaan publik dan perasaan tersebut akan menimbulkan tindakan segolongan 
(Edward A.Ross dalam Abdulsyani, 1994:58). 

3. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan survei kepada siswa 
MAN 2 Jakarta yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2020. Menurut Sugiyono 
(2017:8) peneltitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 
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filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Mengenai tingkat pemahaman tentang Iptek nuklir dengan metode pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan kuesioner.( (Sugiono, 2012:142) menyatakan 
bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 
untuk dijawabnya. Pengertian populasi menurut Sugiyono (2017:80) adalah 
wilayah generelasi yang terdiri atau objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakterisitik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulanya Kriteria populasi dari penelitian ini adalah: siswa kelas XII 
IPA yang masih aktif di MAN 2, Jakarta sejumlah 103 siswa.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili 
populasi. Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 
tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 
keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 
diambil dari populasi itu. Data diambil 103 (100 %) siswa dari jumlah keseluruhan 
siswa yang hadir mengikuti sosialisasi dijadikan sampel untuk mewakili populasi 
siswa Kelas XII IPA Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2, Jakarta. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskretif. Menutut Sugiyono (2017:147) yang dimaksud 
analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 
data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
umum atau generalisasi.
  
4. PEMBAHASAN
4.1. Profil Responden
NGS merupakan bentuk kegiatan sosialisasi yang menjelaskan, mempraktekkan, 
dan berinteraksi langsung dengan siswa serta tenaga pendidik mengenai iptek 
nuklir di lingkungan pendidikan. Kegiatan NGS memerlukan konsep kreatifitas 
agar informasi tentang iptek nuklir dapat diterima dengan baik. Dalam kegiatan 
NGS seorang Pranata Humas harus mampu menyampaikan informasi tentang iptek 
nuklir dengan benar dalam bahasa yang sederhana dan mudah diterima dengan baik. 
Kegiatan NGS dilakukan untuk memberi pemahaman mengenai Iptek nuklir kepada 
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siswa sebagai generasi penerus bangsa, serta tenaga pendidik sebagai pengetahuan 
tambahan yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas. 

Profil responden adalah siswa kelas XII IPA Madrasa Aliyah Negeri (MAN) 2 
Jakarta yang mengikuti kegiatan Nuclear Goes to School (NGS) dengan komposisi 
responden laki-laki dan perempuan yang diambil sebagai sampel sebanyak 103 
responden, terdiri dari: laki-laki 47 orang ( 46 %) dan 56 orang (54 %) responden 
perempuan dapat dilihat pada Grafik 1:

Grafik 1. Jenis Kelamin Responden

Sumber: Olah data peneliti

4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan dengan 
Pendekatan “Social Learning Theory”
Analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh 
terhadap tingkat pengetahuan peserta sosialisasi tentang Iptek nuklir. Peneliti 
mengukur dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta sosialisasi Iptek nuklir, 
dari hasil tersebut dapat diperoleh dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

 



Lilis Suryani

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 195

Grafik 2. Data Pertanyaan No. 1

Sumber: Olah data peneliti

Pada pertanyaan No.1 yaitu apakah Anda mengetahui BATAN? Dari 
pertanyaan tersebut telah diperoleh jawaban pada Grafik 2 dimana menunjukkan 
siswa yang menjawab pertanyaan mengenai keberadaan BATAN dengan benar 
adalah 94%, sedangkan yang menjawab salah sebanyak 6%. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa secara keseluruhan siswa sudah sangat memahami, namun masih ada yang 
menjawab salah, mengenai keberadaan BATAN.

 Grafik 3. Data Pertanyaan No. 2

Sumber: Olah data peneliti
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Pertanyan No. 2 yaitu apa kepanjangan dari BATAN? Dari pertanyaan tersebut 
telah diperoleh jawaban pada Grafik 3, dimana menunjukkan siswa yang menjawab 
pertanyaan dengan benar adalah 85%, sedangkan yang menjawab salah sebanyak 
14% dan yang menjawab tidak mengetahui 1 %. Setelah dilaksanakan sosialisasi 
ternyata masih ada yang menjawab salah dan tidak mengetahui kepanjangan 
BATAN.

 Grafik 4. Data Pertanyaan No. 3

Sumber: Olah data peneliti

Pertanyaan No. 3 yaitu ada berapakah reaktor peneletian yang berada di 
Indonesia? Dari pertanyaan tersebut telah diperoleh jawaban pada Grafik 4, dimana 
menunjukkan siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar pada pertanyaan No. 3 
bahwa reaktor penelitian di Indonesia ada 3 (95%) sedangkan yang menjawab salah 
bahwa reaktor penelitian di Indonesia ada 2 (1%), reaktor penelitian di Indonesia 
ada 4 (2%) dan tidak mengetahui (2%). Jadi dapat disimpulkan bahwa secara 
kesuluruhan umumnya mengetahui keberadaan reaktor penelitian di Indonesia.
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Grafik 5. Data Pertanyaan No. 4

Sumber: Olah data peneliti
 

Pertanyaan No. 4 yaitu apa nama reaktor penelitian yang berada di Serpong? 
Dari pertanyaan tersebut telah diperoleh jawaban pada Grafik 5, dimana menunjukkan 
siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar pada pertanyaan No.4 sebanyak 
95 %, sedangkan yang menjawab salah sebanyak 5 %, artinya secara keseluruhan 
pengetahuan Iptek nuklit terkait keberadaan reaktor di Serpong yang diberikan 
kepada siswa mutlak sudah dipahami dan diketahui.

Grafik 6. Data Pertanyaan No. 5

Sumber: Olah data peneliti
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Pertanyaan No. 5 yaitu bagaimana pandangan (persepsi) Anda dengan adanya 
kegiatan penelitian nuklir di BATAN? Dari pertanyaan tersebut telah diperoleh 
jawaban pada Grafik 6 menunjukkan siswa yang menjawab pertanyaan terkait 
pandangan terhadap penelitian nuklir yang menyatakan: Takut: 5 %, Biasa saja: 
71 %, Tidak Takut: 23 % dan Tidak Mengetahui: 1 %. Pertanyaan no 5 dapat 
disimpulkan bahwa siswa pada umumnya mereka menjawab Biasa saja, disini 
menunjukkan bahwa mereka tidak takut untuk tinggal dan belajar di lingkungan 
Kawasan Nuklir.

Grafik 7. Data Pertanyaan No. 6

Sumber: Olah data peneliti

Pertanyaan No. 6 yaitu Apakah Anda mengetahui rencana pembangunan 
Reaktor Daya Eksperimental (RDE)? Dari pertanyaan tersebut telah diperoleh 
jawaban pada Grafik 7 menunjukkan bahwa siswa yang mengetahui akan dibangun 
Reaktor Daya Eksperimental (RDE) di Serpong, yang menjawab Ya sebanyak 66% 
sedangkan siswa yang menjawab Tidak hanya 34%. Artinya siswa yang mengetahui 
bahwa di lingkungan sekolah mereka akan dibangun RDE lebih banyak sehingga 
dapat disimpulkan bahwa secara psikologi mereka sudah sangat mengenal dan 
mengetahui BATAN secara dekat.
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Grafik 8, Data Pertanyaan No. 7

Sumber: Olah data peneliti

Pertanyaan No. 7 yaitu dimana rencana Reaktor Daya Eksperimental 
dibangun? Dari pertanyaan tersebut telah diperoleh jawaban pada Grafik 8, dimana 
menunjukkan bahwa siswa yang mengetahui dimana lokasi akan dibangun RDE 
yang menjawab pertanyaan dengan jawaban di Serpong 93%, di Jakarta 4%, di 
Bandung 1% dan yang tidak mengetahui 2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
secara keseluruhan siswa MAN 2 Jakarta telah mengetahui bahwa di Serponglah, 
letak lokasi RDE akan dibangun.

Grafik 9, Data Pertanyaan No. 8

Sumber: Olah data peneliti
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Pertanyaan No. 8 yaitu Apakah pembangunan Reaktor Daya Eksperimental 
(RDE) memberi manfaat atau kerugian bagi masyarakat sekitar? Dari pertanyaan 
tersebut telah diperoleh jawaban pada Grafik 9, dimana menunjukkan bahwa siswa 
yang berpendapat tentang RDE menjawab pertanyaan dengan jawaban Bermanfaat 
adalah 77%, Merugikan adalah 1%, yang menjawab Keduanya (bermanfaat dan 
merugikan) adalah 15%, sedangkan yang menjawab tidak mengetahui adalah 7%. 
Grafik 2-9 menunjukkan bahwa secara wawasan dan pengetahuan siswa MAN 2 
Jakarta sangat mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan di BATAN. 
Khususnya pada pertanyaan No. 6 (Grafik 7) sampai dengan No. 8 (Grafik 9) terkait 
dengan perencanaan pembangunan Reaktor Daya Eksperimental (RDE) di Serpong, 
jawaban dari pertanyaan yang diberikan memberikan jawaban yang sangat baik dan 
signifikan.

Berdasarakan pernyataan Bandura dalam pendekatan “Social Learning 
Theory” bahwa manusia dapat dipahami melalui interaksi timbal balik antara 
Perilaku, Kognitif dan faktor personil dan Lingkungan. Dari ketiga pendekatan 
tersebut, peneliti lebih cenderung untuk menggunakan pendekatan yang relevan 
yaitu Kognitif. Teori Kognitif Sosial (Social Cognitif Theory) di mana teori tersebut 
menekankan bahwa selain faktor sosial, faktor kognitif dan mental individu 
memainkan peran dalam pembelajaran. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan 
dalam kegiatan Sosialisasi Iptek nuklir kepada siswa MAN 2 Jakarta sangat baik 
karena dapat dilihat dalam grafik. Dari beberapa faktor Teori Kognitif Sosial ada 
beberapa perubahan perilaku setelah dilakukan sosialisasi. Dalam proses belajar 
Iptek nuklir dapat dipahami oleh semua siswa dan guru. Hasil yang diperoleh 
dalam analisis bahwa dengan pendekatan “Social Learning Theory” dengan Faktor 
Kognitif proses belajar dapat dipengaruhi sehingga siswa dan guru dapat termotivasi 
untuk memahami perkembangan Iptek nuklir di Indonesia.

Melalui sosialisasi NGS di MAN 2 Jakarta siswa memiliki pengetahuan 
tentang ketenaganukliran yang meliputi nama reaktor di Serpong jawaban benar 
95% dan salah 5%, jumlah reaktor penelitian di Indonesia jawaban yang benar 95 
% dan salah 5%, keberadaan BATAN jawaban benar 94% dan salah 6%, tempat 
dibangunnya RDE jawaban benar 93% dan salah 7%, singkatan BATAN jawaban 
benar 85%, salah 14% dan tidak mengetahui 1%, manfaat RDE jawaban bermanfaat 
77%, merugikan 7% dan kedua-duanya 15%, persepsi kegiatan nuklir jawaban 
biasa saja 71%, tidak takut 23%, takut 5% dan tidak mengetahui 1%, mengetahui 
rencana pembangunan RDE jawaban ya 66% dan tidak 34%.
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5. PENUTUP
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan siswa MAN 2 
Jakarta yang mendapatkan sosialisasi pada tanggal 6 Januari 2020 dapat menyerap 
informasi yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi Iptek nuklir tersebut. Hal ini 
dapat terlihat dari hasil sosialisasi yang dilakukan kepada 103 siswa MAN 2 Jakarta 
dengan pendekatan menggunakan “Sosial Learning Theory” dengan Faktor Kognitif 
dimana siswa dan guru dapat termotivasi dalam pembelajaran Iptek nuklir yang 
banyak manfaatnya untuk kesejahteraan manusia. Dari hasil jawaban kuesioner 
yang sebagian besar siswa secara umum menjadi mengenal BATAN dan mengetahui 
Iptek nuklir dan ditambah dengan pengetahuan perencanaan dibangunnya Reaktor 
Daya Eksperimental (RDE) di Kawasan Nuklir Serpong, diperoleh jawaban siswa 
sebagai berikut: nama reaktor di Serpong jawaban benar 95% dan salah 5%, jumlah 
reaktor penelitian di Indonesia jawaban yang benar 95 % dan salah 5%, keberadaan 
BATAN jawaban benar 94% dan salah 6%, tempat dibangunnya RDE jawaban 
benar 93% dan salah 7%, singkatan BATAN jawaban benar 85%, salah 14% dan 
tidak mengetahui 1%, manfaat RDE jawaban bermanfaat 77%, merugikan 7% dan 
kedua-duanya 15%, persepsi kegiatan nuklir jawaban biasa saja 71%, tidak takut 
23%, takut 5% dan tidak mengetahui 1%, mengetahui rencana pembangunan RDE 
jawaban ya 66% dan tidak 34%. Pada prinsipnya setelah dilakukan sosialisasi 
dengan menggunakan pendekatan Social Learning Theor) perilaku siswa menjadi 
termotivasi untuk belajar tentang Iptek nuklir dan manfaatnya sehingga hasil dari 
sosialisaai meningkat sangat baik dan signifikan.

Rekomendasi disarankan kepada BATAN tetap terus melaksanakan sosialisasi 
Iptek nuklir secara berkesinambungan kepada mitra yaitu masyarakat terutama 
kepada anak-anak masa sekolah sehingga dapat mengubah pola fikir negatif 
menjadi positif mengenai Iptek nuklir, terutama manfaat resiko dan keuntungan 
nuklir. Kemudian dapat dilakukan penelitian mengenai sosialisasi Iptek nuklir 
sebagai penelitian berikutnya.
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Abstrak
Perubahan tatanan dunia dan teknologi terus berkembang pesat, hampir semua 
disiplin ilmu kini mulai menggunakan platform digital untuk mentransfer ilmu 
pengetahuan kepada publik. Peneliti dan komunikator sains menggunakan 
media audiovisual untuk menceritakan kembali perjalanan penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti, berbagi informasi ilmiah, mendekonstruksi fenomena 
yang mereka temukan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efektivitas 
animasi sains Kecoa Laut Raksasa dari Laut Dalam Indonesia dengan mengetahui  
seberapa besar pemahaman publik serta penyampaian informasi melalui empat 
parameter, yaitu penceritaan, visual, durasi dan pesan. Penelitian ini menggunakan 
teori penerimaan pesan dengan metode penelitian kuantitatif melalui survei. 
Dengan mengetahui efektivitas dari animasi sains Kecoa Laut Raksasa dari Laut 
dalam Indonesia ini, kreator akan mengetahui bagaimana formula efektif dalam 
mengomunikasikan sains. Hasil penelitian menunjukkan tiga dari empat unsur yang 
menjadi parameter yakni visual, penceritaan, durasi yang sudah efektif digunakan 
dalam animasi sains ini.

Kata kunci: animasi, audiovisual, digital, komunikasi sains, penonton

Abstract
The rapid technological change in the world continue to develop, almost all scientific 
disciplines have started to use digital platforms to transfer knowledge to the public. 
Science researchers and communicators use audiovisual to retell and share the 
research journey, scientific information, and deconstruct the phenomena that they 
have found. This study aims to determine how much the effectiveness and public 
understanding of the scientific animation Kecoa Laut Raksasa dari Laut dalam 
Indonesia through the four elements such as: storytelling, visuals, duration and 
message. The research using the audience reception theory, the research method 
used is a quantitative research method with a survey. By knowing the effectiveness 
of this scientific animation, creators will know the formulas in making of scientific 
animation as a course of action to communicate science. The results showed that 
three of the four elements: visual, storytelling, and duration have been effectively 
used in this science animation.

Keywords: animation, audience, audiovisual, digital, science communication, 
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1. PENDAHULUAN 
Perubahan tatanan dunia dan teknologi terus berkembang pesat, hampir semua 
disiplin ilmu kini mulai menggunakan platform digital yang salah satu tujuannya 
untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada publik. Terlebih lagi ketika virus 
corona (Covid-19) melanda seluruh dunia sejak akhir tahun 2019, setiap orang 
di setiap lini bidang keilmuwan merancang materi dalam bentuk platform digital 
dan mulai memanfaatkan efektivitas desain komunikasi visual sebagai bentuk 
adaptasi. Menurut Seth Gitner (Gitner, 2016, p. 3), penceritaan secara visual terus 
berkembang. Perkembangan audiovisual bermula dari plat panchromatic, pita 
seluloid hingga imaji dan video digital yang dapat diambil dengan ponsel cerdas. 
Foto tidak lagi harus dicetak atau diproyeksikan untuk dilihat, sekarang foto sudah 
dapat dikirimkan melalui surel dan dibagikan melalui situs internet dan jejaring 
sosial. Penonton yang dulu terbentuk melalui media cetak kini dapat dijangkau dalam 
skala yang lebih luas dan lebih cepat melalui Facebook, Twitter dan Instagram, baik 
melalui gambar diam maupun gambar bergerak.

Para peneliti perlu melibatkan publik untuk menyebarkan informasi dan hasil 
riset dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Peneliti biasanya melakukan 
publikasi ilmiah dengan cara yang paling tradisional seperti menulis pada jurnal 
ilmiah dan buku. Selain menulis, peneliti juga melalukan diskusi ilmiah dengan 
publik. Menurut Anne Dijkstra (Dijkstra et al., 2020, p. 3) mengomunikasikan sains 
memiliki ragam tujuan seperti menumbuhkan kesadaran, meningkatkan apresiasi 
terhadap sains dan teknologi, memberikan informasi penemuan, membagikan 
keajaiban, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, mempengaruhi opini, 
pandangan dan perilaku terkait sains dan teknologi atau bahkan mendapatkan 
preferensi sebagai materi untuk membuat kebijakan.

Namun, kebanyakan peneliti pada umumnya masih memiliki kesulitan dalam 
mengomunikasikan sains, karena pada dasarnya tidak banyak peneliti yang siap 
merangkap sebagai komunikator sains. Peneliti sering menjelaskan hasil riset 
dengan bahasa yang tidak dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan fokus 
hanya kepada fakta-fakta sains yang akurat daripada keterbacaan informasinya. 
Sehingga, ketika pada akhirnya mereka harus mendiseminasikan hasil riset, 
penjelasan tersebut akan sangat membosankan yang mengakibatkan publik menjadi 
bosan dan menganggap sains hanya dapat dipelajari oleh orang-orang pintar. Hal 
ini disebabkan oleh kesenjangan wawasan dan kurangnya model komunikasi 
yang diterapkan oleh peneliti. Mengutip pernyataan Fiske (Holliman, 2005, p. 
7) mengatakan bahwa komunikasi merupakan sebuah aktivitas yang sudah biasa 
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dilakukan oleh publik, tetapi tidak semuanya merasa terpuaskan akan komunikasi 
tersebut. Komunikasi merupakan aktivitas, seperti televisi yang melakukan 
penyiaran dan menyebarluaskan informasi kepada pemirsanya.

Dengan perkembangan internet dan teknologi informasi, cara 
mengomunikasikan sains mengalami perubahan yang besar. Peneliti pun juga 
diuntungkan dengan medium komunikasi yang menjadi tak terbatas dan dapat 
diakses lebih luas oleh masyarakat. Kalau dulu, hasil riset terbatas dalam bentuk 
jurnal atau buku yang hanya bisa ditinjau oleh rekan sejawat, kini seluruh kalangan 
bisa mengaksesnya. Namun, sangat penting untuk memahami keragaman publik, 
termasuk diantaranya mereka yang tidak tertarik kepada sains. John Fiske 
mendefinisikan 3 tipe media dalam mengomunikasikan pesan, yaitu: media 
presentasi seperti suara, wajah, tubuh, kata-kata yang diucapkan dan gerak tubuh; 
media presentasi meliputi buku, lukisan, foto, tulisan, arsitektur, taman, film dan 
informasi berbasis website; dan ketika media mekanik, seperti telepon, radio, 
televisi, mesin faks, dan jaringan komputer (Holliman, 2005, p. 10).

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan audiovisual yang dilakukan oleh 
para peneliti kian berkembang. Peneliti dan komunikator sains menggunakan media 
audiovisual untuk menceritakan kembali perjalanan penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti, berbagi informasi ilmiah, mendekonstruksi fenomena yang mereka 
temukan. Hal ini tentu saja dilakukan untuk meningkatkan jangkauan dan dampak 
publikasi ilmiah yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, penggunaan audiovisual 
juga meningkatkan literasi digital yang menggabungkan antara konsep literasi 
media, literasi komputer, dan literasi informasi. Menurut Baeseman dalam (May 
et al., 2011, p. 1), untuk mendukung komunikasi sains yang efektif diperlukan 
penggunaan animasi dan video dalam presentasi karena memiliki elemen multi-
indera yang dapat meningkatkan pengalaman belajar bagi semua kalangan.

Animasi adalah salah bentuk audiovisual yang kini banyak digunakan 
oleh peneliti ataupun komunikator sains yang membantu peneliti menyampaikan 
informasi ilmiah kepada publik. Animasi yang dikembangkan dalam bentuk 
cerita menjadi sangat efektif dan efisien dalam memberikan edukasi atau proses 
pembelajaran karena dapat meninggalkan kesan yang dalam dan bertahan lama. 
Menurut Cigdem Tas Alicenap, animasi dengan segala macam fiturnya tidak hanya 
menjadi alat penting untuk industri hiburan, tetapi juga dalam memberikan edukasi. 
Animasi khususnya dapat digunakan untuk menjelaskan proses-proses yang sulit 
dan rumit untuk dipahami (Cigdem, 2021, p. 241). Melalui cerita yang dituangkan 
dalam animasi, informasi ilmiah ataupun hasil riset yang hendak disampaikan 
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kepada publik dapat menjadi sesuatu lebih dari sekedar menyampaikan fakta tetapi 
menjadi cerita visual yang menarik.

Pada 2016, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memproduksi animasi 
pertamanya berjudul Apa Itu Big Data? Hingga kini, LIPI sudah memproduksi 17 
judul animasi pengetahuan yang dipublikasikan melalui kanal YouTube. Pada tahun 
2020, animasi sains Kecoa Laut Raksasa dari Laut dalam Indonesia diproduksi dan 
hingga kini sudah lebih dari 3,600 views sejak dirilis melalui YouTube pada 22 
Oktober 2020. LIPI memproduksi animasi untuk mendekati generasi Y sebagai 
angkatan yang dikenal kreativitas tinggi, namun ketertarikan mereka terhadap 
sains masih rendah. Menurut Hendro Subagyo, Kepala Pusat Dokumentasi dan 
Informasi Ilmiah, LIPI dalam wawancaranya melalui Jawa Pos (“Iptek Kurang 
Diminati,” 2017) menyatakan masyarakat Indonesia kurang minat terhadap sains, 
selain itu jumlah peneliti LIPI yang masih jauh dari yang diharapkan, apalagi jika 
dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia.

Animasi sains Kecoa Laut Raksasa dari Laut dalam Indonesia diproduksi 
sebagai bentuk penyampaian informasi ilmiah dan edukasi kepada publik mengenai 
temuan baru yang dilakukan oleh peneliti LIPI, Conni Margaretha Sidabalok, 
peneliti bidang Zoologi, Pusat Penelitian Biologi LIPI. Sebagai salah satu medium 
mengomunikasikan sains, para kreator di LIPI menggunakan animasi untuk 
memberikan informasi sains kepada publik. Tayangan animasi Kecoa Laut Raksasa 
dari Laut Dalam Indonesia ini telah mendapatkan lebih dari 3.600 viewers sejak 
dirilis pertama kali pada 22 Oktober 2020 melalui akun YouTube LIPI. Namun, 
apakah informasi sains dalam video tersebut tersampaikan dengan baik kepada 
publik? Apakah durasi yang digunakan sudah sesuai? Apakah penonton menyukai 
visualnya? Apakah penonton menyukai cara bertuturnya?. Melalui keempat 
unsur ini, kreator dapat mengetahui seberapa besar keefektifan animasi ini dalam 
mengomunikasikan sains. Hasil analitik dari YouTube menunjukkan lebih dari 
3,700 orang telah menonton dengan rata-rata durasi tonton 2:29 atau 39,4% dan 
97,1% menyukai tayangan animasi sains ini.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan animasi 
sains Kecoa Laut Raksasa dari Laut Dalam Indonesia dan seberapa besar keberhasilan 
pemahaman publik serta penyampaian informasi melalui animasi ini. Penelitian ini 
juga bertujuan untuk memastikan apakah parameter-paramenter dalam membuat 
animasi sains ini sudah efektif.
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2.1. KERANGKA TEORI
Dalam menentukan efektivitas animasi sebagai media komunikasi sains, peneliti 
menggunakan 4 unsur sebagai parameter, yakni: penceritaan, visual, durasi dan 
pesan. Untuk itu, penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

2.1. Teori Penerimaan Pesan
Teori penerimaan pesan atau Audience Reception Theory adalah teori yang 
menekankan pada peran khalayak dalam menerima pesan, bukan pada pengirim 
pesan (kreator). Stuart Hall, (Littlejohn, 2009, p. 66) menyatakan proses komunikasi 
(encoding-decoding), berlangsung lebih kompleks, khalayak tidak hanya menerima 
pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan (pengirim-pesan-penerima), tetapi 
juga dapat memproduksi pesan yang ingin disampaikan (produksi, sirkulasi, 
distribusi atau konsumsi-reproduksi). untuk menunjukkan bagaimana penonton 
menerima dan memaknai pesan yang hendak disampaikan oleh kreator. 

2.2. Teori Komunikasi Visual
Sebagai awalan dalam teori komunikasi visual adalah memahami sebuah gambar 
yang dapat dianalisa melalui tanda. Teori semiotika didasari atas asumsi bahwa 
segala sesuatu bisa menjadi tanda atau simbol yang melambangkan suatu objek, 
orang atau konsep. Dalam teori semiotika (Littlejohn, 2009, p. 1002), Charles A. 
Hill menulis yang membuat semiotika sangat cocok untuk mempelajari komunikasi 
visual adalah asumsi berkelanjutan yang dimiliki oleh tanda. Seperti bendera yang 
tidak hanya merepresentasikan sebuah negara, tetapi bisa juga merepresentasikan 
nasionalisme atau patriotisme seseorang atau sebuah kemenangan di medan perang.

2.3. Teori Cerita dan Penceritaan
April Vannini menerangkan Teori Cerita dan Penceritaan dalam (Littlejohn, 2009, 
p. 935) bahwa penceritaan adalah praktik berbagi narasi dengan diri sendiri, orang 
lain, atau dengan peneliti. Elemen kunci dari cerita dan penceritaan ini adalah 
dialog dan teori komunikasi itu sendiri, dimana cara bercerita dapat digunakan 
sebagai alat untuk menghasilkan sebuah makna, mengekspresikan makna dan 
mengonstruksikan realitas.

3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui survei. 
Penulis menyebarkan kuisioner kepada publik yang disebut sebagai #SahabatLIPI 
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dengan sampel penelitian sebanyak 188 orang. Selain melalui kuisioner, teknik 
pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara mendalam dengan salah satu 
kreator animasi sains, Ivander Jair Justus. Sumber data utama berupa hasil kuisioner 
dan wawancara dengan kreator, serta data sekunder berupa buku, jurnal dan data 
audiovisual LIPI kemudian dianalisis secara deskriptif. 

4. PEMBAHASAN
4.1. Penceritaan (Storytelling)
Penceritaan menjadi elemen penting dalam memproduksi konten sains. Untuk 
menentukan cara bercerita, maka sangat penting bagi kreator untuk mengetahui 
siapa penontonnya. Animasi sains ini memiliki target penonton siswa SMP hingga 
masyarakat pada umumnya. Sehingga penceritaan atau gaya bertutur lebih popular 
dan tidak banyak menggunakan kosakata ilmiah. 

Gambar 1. Hasil survei penceritaan atau gaya bertutur animasi Kecoa Raksasa dari Laut Dalam 
Indonesia

Hasil survei menunjukkan 64,4% suka dengan gaya bertutur animasi ini, 35,1% 
lainnya cukup suka dan 0,5% menyatakan tidak suka. Gaya bertutur animasi sains 
ini disesuaikan dengan kalimat-kalimat yang kekinian, seperti:

Huaaaaaaaa,, ada “kecoa laut raksasaaaaaaaaaa”!!!!

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menemukan jenis baru 
krustasea yaitu Isopoda berukuran raksasa yang pertama dari laut Indonesia 
loh yang disebut Bathynomus raksasa!



Penny Sylvania Putri 

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 209

Biasa dikenal dengan nama umum “kecoa laut raksasa”, tapiiiiii ini berbeda 
dari kecoa ya karena dia bukan serangga dan ukurannya yang sangat besar, 
yaitu bisa lebih dari 30 cm pada usia dewasa! Wowwww!!! Beneran raksasa 
dong iniihhh!

Eh, siapa yang suka nonton Starwars? Isopoda raksasa ini juga bisa kita sebut 
dengan “DARTH VADER ISOPOD” karena wajah Isopoda raksasa yang 
agak mirip-mirip Darth Vader gitu! WOOOOOWWW yaaaa sahabat LIPI!

Menuturkan cerita yang menarik sangat krusial, karena menceritakan fakta saja tidak 
cukup. Dalam teori komunikasi tentang Stories and Storytelling pada Encyclopaedia 
of Communication Theory dinyatakan bahwa penceritaan adalah praktik berbagi 
naratif dengan diri sendiri, orang lain, atau dengan peneliti. Dari perspektif ini, 
penceritaan menjadi alat untuk menyusun dan menerangkan berbagai fenomena 
yang terjadi yang kemudian akan memproduksi makna, mengeskpresikan identitas 
dan mengontsruksikan realitas (Littlejohn, 2009, p. 934)

4.2. Visual
Visual dalam animasi penting karena membantu penceritaan dan mengomunikasikan 
ide dan emosi dengan cara yang unik dan mudah dipahami para target penonton, 
baik anak kecil maupun orang dewasa. Pada beberapa teori komunikasi visual, 
media visual pada saat ini lebih banyak tersedia dan murah. Selain itu media visual 
tidak hanya bertujuan untuk hiburan semata, tetapi juga untuk pendidikan

Gambar 2. Hasil survei visual animasi Kecoa Raksasa dari Laut Dalam Indonesia
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Berdasarkan kuisioner yang telah disebarkan, sebanyak 76,6% menyukai 
visual dari animasi tersebut, 23,4% cukup suka. Animator menggunakan konsep 
pergerakan ease in dan ease out yang dimodifikasi sehingga grafis di graph editor 
dapat memunculkan kesan perpindahan yang menunggu dan secara tiba-tiba 
terdapat suatu kejutan bagi penonton dengan mempertahankan kehalusan transisi 
antar shot. Bentuk aset pada animasi sains ini menggunakan percampuran basic 
shape dan bentuk-bentuk yang tidak terlalu kaku. Bentuk kaku hanya digunakan 
pada kalimat yang harus ditegaskan seperti nama latin. Semiotika juga menjadi 
dasar pada saat pembuatan konsep visual.

Menurut Eriyanto, semiotika merupakan salah satu teori paling penting dalam 
visual, dimana lambang dan tanda memiliki arti. Pada dasarnya, anak kecil, orang 
tua, individu berpendidikan rendah atau tinggi, semuanya ketika berkomunikasi 
pada dasarnya mengonstruksi dan membuat tanda-tanda. Ketika berkomunikasi, 
baik lewat tulisan atau visual, manusia membuat tanda-tanda yang dipergunakan 
untuk menyampaikan gagasan (Eriyanto, 2019, p. 4).

Tanda visual digunakan pada shot pembuka, ketika kecoa laut raksasa keluar 
dari terumbu karang dan menuju bendera Indonesia. Shot pembuka ini menceritakan 
bahwa kecoa laut raksasa ini ditemukan di laut dalam Indonesia dan bendera 
Indonesia menjadi tanda visual yang digunakan.

Gambar 3. Shot pembuka dari animasi Kecoa Raksasa dari Laut Dalam Indonesia

Pada konsep visualnya, dalam shot pembuka ini terdapat bentuk yang 
menggunakan transisi ease in untuk masuk ke adegan dan penggunaan transisi 
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pergerakan ease out yang digunakan agar teks Bathynomus raksasa terlihat lebih 
jelas. Transisi animasi pada teks ini menggunakan transisi slow fade agar lebih 
menarik di mata penonton dan mendapatkan pergerakan yang selaras dengan 
bentuknya.

Sebagai contoh lainnya adalah visualisasi sebuah kapal berada ditengah laut 
dengan logo LIPI dan nama kapal tertera pada kapal tersebut. Shot ini menceritakan 
bahwa ekspedisi ini dilakukan oleh LIPI dengan kapal risetnya Baruna Jaya VIII 
pada saat menemukan kecoa laut raksasa. Tanda visual yang digunakan adalah logo 
LIPI dan nama Baruna Jaya VIII yang melekat pada kapal.

Gambar 4. Shot kapal riset Baruna Jaya VIII

Visualisasi kapal di tengah ombak dan gunung perjalanan dan rintangan yang 
dihadapi oleh peneliti dengan warna dominasi biru tua dan muda. Proses pembuatan 
aset dimulai dari pembuatan objek gunung, laut dan kapal. Pembuatan objek-objek 
ini menggunakan permainan warna untuk membentuk efek dimensi dan kejauhan. 
Objek kapal disesuaikan dengan bentuk asli kapal penelitian Baruna Jaya VIII 
dengan animasi disesuaikan dengan pergerakan ombak.

4.3. Durasi
Durasi menjadi salah satu faktor penting yang harus dipikirkan pada saat membuat 
konten kreatif. Penentuan durasi ditentukan melalui target penonton, pesan apa 
yang akan disampaikan, melalui platform apa penyebarluasannya serta tujuan yang 
diharapkan oleh kreator.
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Animasi sains Kecoa Laut Raksasa dari Laut Dalam Indonesia berdurasi 
6:20 dan sebanyak 85,1% penonton menjawab durasi animasi sains ini sudah 
sesuai, 11,2% menjawab terlalu Panjang dan 3,7% menyatakan kurang lama. Hasil 
ini menunjukkan bahwa durasi animasi sains ini sudah sesuai sebagai salah satu 
parameter.

Gambar 5. Hasil survei durasi animasi Kecoa Raksasa dari Laut Dalam Indonesia

Durasi suatu audiovisual ditentukan oleh konten, target penonton dan platform 
distribusinya. Pada survei yang dilakukan oleh techsmith.com (Knott, n.d.), 
video dengan durasi 3-4 menit dan 5-6 menit yang paling disukai oleh penonton, 
namun survei lain yang dilakukan oleh techsmith.com terhadap 100 video terbaik 
ditemukan hasil bahwa penonton juga menyukai video dengan durasi 10-19 menit. 
Kesimpulannya, selama konten tersebut menarik, maka penonton akan bersedia 
menonton lebih lama.

4.4. Pesan 
Pesan juga menjadi faktor penting ketika kreator membuat konsep kreatifnya, 
karena setiap konten harus memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada publik. 
Menurut Seth Gitner (Gitner, 2016, p. 348), pesan datang dalam berbagai bentuk 
dan ukuran. Pesan dapat berelasi dengan visi misi sebuah perusahaan atau narasi 
dari sebuah permasalahan yang diangkat. Para kreator selalu bersemangat untuk 
menyampaikan pesan yang hendak disampaikan.
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Hasil survei menyatakan 46,3% menjawab sangat paham 53,2% menjawab 
cukup paham, 0,5% menjawab tidak paham. Hasil survei menunjukkan presentase 
yang hampir sama antara cukup paham dan sangat paham, namun persentase sangat 
paham dibawah cukup paham. 

Gambar 6. Hasil survei pesan animasi Kecoa Raksasa dari Laut Dalam Indonesia

Bagi kreator, pesan yang ingin disampaikan melalui animasi sains ini adalah 
penyampaian informasi ilmiah penemuan pertama kecoa laut raksasa dari laut dalam 
Indonesia dan memperkenalkan peneliti yang menemukan. Selain itu, kreator juga 
ingin menyampaikan detil informasi ilmiah mengenai deskripsi dari kecoa laut 
raksasa dan memberi informasi bagaimana publik dapat berpartisipasi untuk peduli 
dan menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.

4.3. Efektivitas Animasi sebagai Media Komunikasi Sains
Dalam penelitian ini, efektivitas animasi sebagai media komunikasi sains ditentukan 
dari 4 unsur yaitu penceritaan, visual, durasi dan pesan yang menjadi dasar bagi 
kreator dalam membuat karya. Sebagian besar responden menyukai visual, durasi 
dan penceritaan animasi sains Kecoa Laut Raksasa dari Laut dalam Indonesia. 
Sedangkan untuk unsur pesan, persentase antara sangat paham dan cukup paham 
hampir berimbang. Dengan mengetahui efektivitas dari animasi Kecoa Laut Raksasa 
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dari Laut dalam Indonesia ini, kreator akan mengetahui bagaimana formula efektif 
dan efisien dalam mengomunikasikan sains.

Dalam animasi sains Kecoa Laut Raksasa dari Laut Dalam Indonesia, 3 unsur 
penceritaan, visual dan durasi memperlihatkan hasil yang sangat baik, sedangkan 
satu unsur lainnya yaitu pesan dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
animasi sains ini efektif sebagai media komunikasi sains.

5. PENUTUP
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka disimpulkan bahwa video Kecoa Laut 
Raksasa dari Laut dalam Indonesia efektif sebagai sebuah media komunikasi untuk 
mengenalkan temuan terbaru dari peneliti LIPI.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dirumuskan, 
maka penulis menyampaikan rekomendasi:
- Komunikator Sains (Kreator)

1. Animasi merupakan salah satu media untuk memberikan informasi ilmiah 
kepada publik, tidak hanya untuk mengedukasi tetapi untuk memberikan 
informasi dengan cara yang lebih baik dan menyenangkan;

2. Diharapkan terdapat inovasi yang lebih dari animasi isi sehingga dapat 
menambah khasanah pengetahuan untuk meningkatkan kualitas literasi 
audiovisual.

- Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan karya ilmiah ini menjadi langkah awal 
untuk peneliti selanjutnya dalam mengembangkan media komunikasi berbasis 
audiovisual untuk meningkatkan literasi audiovisual.
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Abstrak
Penempatan seorang CPNS di Biro Humas tentunya telah didasarkan pada kriteria 
pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh CPNS tersebut, dengan harapan 
dapat segera beradaptasi dengan ritme pekerjaan yang ada di lingkungan kerjanya. 
Cara agar dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan adalah dengan 
memiliki keterampilan komunikasi lisan dan kerja sama tim. Hal tersebut menjadi 
penting dan harus dimiliki oleh CPNS Biro Humas Kementeruan Perdagangan. 
Tujuan penelitian ini mencoba mengungkapkan keterampilan komunikasi lisan dan 
kerja sama tim yang dimiliki CPNS pada Biro Humas Kementerian Pedagangan. 
Konsep yang digunakan adalah adaptasi dari definisi dan cara pengukuran 
komunikasi lisan dan kerja sama yang dikemukakan oleh Suharto, Lupiyoadi, 
Hutagalung, Athohilah, King, dan Dibyo. Metode penelitian kualitatif yang bersifat 
alamiah, peneliti sebagai alat pengumpul data (human instrument), analisis data 
secara induktif, bersifat deskriptif, dan menggunakan teknik wawancara mendalam 
dan ceklis responden. Subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang CPNS Biro Humas 
Kementerian Perdagangan. Hasil penelitian dikategorisasikan menjadi kategori 
kelogisan ditulis dengan simbol i-1 (yang dilihat dari pilihan kata dan kepercayaan 
diri), sistematis ditulis i-2 (yang dilihat dari kelancaran dan durasi presentasi), dan 
analisis ditulis i-3 (yang dilihat dari kedalaman jawaban-jawaban dari pertanyaan 
penelitian) untuk mengukur keterampilan komunikasi lisan. Penulis menggunakan 
kategorisasi pemahaman terhadap tujuan yang sama (i-1), performa dalam 
peran dan fungsinya (i-2), dan keterikatan/ketergantungan terhadap lingkungan 
kerja (i-3) untuk mengukur keterampilan kerja sama tim. Skala yang digunakan 
peneliti adalah angka 1 sampai dengan 5, dimana skala 1 berarti sangat buruk, 
dan skala 5 adalah sangat baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa kategorisasi 
analisis dalam keterampilan komunikasi lisan menjadi yang terpenting dengan 
banyaknya responden yang mendapat skor rata-rata tertinggi dalam pengukuran 
indikator tersebut. Sementara itu, kategorisasi pemahaman tujuan yang sama dalam 
keterampilan kerja sama tim menjadi hal penting yang perlu diperhatikan sebagai 
cerminan kategorisasi yang respondennya banyak mendapatkan skor rata-rata yang 
tinggi. Kategorisasi sistematis dalam keterampilan komunikasi lisan perlu mendapat 
perhatian yang penting dikarenakan memiliki rata-rata skor di bawah kategorisasi-
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kategorisasi keterampilan yang lain. Temuan dalam penelitian ini adalah CPNS Biro 
Humas Kementerian Perdagangan memiliki keterampilan komunikasi lisan dan 
kerja sama tim yang baik untuk beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerjanya.

Kata kunci: Adaptasi, Keterampilan, Kerja Sama Tim, Komunikasi, Komunikasi 
Lisan  

Abstract

The placement of a CPNS in the Public Relations Bureau must have been based 
on the educational criteria and skills possessed by the CPNS, with the hope that 
they can immediately adapt to the rhythm of work in their work environment. The 
way to quickly adapt to the work environment is to have oral communication skills 
and teamwork. This is important and must be owned by the CPNS of the Ministry 
of Trade’s Public Relations Bureau. The purpose of this study was to try to reveal 
the oral communication skills and teamwork possessed by CPNS at the Public 
Relations Bureau of the Ministry of Trade. The concept used is an adaptation of the 
definition and method of measuring oral communication and cooperation proposed 
by Suharto, Lupiyoadi, Hutagalung, Athohilah, King, and Dibyo. Qualitative 
research methods are natural, the researcher acts as a data collection tool (human 
instrument), analyzes the data inductively, is descriptive in nature, and uses in-
depth interview techniques and respondent checklists. The subjects in this study 
were 5 CPNS people from the Public Relations Bureau of the Ministry of Trade. 
The results of the study were categorized into logical categories written with the 
i-1 symbol (as seen from the choice of words and self-confidence), systematically 
written i-2 (as seen from the fluency and duration of the presentation), and the 
analysis was written i-3 (as seen from the depth of the answer. - answers to research 
questions) to measure oral communication skills. The author uses categorization of 
understanding of the same goals (i-1), performance in roles and functions (i-2), and 
attachment/dependence on the work environment (i-3) to measure teamwork skills. 
The scale used by researchers is the numbers 1 to 5, where a scale of 1 means very 
bad, and a scale of 5 is very good. The results showed that the categorization of 
analysis in oral communication skills became the most important with the number of 
respondents who received the highest average score in measuring these indicators. 
Meanwhile, the categorization of understanding the same goals in teamwork skills 
is an important thing that needs to be considered as a reflection of the categorization 
where many respondents get high average scores. The systematic categorization in 
oral communication skills deserves important attention because it has an average 
score below other skill categorizations. The findings in this study were that CPNS at 
the Public Relations Bureau of the Ministry of Trade had good oral communication 
skills and teamwork to adapt quickly to their work environment.

Keywords: adaptation, skills, teamwork, communication, oral communication 
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1. PENDAHULUAN
Berbagai fenomena kehidupan menghiasi permulaan lembaran baru Indonesia di 
tahun 2021. Mulai dari pandemi Covid-19 nanti yang masih belum reda, sampai 
dengan musibah kecelakaan transportasi udara dan bencana alam. Dikutip dari 
keterangan resmi BNPB di laman Twitter, Sabtu 23 Januari 2021, sebanyak 197 
bencana terjadi di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 1 hingga 23 Januari 
2021, dan mayoritas bencana tersebut merupakan bencana yang terjadi sebagai 
dampak dari fenomena meteorologi/alam.Terlepas dari pandemi dan musibah 
tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah pembukaan lapangan 
kerja baru, dengan tahap finalisasi penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) awal 
tahun ini, setelah sebelumnya melakukan proses pengadaan CPNS di tahun 2019. 
Pengadaan CPNS adalah proses pengisian formasi yang lowong melalui pelamar 
umum, ikatan dinas, tenaga honorer, formasi khusus dokter, tenaga ahli tertentu/
khusus (Permenpan RB No.24 Tahun 2013). 

CPNS belum memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan 
gaji 100%.Sementara definisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalahWarga Negara 
Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menduduki jabatan 
pemerintahan (Permenpan RB No.23 Tahun 2019). Menurut Badan Kepegawaian 
Nasional (BKN), seleksi CPNS formasi tahun 2019 telah selesai digelar dan peserta 
lulus tahap akhir sudah diumumkan dan dirilis data per 31 Oktober 2020, sebanyak 
138.791 peserta dinyatakan lulus (pascaoptimalisasi) sebagai CPNS untuk mengisi 
total 150.371 formasi yang dibuka Pemerintah. Jumlah peserta lulus tersebut 
mengisi 3.469 jabatan Dosen, 55.039 jabatan Guru, 27.457 Tenaga Kesehatan, 
dan 52.826 Tenaga Teknis. BKN juga menginformasikan, secara nasional terdapat 
11.580 formasi kosong, dengan rincian 4.729 berada di 32 kementerian dan 33 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)/Lembaga Non Struktural (LNS), 
dan 6.851 berada di 456 instansi daerah lulus passing grade dan berperingkat 
terbaik (Siaran Pers Nomor: 049/RILIS/BKN/XI/2020). Kementerian Perdagangan 
(Kemendag) sebagai salah satu kementerian menerima sebanyak 222 orang CPNS, 
dan dari jumlah tersebut terdapat 5 orang CPNS yang ditempatkan pada unit Biro 
Hubungan Masyarakat (Humas). 

Penempatan seorang CPNS di Biro Humas tentunya telah didasarkan 
pada kriteria pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh CPNS tersebut, 
dengan harapan dapat segera beradaptasi dengan ritme pekerjaan yanga ada di 
lingkungan kerjanya. Namun, terkadang seseorang yang baru bergabung dengan 
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sebuah komunitas baru cenderung merasa malu dan membutuhkan waktu yang 
lama untuk beradaptasi dengan lingkungan komunitasnya (Caramela, 2017). Hal 
ini wajar dialami juga oleh seorang CPNS. Salah satu cara mengatasi rasa malu 
dengan komunitas yang baru adalah dengan menunjukan keterampilan komunikasi 
lisan dan kerja sama tim dengan rekan-rekan kerjanya (Bhattacharyya, 2014). 
Seorang teman CPNS bercerita kepada saya bahwa yang menjadi persoalan dalam 
hal berkomunikasi adalah terkait dengan tata cara komunikasi dengan pimpinan. 
Kecanggungan ketika berkomunikasi dengan pimpinan menjadi sebuah tantangan 
baru yang harus dihadapai oleh CPNS, karena teman-teman CPNS memiliki 
kekhawatiran jika ada cara komunikasi lisan yang tidak sesuai dan membuat 
pimpinan tidak berkenan dengan cara komunikasi tersebut. Sementara teman-teman 
CPNS yang lain berpendapat bahwa budaya organisasi, kebiasaan komunikasi 
lisan, serta pola kerja sama tim yang dipakai dalam suatu lingkungan terkadang 
menjadi hambatan komunikasi bagi CPNS, namun hal-hal tersebut dapat diatasi 
apabila CPNS melakukan penyesuaian cara komunikasi lisan dan kerja sama tim 
dengan cepat, sehingga memiliki keterampilan komunikasi lisan dan kerja sama tim 
menjadi hal yang peting bagi CPNS.

Penelitian tentang keterampilan komunikasi lisan calon guru matematika pada 
mata kuliah proses belajar mengajar menunjukkan mahasiswa dengan kemampuan 
berkomunikasi lisan sangat baik diperoleh rata-rata 85,14% (Tyaningsih, 2016). 
Kemudian, berdasarkan penelitian tentang karakteristik keterampilan komunikasi 
lisan calon guru fisika pada mata kuliah fisika SMPmenyimpulkan bahwa 
responden memiliki kualitas keterampilan komunikasi lisan yang baik (Permatasari, 
2018). Penelitian terkait tentang pengaruh komunikasi, motivasi, dan kerja sama 
tim terhadap peningkatan kinerja karyawan menyimpulkan bahwa komunikasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan (Lawasi 
dan Triatmanto, 2017). Penelitian lain terkait tentang pengaruh komunikasi, kerja 
sama kelompok, dan kreativitas terhadap kinerja karyawan pada hotel Aryaduta 
Manado menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh signifikan positif pada 
kinerja karyawan (Lakoy, 2015). 

Studi terkait tentang meningkatkan keterampilan komunikasi lisan melalui 
metode storytelling menyimpulkan bahwa storytelling memainkan peran penting 
dalam pengajaran, sehingga lebih banyak peserta didik mengingat apa yang telah 
dipelajari dengan mudah saat dijelaskan secara naratif (Aulia, Suwatno, Budi, 
2018). Studi terkait tentang pola komunikasi interprofesional, kerja sama tim, 
dan kolaborasi dalam pertemuan keluarga menjelaskan bahwa karakterasisasi dari 



Pongki Nangolngolan Harahap

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 220

anggota tim interprofessional meningkatkan kolaborasi dan komunikasi (Walter 
dkk, 2019). Studi lain terkait tentang analisis komunikasi interpersonal dan 
keterampilan kerja sama tim menunjukkan bahwa pelatihan tim secara simulasi 
adalah cara efektif untuk memastikan kerja sama tim dan keterampilan komunikasi 
telah terbangun (Reising dkk, 2017).

Sementara studi tentang kerja sama tim dan keterampilan komunikasi 
menjelaskan bahwa dua keterampilan tersebut dapat menemukan kelemahan dan 
kekuatan dari tiap responden (Akindele, 2012). Dalam penelitian ini mencoba 
mengungkapkan keterampilan komunikasi lisan dan kerja sama tim, yang mana 
CPNS pada Biro Humas Kementerian Pedagangan akan menjadi objek penelitian. 
Dalam kesempatan ini, penulis tertarik untuk mencoba mengupas tentang pentingnya 
keterampilan komunikasi lisan dan kerja sama tim bagi CPNS yang baru bekerja di 
Biro Humas Kemendag.

2. KERANGKA TEORI
2.2. Komunikasi Lisan
Menurut Brent D. Ruben (2013) komunikasi manusia adalah suatu proses dimana 
hubungan seorang yang satu dan yang lainnya dalam suatu organisasi atau dalam 
masyarakat menciptakan, mengirimkan serta menggunakan informasi untuk 
berkoordinasi dengan lingkungan dan sekitarnya. Sementara menurut Durkin 
(2009), Byrne, Flood, Shanahan (2012) komunikasi berperan penting dalam 
mencapai tujuan, dan telah banyak studi yang menghubungakan antara sifat pemalu 
dan keterampilan komunikasi. Selain itu, banyak peneliti yang telah membuktikan 
bahwa keterampilan komunikasi yang buruk adalah faktor utama dari sifat pemalu 
yang muncul ketika masih kanak-kanak, serta beberapa peneliti juga menemukan 
bahwa keterampilan bahasa yang buruk dan ketakutan untuk berkomunikasi dapat 
menyebabkan rasa pemalu bagi pelajar.Keterampilan komunikasi lisan merupakan 
kemampuan seseorang dalam berkomunikasi melalui berbicara dan umpan 
balikdapat diberikan secara langsung, meliputi kemampuan dalam wawancara 
kerja, seminar, lokakarya, public speaking, pidato formal dan presentasi (Djoko 
Purwanto, 2006: 77).

Keterampilan komunikasi lisan sudah digunakan sejak zaman dahulu, sebab 
keterampilan komunikasi lisan menjadi hakikat komunikasi yang digunakan sejak 
manusia diciptakan. Komunikasi lisan menjadi sebuah budaya bagi masyarakat 
dalam menyampaikan pesan secara lisan atau kata-kata. Seperti halnya, kita 
berbicara kepada orang lain dalam masyarakat. Menurut Suharto (2005: 122) 
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keterampilan berkomunikasi lisan pada dasarnya merupakan kemampuan 
berpikir logis, sistematis, dan analisis dengan menggunakan bahasa sebagai alat 
untuk mengungkapkan gagasan. Artinya, seseorang yang memiliki keterampilan 
komunikasi yang baik maka diperlukan pula kemampuan berpikir logis, sistematis, 
dan analisis. Dengan adanya tiga kemampuan berpikir tersebut maka gagasan dan 
informasi yang diungkapkan akan semakin berkualitas. Definisi informasi dari 
komunikasi lisan menurut Sunyoto (2015) adalah pelanggan akan berbicara kepada 
pelanggan lain atau masyarakat lainnya, tentang pengalamannya menggunakan 
produk yang dibelinya.

Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan 
apakah komunikasi lisan tersebut berhasil atau tidak, menurut Lupiyoadi (2008) 
komunikasi lisan dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: a) 
Bicara hal positif, yaitu kemauan pemasar serta pelanggan dalam membicarakan 
hal-hal positif suatu produk atau jasa kepada orang lain dapat memberikan kesan 
yang baik sesuai pengalamannya terhadap produk atau perusahaan; b) Rekomendasi 
pemasar dan konsumen kepada konsumen lain dapat meningkatkan kepercayaan 
dan keinginan memilih suatu produk atau jasa kepada orang lain. Komunikasi 
lisan yang efektif mendukung kelancaran pencapain tujuan komunikasi. Beberapa 
cara berkomunikasi yang efektif (Hutagalung, 2007) adalah dengan melihat lawan 
bicara, suaranya terdengar jelas, ekspresi wajah yang menyenangkan, tata bahasa 
yang baik, pembicaraan mudah dimengerti, singkat dan jelas. 

2.2. Kerja Sama Tim
Menurut Thomas Juli (2011:36) dalam bukunya “Leadership Principles for Project 
Success” menjelaskan bahwa kerjasama tim adalah lebih dari sekedar jumlah 
kontribusi dari setiap anggota tim. Kerjasama tim merupakan simbiosis antara seluruh 
anggota tim. Hal tersebut dapat menjadikan tim secara utuh, sebagai sebuah unit, 
menuju level kinerja yang tinggi. Hal ini kenapa perkembangan tim begitu sangat 
berarti dan menjadi peta bagi setiap pemimpin proyek.Dalam bukunya, John W. 
Newstrom dan Keith Davis (2002:318) menjelaskan kerja sama tim sebagaidimana 
mereka bekerja dengan adanya saling ketergantungan, mereka bertindak sebagai 
sebuah tim kerja dan mengembangkan kerjasama disebut kerjasama tim. Dua 
kriteria bagi tim kerja adalah kinerja (performance) dan viability. Dijelaskan pula 
bahwa viability tim didefinisikan sebagai kepuasan anggota tim dan keinginan 
untuk melanjutkan kontribusinya/keterlibatannya dalam tim. 
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Sementara menurut Sarwono (2011:139) kerjasama merupakan bentuk 
kelompok yang terdiri dari lebih dari seseorang yang melakukan tugas dengan 
sejumlah peraturan dan prosedur. Salah satu prinsip dalam manajemen dan 
organisasi adalah kerja sama. Kerjasama dapat dilaksanakan dengan baik apabila 
terjadi komunikasi dialogis antara manajer dan bawahan dan diantara seluruh pekerja 
yang melaksanakan kegiatan organisasi (Athoillah, 2010). Dengan adanya respons, 
anggapan atau umpan balik yang diberikan oleh komunikan berarti pesan yang 
dikirim itu sudah sampai sehingga terjadi komunikasi dua arah (Athoillah, 2010). 
Menurut King dkk (2008) kerja sama tim lebih dari sekadar hidup berdampingan 
dalam sebuah organisasi, kerja sama tim mencakup kesediaan untuk bekerja 
sama dan kemampuan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi bersama sambil 
memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan. Menurut Dibyo Sumantri (2012), 
agar kerjasama bisa terjalin dengan baik perlu adanya beberapa tahapan kesamaan 
sebagai berikut:(1) Kesamaan Tempat. Kesamaan tempat ini bisa menjadi dasar 
bagi terwujudnya kerja sama. Karena denganberada di tempat yang sama, akan 
memudahkan seluruh anggota kelompok atau organisasiuntuk saling berkomunikasi, 
berdiskusi atau berargumentasi, sehingga memudahkanterwujudnya kerjasama; 
(2) Kesamaan Pikiran. Karena berada di tempat yang sama, memudahkan seluruh 
anggota kelompok atau semuapihak untuk menyamakan pikiran atau konsep 
pemikiran. Jika seluruh anggota kelompokatau organisasi sudah mempunyai 
kesamaan sudut pandang atau konsep pemikiran, makaakan mudah untuk mencari 
solusi atau pemecahan setiap masalah yang terjadi dalamorganisasi, meskipun 
mereka tidak berada di tempat yang sama; (3) Kesamaan Perasaan. Dalam 
mengelola suatu organisasi, tidak mungkin seseorang selalu berpikir linier atau 
berfikir yang monoton. Karena pemikiran linier tersebut sudah diwakili oleh data 
ataudokumen. Sehingga pada tahap tertentu seseorang harus menggunakan perasaan 
untukmenyelesaikan masalah yang ada, khususnya yang berkaitan dengan policy, 
kebijakan,kebijaksanaan atau yang terkait dengan faktor eksternal; (4) Kesamaan 
Jiwa. Kesamaan jiwa ini merupakan tahap yang tertinggi dalam membangun 
kerjasamakelompok, dimana masing-masing anggota organisasi telah memahami 
seutuhnya tentangfungsi, tugas dan kewajibannya. Selain itu telah ada kepercayaan 
atau saling percayadiantara sesama anggota organisasi atau kelompok, sehingga 
akan terbentuk suatu kulturorganisasi yang baik dan utuh. Pada tahapan ini, tidak 
akan banyak terjadi perbedaanpendapat, dan jika masih ada perbedaan pendapat 
tidak akan menimbulkan prasangkaburuk diantara mereka.
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Leech (1993) juga menjabarkan prinsip kerja sama dalam empat maksim 
(conversational maxim), yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim 
relevansi, dan maksim pelaksanaan. Maksim kuantitas menghendaki setiap 
peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang 
dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Maksim kualitas mewajibkan setiap peserta 
percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta percakapan 
hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai, jangan pernah mengatakan 
sesuatu yang diyakini bahwa itu kurang benar atau tidak benar. Maksim relevansi 
mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan 
dengan masalah pembicaraan. Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta 
percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, tidak berlebihan, 
dan runtut.

3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Di dalam 
penelitian ini, penulis mencoba mengungkapkan keterampilan komunikasi 
lisan dan kerja sama tim CPNS ketika sedang menjawab dan mempresentasikan 
pertanyaan-pertanyaan penelitian. Duffy, F.D (2004: 495) mengemukakan beberapa 
metode yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan komunikasi, yaitu 
(1) menggunakan ceklist lembar observasi selama terjadi interaksi, (2) melakukan 
survei pengalaman siswa dalam iklim interaksi, dan (3) melakukan ujian dalam 
bentuk oral test, membuat essay, dan memberikan pertanyaan wawancara. Dalam 
penelitian ini lebih banyak menggunakan wawancara dan beberapa ceklist observasi 
terkait pengukuran kategorisasi. Penelitian ini bersifat alamiah, peneliti sebagai alat 
pengumpul data (human instrument), analisis data secara induktif, bersifat deskriptif 
yang menggambarkan realitas yang ada tanpa mencari hubungan antar variabel, 
dan menggunakan teknik wawancara mendalam dan ceklist observasi. Berdasarkan 
ciri-ciri tersebut, desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (Creswell, 2012). 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 
dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah 
respondennya sedikit (Sugiyono, 2011). Subjek dalam penelitian ini adalah 5 CPNS 
Biro Humas Kemendag yang menjadi responden penelitian. 
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Tabel 1. Beberapa Metode Pengukuran Komunikasi Lisan 
dan Kerja Sama Tim

No. Sumber
Cara Mengukur Komunikasi 

Lisan
Cara Mengukur Kerja 

Sama Tim
1. Suharto 

(2005) 
Berpikir logis, Sistematis, 
dan Analisis

-

2. Lupiyoadi 
(2008)

Bicara hal positif, 
Rekomendasi

-

3. Hutagalung 
(2007)

Melihat lawan bicara, 
Suaranya terdengar jelas, 
Ekspresi wajah yang 
menyenangkan, Tata bahasa 
yang baik, Pembicaraan 
mudah dimengerti, Singkat 
dan jelas

-

4. Athoillah 
(2010)

- Komunikasi dialogis, 
Respons, Anggapan atau 
umpan balik

5. King dkk 
(2008)

- Kesediaan bekerja sama, 
Kemampuan berkoordinasi 
dan berkomunikasi

6. Dibyo 
Sumantri 
(2012)

- Kesamaan tempat, Kesamaan 
pikiran, Kesamaan perasaan, 
Kesamaan jiwa

Tabel 2 Adaptasi Metode Pengukuran Komunikasi Lisan dan Kerja Sama 
Tim 

No. Variabel Penelitian Kategorisasi 

1. Komunikasi Lisan a) Kelogisan 
b) Sistematis 
c) Analisis

2. Kerja Sama Tim a) Pemahaman tujuan yang sama
b) Performa dalam peran dan fungsinya
c) Keterikatan/ketergantungan terhadap 

lingkungan kerja
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Untuk menjawab tujuan penelitian, penulis mencoba mengupas pentingnya 
keterampilan komunikasi lisan dan kerja sama tim bagi seorang CPNS di Biro 
Humas Kementerian Perdagangan secara khusus, melalui pengukuran kategorisasi-
kategorisasi yang telah penulis adaptasikan dari sumber-sumber penelitian 
terdahulu untuk kedua keterampilan tersebut. Penelitian lebih lanjut diperlukan bila 
ingin mengukur kategorisasi-kategorisasi yang lain dengan responden masyarakat 
secara umum. Penulis menggunakan kategorisasi kelogisan ditulis dengan simbol 
i-1 (yang diukur dari pilihan kata dan kepercayaan diri), sistematis ditulis i-2 (yang 
dilihat dari kelancaran dan durasi presentasi), dan analisis ditulis i-3 (yang dilihat 
dari kedalaman jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian) untuk mengukur 
keterampilan komunikasi lisan. Adapun definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) daring terkait kategorisasi-kategorisasi pengukur keterampilan komunikasi 
lisan, yaittu: (1) Kelogisan: perihal masuk akal (2) Sistematis: teratur menurut 
sistem; memakai sistem; dengan cara yang diatur baik-baik; (3) salah satu definisi 
Analisis: penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya. Selain itu, penulis menggunakan 
kategorisasi pemahaman terhadap tujuan yang sama (i-1), performa dalam peran 
dan fungsinya (i-2), dan keterikatan/ketergantungan terhadap lingkungan kerja (i-
3) untuk mengukur keterampilan kerja sama tim. Skala yang digunakan peneliti 
adalah angka 1 sampai dengan 5, dimana skala 1 berarti sangat buruk, dan skala 5 
adalah sangat baik. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Penelitian Berdasarkan Karakteristik Responden
Responden pertama (R1) merupakan seorang CPNS laki-laki yang berasal dari 
luar Pulau Jawa, berusia 28 tahun, dan saat ini tinggal di Jakarta berdua dengan 
pasangannya dalam satu rumah. Sementara, responden kedua (R2) merupakan 
seorang CPNS perempuan yang berasal dari Pulau Jawa, berusia 28 tahun, dan saat 
ini tinggal di Depok berdua dengan pasangannya dalam satu rumah. Responden 
ketiga (R3) merupakan seorang CPNS perempuan yang berasal dari Pulau Jawa, 
berusia 31 tahun, dan saat ini tinggal di Jakarta bersama keluarganya dalam satu 
rumah. Responden keempat (R4) merupakan seorang CPNS perempuan yang 
berasal dari Pulau Jawa, berusia 24 tahun, dan saat ini tinggal di Jakarta bersama 
dengan saudaranya dalam satu rumah. Sedangkan responden kelima (R5) merupakan 
seorang CPNS laki-laki yang berasal dari Pulau Jawa, berusia 25 tahun, dan saat ini 
tinggal bersama keluarganya dalam satu rumah.
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Selanjutnya, penulis mengukur kategorisasi-kategorisasi keterempilan 
komunikasi lisasn dan kerja sama tim melalui ceklist observasi seperti yang 
ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Penilaian Keterampilan Responden sesuai Indikator
var/res R1 R2 R3 R4 R5
KL i-1 = 3,7

i-2 = 3,5

i-3 = 3,5

i-1 = 3,7

i-2 = 4,2

i-3 = 4

i-1 = 2,5

i-2 = 2,7

i-3 = 3

i-1 = 3,7

i-2 = 3

i-3 = 4

i-1 = 2,7

i-2 = 2,5

i-3 = 3
KT i-1 = 4

i-2 = 4

i-3 = 4

i-1 = 4

i-2 = 4

i-3 = 4

i-1 = 4

i-2 = 3

i-3 = 3

i-1 = 4

i-2 = 4

i-3 = 4

i-1 = 4

i-2 = 3

i-3 = 3

Keterangan: 
R = Responden 
KL = Keterampilan Komunikasi lisan yang dimiliki responden 
KT = Keterampilan Kerja Sama Tim yang dimiliki responden
i-.. = indikator ke- .. 
var = variabel 
res = responden

Berdasarkan hasil observasi pada 5 CPNS Kementerian Perdagangan 
menunjukkan bahwa resume deskripsi dari tabel secara umum berdasarkan rata-
rata skor pengukuran kategorisasi-kategorisasi keterampilan, semua responden 
memiliki kekuatan yang baik dalam keterampilan komunikasi lisan bila dilihat dari 
kategorisasi analisis (i-3) dan memiliki kekuatan yang baik dalam keterampilan 
kerja sama tim bila dilihat dari kategorisasi pemahaman tujuan yang sama (i-
1). Namun, kategorisasi sistematis dalam keterampilan komunikasi lisan perlu 
mendapat perhatian yang penting dikarenakan memiliki rata-rata skor di bawah 
indikator-indikator keterampilan yang lain. 

3.2. Hasil Pembahasan Indikator Komunikasi Lisan
Dari Indikator kelogisan R1 dan R4 mendapatkan skor rata-rata tertinggi sebesar 
3,7. Sementara untuk indikator sistematis, R2 mendapatkan rata-rata skor tertinggi 
sebesar 4,2. Indikator terakhir yang diteliti untuk komunikasi lisan adalah analisis, 
dimana R2 dan R4 mendapatkan rata-rata skor tertinggi sebesar 4. Pernyataan R1 
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terkait indikator kelogisan dapat dikutip sebagai berikut:
“Saya berkomunikasi lisan dengan keluarga lebih dari 5 jam sehari, dengan 
menggunakan bahasa nonformal agar lebih nyaman dan efektif. Kalau di 
kantor juga lebih memilih menggunakan komunikasi lisan nonformal untuk 
membicarakan terkait pekerjaan dan hal-hal di luar pekerjaan seperti hobi, 
makanan, teman-teman dan kenalan.”
Serupa dengan R1, pernyataan R4 yang menyatakan kelogisan adalah sebagai 

berikut:
“Aku memilih menggunakan komunikasi lisan nonformal, tidak kaku, santai, 
dan dipadu dengan logat daerah. Tapi kalau berkomunikasi dengan teman 
kantor, aku lebih memilih komunikasi lisan nonformal dan membicarakan 
tentang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, teknis administrasi 
pengisian kinerja harian, dan hal-hal di luar pekerjaan seperti tren social 
media, dekorasi rumah, dan lain-lain.”

Terkait indikator sistematis, pernyataan R2 yang mencerminkan hal tersebut 
adalah:

“Saya akan menyesuaikan dengan kebiasaan di kantor, yang mana kadang 
lebih tepat berkomunikasi lisan formal ataupun melalui komunikasi tulisan 
dalam bentuk surat. Hambatan komunikasi saat di kantor adalah masih 
belum tahu kemana harus bertanya tentang masalah yang sedang dihadapi, 
budaya komunikasi di dalam organisasi, sehingga aku membutuhkan waktu 
penyesuaian. Cara mengatasi hambatan komunikasi tersebut dengan 
meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan dan menyampaikan 
aspirasi dengan benar.”

Adapun untuk indikator analisis, R2 mengatakan:
“… ketika berkomunikasi dengan senior dan pimpinan di kantor, saya 
akan menyesuaikan dengan kebiasaan di kantor, yang kadang lebih tepat 
berkomunikasi lisan formal ataupun melalui komunikasi tulisan dalam bentuk 
surat.

Kutipan pendapat R4 terkait indikator analisis sebagaimana berikut:
“…komunikasi lisan lebih efektif, dimengerti, dan mudah untuk dipahami, 
sehingga bisa mendapatkan respon dan feedback yang cepat.”

3.3. Hasil Pembahasan Indikator Kerja Sama Tim
Pada indikator pemahaman tujuan yang sama, semua responden mendapatkan skor 
rata-rata yang sama sebesar 4. Beberapa pernyataan responden yang mencerminkan 
hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Tim harus mengutamakan efisiensi budget, manajemen acara, serta 
ekspektasi terhadap kesuksesan acara tersebut.”
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“Tim yang terbentuk harus memperhatikan kapasitas, kemampuan, dan 
talenta anggotanya, sehingga penempatan anggota yang tepat akan berperan 
penting terhadap suksesnya kerja sama tim.”
“Tim harus memiliki 1 tujuan dan tiap anggota termasuk pimpinan proyek/
tim harus bekerja semaksimal mungkin sebagaimana fungsinya.” 
“Hal terpenting dalam sebuah tim adalah pembagian job desc anggotanya, 
serta kunci penting dalam kerja sama tim adalah koordinasinya.”

Sementara untuk indikator Performa dalam peran dan fungsinya, R1, R2 dan 
R4 mendapatkan skor rata-rata tertinggi yaitu 4. Pernyataan R1 dapat kita lihat 
sebagai berikut:

“…sebagai anggota tim penyelenggara acara, maka saya akan mencoba 
memahami role sebagai anggota.”

Pendapat lain dikemukakan R2 bahwa:
“…menekankan pentingnya komunikasi untuk menyelesaikan masalah 
tersebut, dan rasa percaya kepada anggotanya, serta memastikan koordinasi 
tim berjalan dengan baik merupakan tugas utama dari pimpinan proyek/tim.”

Berikut adalah kutipan pernyataan R4:
“…membuat jadwal rapat mingguan bersama anggotanya untuk membahas 
bersama tentang pekerjaan timnya.”

Dalam indikator Keterikatan/ketergantungan terhadap lingkungan kerja, R1, 
R2, dan R4 mendapatkan rata-rata skor tertinggi 4. Bukti terkait hal tersebut ketika 
mereka mengatakan:

“Apabila ada anggota tim lain yang dilihat mengalami masalah dan 
menghambat kerja sama tim, saya akan menegurnya, kemudian bila memang 
tidak ada peubahan maka akan diusulkan untuk switch pekerjaan, dan solusi 
terakhir adalah mengganti anggota tersebut.”
“…menekankan perhatian pimpinan proyek/tim yang menanyakan keahlian 
anggotanya terlebih dulu dan membuka kesempatan kepada anggotanya 
apakah mau berperan sebagai anggota di bidang “nyamannya” atau di luar 
zona nyaman, baru kemudian menunjuk anggota tim tersebut.”
“…lebih mengutamakan untuk berkomunikasi dan menanyakan permasalahan 
tersebut kepada yang bersangkutan untuk mencari solusinya.”

Sebagai temuan penelitian bila dilihat berdasarkan hasil pembahasan 
indikator dan dikombinasikan dengan karakteristik responden, R2 yang merupakan 
seorang perempuan berasal dari suku Jawa dan berusia kurang dari 30 tahun dalam 
penelitian ini dapat dikatakan memiliki keterampilan komunikasi lisan dan kerja 
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sama tim yang baik. Hal ini terlihat pula dalam sikap wawancara yang ditunjukan 
R2 sesuai dengan pendapat dari Hutagalung (2007) bahwa beberapa ciri komunikasi 
yang efektif adalah suaranya terdengar jelas, ekspresi wajah menyenangkan, tata 
bahasa yang baik, dan pembicaraan mudah dimengerti. Hal tersebut merujuk pada 
kategorisasi sistimatis pada keterampilan komunikasi lisan. 

Namun, hasil penelitian ini hanya terbatas pada CPNS di Biro Humas 
Kementerian Perdagangan, walaupun tidak menutup kemungkinan diperlukannya 
penelitian lebih lanjut terhadap kategorisasi-kategorisasi dan karakteristik 
responden tersebut, tentunya dengan jumlah responden yang lebih banyak. Secara 
umum, CPNS Biro Humas Kementerian Perdagangan memiliki keterampilan 
komunikasi lisan dan kerja sama tim yang baik untuk dapat beradaptasi dengan 
cepat di lingkungan kerja yang baru.

5. PENUTUP 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik 
beberapa kesimpulan bahwa kategorisasi analisis dalam keterampilan komunikasi 
lisan menjadi yang terpenting di antara indikator-indikator yang lain, dengan 
banyaknya responden yang mendapat skor rata-rata tertinggi dalam pengukuran 
indikator tersebut. Sementara itu, kategorisasi pemahaman tujuan yang sama 
dalam keterampailan kerja sama tim menjadi hal penting yang perlu diperhatikan 
sebagai cerminan kategorisasi yang respondennya banyak mendapatkan skor rata-
rata yang tinggi. Hasil penelitian berdasarkan karakteristik responden menjelaskan 
dalam penelitian ini bahwa seorang CPNS perempuan berasal dari suku Jawa dan 
berumur kurang dari 30 tahun memiliki keterampailan komunikasi lisan dan kerja 
sama tim yang baik dibandingkan responden yang lain. Hal ini sesuai dengan yang 
dikemukakan Akindele (2012) bahwa dua keterampilan tersebut (komunikasi lisan 
dan kerja sama tim) dapat menemukan kelemahan dan kekuatan dari tiap responden. 
Kategorisasi sistematis dalam keterampilan komunikasi lisan perlu mendapat 
perhatian yang penting dikarenakan memiliki rata-rata skor di bawah indikator-
indikator keterampilan yang lain. Temuan dalam penelitian ini adalah CPNS Biro 
Humas Kementerian Perdagangan memiliki keterampilan komunikasi lisan dan kerja 
sama tim yang baik untuk dapat beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerjanya. 
Hal tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan permasalahan, 
konsep, dan metode yang berbeda.
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Abstrak
Meski berbiaya tinggi, iklan masih menjadi pilihan dalam mempromosikan dan 
menyebarluaskan pesan atau infomasi oleh perusahaan dan lembaga lainnya. 
Penggunaan iklan tidak hanya dimanfaatkan oleh perusahaan komersial, namun 
juga pada sektor non-komersial, seperti pemerintah. Agar iklan berjalan efektif, 
penetapan strategi komunikasi perlu dilakukan. Strategi itu misalnya dengan 
menetapkan penggunaan iklan banner dalam penyampaian informasi tersebut, seperti 
yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
untuk menyosialisasikan kebijakan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah 
Penggerak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi seperti 
apa yang digunakan melalui iklan banner di situs web berita. Teori yang digunakan 
adalah Elaborasi Kemungkinan Model/Elaboration Likelihood Model (ELM) untuk 
melihat persuasi iklan banner tersebut kepada pengunjung situs web tempat iklan 
tersebut ditayangkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari 
hasil penelitian ditemukan bahwa sebelum penetapan strategi komunikasi dilakukan 
terlebih dahulu analisis SWOT. Dari data yang tersaji diketahui bahwa pengunjung 
kompas.com yang mengeklik banner menggunakan rute sentral saat melihat iklan 
tersebut. Sementara pengunjung yang tidak mengeklik banner menggunakan rute 
periferal. Hal ini ditunjukkan dari sedikitnya data jumlah klik banner. 

Kata kunci: elaborasi kemungkinan model, iklan banner, situs web berita, strategi 
komunikasi

Abstract
Despite the high cost, advertising is still an option in promoting and disseminating 
messages or information. The use of advertising is not only used by commercial 
companies, but also in the non-commercial sector, such as the government. To make 
advertising effectively, it is necessary to establish a communication strategy. Banner 
advertisements has been choosen in the delivery the information, as has been done 
by the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) to socialize the policy of 
the 7th Merdeka Belajar: Driving School Program. This study aims to determine 
what communication strategies are used though banner ads on news websites. It 
used the Elaboration Likelihood Model to see the persuasion of the banner ads 
to visitors of the website where the ad is displayes. This study uses descriptive 
qualitative method. From the research, it was found that before determining the 
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communication strategy, a SWOT analysis was carried out. From the data presented, 
it is known that kompas.com visitors who click on the banner use the central route 
when viewing the ad. Meanwhile, visitors who do not click on the banner use the 
peripheral route. This is shown by the small number of clicks. 

1. PENDAHULUAN
Iklan seakan telah menjadi bagian dari keseharian kita. Saat menonton televisi, 
mendengarkan radio, berselancar informasi di dunia maya, serta berkendara 
menuju suatu tempat, disadari atau tidak, kita hampir tidak luput dari terpaan iklan. 
Survei yang dilakukan Perusahaan Informasi dan Pengukuran Global Nielsen 
menunjukkan, sepanjang tujuh bulan pertama tahun 2020, nilai total belanja iklan 
mencapai Rp122 triliun. Lonjakan belanja iklan terbesar terjadi sejak Juni 2020 
hingga Juli 2020, yang nilainya mencapai Rp 18,3 triliun. Angka itu setara 15 
persen dari belanja iklan selama Januari-Juli 2020 Elvira (2020). Bahkan angka 
tersebut meningkat drastis dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 
yakni Rp78,4 triliun (Rahmad, 2020). Data tersebut setidaknya meyakinkan kita 
bahwa iklan memang bertebaran di sekitar kita. Padahal pada tahun tersebut, terjadi 
pandemi Covid-19 yang melumpuhkan hampir seluruh sektor kehidupan.

Meski berbiaya tinggi, iklan masih menjadi pilihan dalam mempromosikan 
dan menyebarluaskan pesan atau informasi oleh perusahaan dan lembaga lainnya. Itu 
karena menurut Suyanto dalam Maria (2018), peranan periklanan dalam pemasaran 
suatu produk adalah untuk membangun kesadaran (awareness) terhadap keberadaan 
produk yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen tentang produk yang 
ditawarkan, membujuk calon konsumen untuk membeli dan menggunakan produk 
tersebut, serta untuk membedakan diri antara perusahaan satu dengan perusahaan 
lainnya.

Penggunaan iklan tidak hanya dimanfaatkan oleh perusahaan komersial, 
namun juga pada sektor non-komersial, seperti pemerintah. Dari laporan Nielson, 
seperti yang disampaikan Jayani (2019), disebutkan bahwa pada kuartal I 2019 
iklan kategori pemerintahan dan organisasi politik mendominasi belanja iklan di 
media massa dengan nilai Rp2 triliun. Hal ini menegaskan bahwa iklan bagi sektor 
pemerintah juga dipilih sebagai media untuk menyebarkan informasi, memberikan 
layanan kepada masyarakat, serta membangun reputasi yang baik.  

Ada berbagai jenis iklan yang dimanfaatkan sektor pemerintah dalam 
menyampaikan kebijakan atau programnya kepada masyarakat. Kementerian 
Kesehatan, misalnya, sepanjang 2018 banyak menggunakan jenis iklan layanan 
masyarakat yang ditayangkan di televisi dalam menyampaikan informasi kebijakan 
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kepada masyarakat. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga 
pemerintah yang banyak memanfaatkan iklan di media cetak, seiring adanya 
pemilihan umum di tahun yang sama (Yoga, 2018). 

Pemilihan jenis iklan tersebut tentu didasarkan dari strategi komunikasi 
yang telah disusun sebelumnya. Hal ini karena keberhasilan kegiatan komunikasi 
secara efektif banyak dipengaruhi oleh penentuan strategi komunikasi. Di sisi lain, 
jika tidak ada strategi yang baik dari proses komunikasi (terutama komunikasi 
media massa), bukan tidak mungkin akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik 
(Suryadi, 2018). 

Karena itu sangatlah penting untuk menentukan strategi komunikasi itu. 
Menurut Onong Uchajana Effendy dalam buku berjudul Dimensi-Dimensi 
Komunikasi, strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan dan 
manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi harus 
dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis perlu dilakukan. Ini 
berarti sejumlah pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari 
situasi dan kondisi yang terjadi (Suryadi, 2018). Dengan demikian, maka seorang 
praktisi hubungan masyarakat (humas) perlu memetakan strategi komunikasi apa 
yang akan dilakukan terhadap pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat.

Salah satu strategi komunikasi dalam penyebarluasan informasi adalah dengan 
memanfaatkan media iklan pada media massa. Liliweri (2011: 463) menyebutnya 
sebagai paid publicity atau publisitas berbayar. Membayar publisitas adalah cara 
mempopulerkan dengan membeli program atau rubrik yang dijual media massa. 
Contoh, pemasangan advertorial, iklan spot, iklan kolom, display atau blocking 
time untuk program tertentu di media massa. Cara ini yang juga digunakan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Salah satu kebijakan Kemendikbud yang menggunakan media iklan dalam 
penyebaran informasinya adalah Merdeka Belajar Episode 7, yaitu Program Sekolah 
Penggerak (PSP). Seperti disebutkan dalam siaran pers, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyatakan, PSP menjadi katalis 
untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada 
pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui enam profil Pelajar 
Pancasila. PSP terfokus pada pengembangan SDM sekolah, yaitu siswa, guru, dan 
kepala sekolah. Kualitas siswa diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level 
yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, 
inklusif, dan menyenangkan. Melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, 
akan diciptakan perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi 
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diri, refleksi guru. Hal ini diharapkan menjadikan perbaikan pada pembelajaran 
dan sekolah melakukan pengimbasan (Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, 
2021).

PSP terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, 
yaitu 1) pendampingan konsultatif dan asimetris; (2) melakukan penguatan terhadap 
SDM sekolah dengan melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan 
guru; (3) melakukan pembelajaran melalui paradigma baru; (4) menitikberatkan 
pada manajemen berbasis sekolah berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan; dan 
(5) digitalisasi sekolah yaitu penggunaan berbagai platform digital (Biro Kerja 
Sama dan Hubungan Masyarakat, 2021).

PSP dilakukan secara bertahap dan terintegrasi sehingga seluruh ekosistem 
sekolah di Indonesia akan menjadi Sekolah Penggerak. Pada tahun ajaran 
2021/2022, program ini melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 
kab/kota; untuk tahun ajaran 2022/2023, menyasar 10.000 satuan pendidikan di 
34 provinsi dan 250 kab/kota; untuk tahun ajaran 2023/2024 menargetkan 20.000 
satuan pendidikan di 34 provinsi dan 514 kab/kota. Program ini terus dilanjutkan 
hingga mencapai 100 persen satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak (Biro 
Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, 2021).

Untuk bergabung dalam Program Sekolah Penggerak, kepala sekolah semua 
jenjang mulai dari PAUD (5-6 tahun), SD, SMP, SMA, dan SLB harus melakukan 
pendaftaran. Pendaftaran dibuka hingga 6 Maret 2021 melalui laman sekolah.
penggerak.kemdikbud.go.id. Karena target pendaftar sekolah yang mengikuti PSP 
tahun ajaran 2021/2022 adalah 2.500 sekolah, maka diperlukan penyebarluasan 
informasi melalui publikasi yang tepat agar target tersebut dapat tercapai. 
Pelaksanaan publikasi kebijakan Kemendikbud tersebut dilakukan oleh Biro Kerja 
Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Agar pesan tersebut dapat 
diterima oleh masyarakat yang disasar serta menjadi informasi bagi para pemangku 
kepentingan lainnya, maka strategi komunikasi dalam penyebaran informasi PSP 
penting untuk dijalankan. 

Penelitian terkait strategi komunikasi dalam penyebaran informasi pernah 
dilakukan oleh Jelita Maulida, Rizki Nurislaminingsih dalam Jurnal Ilmu 
Perpustakaan Vol. 5, No. 4 (2016): Oktober 2016 berjudul “Strategi Komunikasi 
sebagai Sarana Promosi dalam Penyebarluasan Informasi tentang Perpustakaan 
dan Arsip Daerah Kota Salatiga”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
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strategi komunikasi dalam mempromosikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota 
Salatiga. Penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif naratif dengan metode 
pengumpulan data berupa wawancara dan observasi sebagai data primer, serta 
observasi elektronik dan dokumentasi sebagai data sekunder. 

Penelitian lainnya terkait strategi komunikasi adalah penelitian berjudul 
“Strategi Komunikasi BKKBN Provinsi Banten dalam Menanggulangi Stunting 
di Desa Bayumundu, Pandeglang”. Penelitian dilakukan oleh Maisya Putri Nur 
Fachrisa, Nia Kania Kurniawati, dan Andin Nesia yang dimuat dalam Journal 
of Scientific Communication Volume 1 Issue 1, April 2019. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang BKKBN Provinsi 
Banten lakukan dalam menyosialisasikan program Pengoptimalan 1.000 HPK 
untuk menanggulangi stunting di Desa Bayumundu, Pandeglang. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti 
mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sementara itu, penelitian terkait pola penyebarluasan informasi dilakukan oleh 
Abdul Wadu’ud, Tuti Bahfiarti yang dimuat dalam Jurnal Komunikasi KAREBA 
Vol. 5 No.1 Januari - Juni 2016. Judul penelitian ini adalah “Pola Penyebarluasan 
Informasi Program Bina Keluarga Lansia (BKL) tentang Pemberdayaan Masyarakat 
Lansia di Kabupaten Maros”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola 
penyebarluasan informasi program Bina Keluarga Lansia (BKL) terhadap 
masyarakat lansia di Kabupaten Maros serta faktor penghambat/rintangan yang 
dihadapi dalam penyebaran informasi Bina Keluarga Lansia tersebut. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sementara pengumpulan data 
dilakukan dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi data. 

Berdasarkan penelusuran secara digital, penelitian terkait strategi komunikasi 
melalui iklan banner tidak ditemukan. Namun, jika secara spesifik menelusur kata 
kunci berupa advertorial, banner ads, dan iklan di internet, penelitian dengan tema-
tema tersebut ditemukan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Erwin Sagita 
berjudul “Efektifitas Banner Ads Dibandingkan Media Iklan Konvensional” dalam 
Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen Vol. 2 No. 1 Tahun 2013. Ada pula penelitian 
berjudul “Tingkat Perhatian Pengguna Internet terhadap Iklan Berbagai Ukuran 
pada Halaman Web Berita dengan Menggunakan Metode Recall and Recognation” 
oleh Aldian Ninja Kartika dan Iftikar Z. Sutalaksana yang dimuat dalam Jurnal 
Ergonomi dan K3 Vol. 5, No. 2 Tahun 2020. Dari penelusuran jurnal ilmiah tersebut 
dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang strategi komunikasi melalui iklan 
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banner di situs web berita belum pernah dilakukan sebelumnya. Atas latar belakang 
itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi komunikasi semacam apa 
yang digunakan dalam penyebaran informasi PSP melalui iklan banner di situs web 
berita.

2. KERANGKA TEORI
2.1. Elaborasi Kemungkinan Model (ELM)
Amrullah (2017) menyebut, untuk mengkaji komunikasi persuasi, ELM adalah 
salah satu teori yang dapat digunakan. Adalah Richard E. Petty dan John T. 
Cacioppo yang mengembangkannya pertama kali pada tahun 1980. Menurut kedua 
pakar komunikasi ini, sewaktu individu dihadapkan pada pesan persuasif, maka 
ia akan memikirkan pesan itu, memikirkan argumentasi apa yang terkandung atau 
yang tidak terkandung di dalamnya. Pemikiran-pemikiran (elaboration) itulah yang 
membawa seseorang kepada penerimaan atau penolakan pesan yang disampaikan, 
tergantung pada seberapa penting atau relevan pesan tersebut baginya.

Teori ELM mencoba menjelaskan bagaimana mengevaluasi informasi yang 
diterima. Menurut Griffin, asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa orang 
dapat memproses pesan persuasif dengan cara yang berbeda. Pada suatu situasi kita 
menamai sebuah pesan secara mendalam, hati-hati dan dengan pemikiran kritis, 
namun pada situasi lain, kita menilai pesan sambil lalu saja tanpa mempertimbangkan 
argumen yang mendasari isi pesan tersebut (Amrullah, 2017). 

Littlejohn & Foss dalam Norhabiba (2018) menjelaskan, dalam ELM ada 
dua rute dalam memproses informasi yang digunakan berdasar kemampuan dan 
motivasi memproses informasi, yaitu rute sentral dan rute periferal. Ketika orang 
memproses informasi melalui rute sentral, orang menjadi aktif dan kritis. Sementara 
ketika orang yang memiliki motivasi rendah, orang cenderung menggunakan 
jalur periferal untuk memproses informasi. Motivasi itu antara lain terdiri dari 
keterlibatan, keberagaman argumen, serta predisposisi individu terkait berpikir 
kritis.  

2.2. Strategi Komunikasi
Sebelum mengeksekusi suatu kegiatan komunikasi, diperlukan strategi komunikasi 
sehingga tercapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Arifin dalam Suryadi (2018) 
menyatakan bahwa sesungguhnya suatu strategi adalah keseluruhan kondisional 
tentang tindakan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan. Jadi, merumuskan 
strategi komunikasi berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) 
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yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa depan untuk mencapai 
efektivitas. Dengan strategi komunikasi ini berarti dapat ditempuh beberapa cara 
memakai komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri khalayak 
dengan mudah dan cepat. 

Kalianda (2018) menyebut, ada dua alasan mengapa kegiatan komunikasi 
memerlukan strategi. Pertama, karena pesan yang kita sampaikan harus diterima, 
tidak hanya receive (menerima), tetapi juga accepted (diterima). Kedua, agar kita 
bisa mendapatkan respons yang diharapkan. Dalam hal ini, strategi tidak dapat 
dipisahkan dari proses komunikasi yang melibatkan komponen-komponen, seperti 
komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan efek.

Laswell mendefinisikan unsur-unsur komunikasi tersebut, yaitu: (1) 
komunikator (source: sender: communicator), yaitu pihak (baik perorangan maupun 
lembaga) yang memberikan pesan kepada khalayak, secara langsung maupun tidak 
langsung. Seorang komunikator juga dapat bertindak sebagai sumber informasi 
atau sumber pesan; (2) pesan (message), yaitu materi yang akan disampaikan 
merupakan objek dari informasi yang akan menjadi bahasan; (3) media (channel, 
saluran) adalah sarana penghubung atau penyampaian dan penerimaan pesan yang 
digunakan oleh komunikator maupun komunikan dalam menyampaikan pesannya; 
(4) komunikan (communicant), yaitu pihak (perseorangan maupun lembaga) yang 
menerima isi pesan, informasi, dari pihak komunikator; dan (5) efek (impact: 
effect: influence) yaitu hasil yang dapat dilihat sebagai pengaruh, dari diterima atau 
ditolaknya suatu isi pesan atau informasi (Abdullah, 2019).

Menurut Suryadi (2018), dalam perkembangannya, sejumlah pakar 
komunikasi melakukan diskusi bahwa strategi komunikasi erat sekali dengan 
organisasi komunikasi. Namun, strategi komunikasi lebih kepada bentuk dari 
sejumlah langkah strategis yang diambil oleh sebuah organisasi sehingga semua 
aktivitas komunikasinya mampu mencapai sasaran secara efektif. Sifat strategi 
komunikasi pada dasarnya melekat pada semua pelaku komunikasi, tetapi awalnya 
didahului oleh sebuah pemikiran strategis yang dimiliki oleh pimpinan dari sebuah 
organisasi tertentu.

2.3. Iklan Banner
Iklan banner menurut Steven, Hairong, dan Joo-Hyun dalam Sagita (2013) adalah 
tanda/film iklan yang merupakan bagian dari halaman web dan ketika diklik, 
pengunjung akan langsung diarahkan pada laman pilihan pengiklan. Iklan banner 
biasanya ditempatkan di bagian atas, tepi, atau di bagian bawah halaman. Dengan 
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cara itu, iklan tersebut tidak menganggu aktivitas para pengunjung halaman web.
Sementara itu, Chatterjee mendefinisikan iklan banner sebagai “tempat 

periklanan daring” yang biasanya terdiri atas kombinasi antara konten tulisan dan 
grafis, serta berisi tautan internal ke halaman iklan yang ditargetkan (Zalma et al., 
2018). Adapun Manchanda et al. (2004) menyebut bahwa iklan banner merupakan 
bagian dari iklan daring dengan ukuran umumnya 480 x 60 piksel. Biasanya terdiai 
dari kombinasi grafik dan teks, serta berisi tautan ke situs web pengiklan. 

2.4. Situs Web Berita
Situs web berita termasuk dalam kategori media daring yang merupakan bagian 
dari media baru (new media). Media baru muncul dari perkembangan teknologi 
komunikasi massa digital melalui bantuan internet. Mondry dalam Khoironi & 
Fitriawan (2018) menyebut, sepintas orang menilai media daring sebagai bagian dari 
media elektronik, tetapi pakar memisahkan dalam kelompok tersendiri. Alasannya, 
media daring menggunakan gabungan proses media cetak dengan menulis informasi 
yang disalurkan melalui sarana elektronik, tetapi juga berhubungan dengan 
komunikasi personal yang terkesan perseorangan.

Dalam bahasan ini, media daring yang dimaksud mengacu pada media massa 
yang dipublikasi secara daring. Mulyana menjelaskan, media massa adalah sebuah 
saluran komunikasi dan informasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi 
secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Ia membagi 
tiga jenis media massa, yaitu (1) media cetak atau printed media misalnya surat 
kabar atau koran, majalah, tabloid; (2) media elektronik atau electronic media 
misalnya radio, televisi, film, dan (3) media daring atau online media berupa situs 
web atau website (Setiawati, 2019).

3. METODE PENELITIAN
Adapun metode yang dipilih pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut 
Tohirin dalam Maulida & Nurislaminingsih (2016), metode kualitatif bermaksud 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti 
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan 
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 
alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dipilih dalam penelitian ini. Nana Syaodih 
Sukmadinata menjelaskan, penelitian jenis ini dilakukan dengan mendeskripsikan 
dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah 
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maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, 
dan keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan 
perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, 
melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu satunya perlakuan 
yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi (Fachrisa et al., 2019).

Penelitian ini melibatkan objek penelitian yaitu strategi komunikasi yang 
digunakan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud 
pada kebijakan PSP melalui advertorial dan iklan banner di media massa daring. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan 
observasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah narasumber yang diwawancarai, 
yaitu Koordinator Manajemen Strategi dan Layanan Informasi pada BKHM 
Kemendikbud. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis interaktif (interactive model of analysis). Menurut Miles 
dan Huberman dalam (Fachrisa et al. (2019), terdapat tiga komponen utama dalam 
penelitian kualitatif yaitu (1) pengumpulan data (2) reduksi data, (3) penyajian data, 
dan (4) penarikan simpulan, serta verifikasinya.

4. PEMBAHASAN
Penelitian ini membahas mengenai strategi komunikasi kebijakan Program 
Sekolah Penggerak melalui iklan banner dan melihat pola pengunjung dalam 
mempersepsikan iklan tersebut di situs web berita. Wawancara dilakukan dengan 
Anang Ristanto, Koordinator Manajemen Strategi dan Layanan Informasi, BKHM 
dan peneliti menggunakan data dari laporan pemasangan iklan banner di situs web 
berita.  

Penetapan Strategi Komunikasi
Tabel 1: Hasil Analisis SWOT dan Penetapan Strategi Komunikasi

Unsur Analisis Strategi Komunikasi
Strength PSP merupakan program yang 

penting karena merupakan 
katalis untuk mewujudkan 
visi reformasi pendidikan di 
Indonesia menuju pendidikan 
yang maju dan berkualitas.

Diperlukan publikasi yang masif untuk 
menyosialisasikan program ini agar 
masyarakat dan seluruh pemangku 
kepentingan dapat memahaminya. Selain 
melalui media internal Kemendikbud, 
informasi kebijakan ini juga perlu 
disebarkan pada media lainnya, termasuk 
melalui media iklan berbayar.  
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Unsur Analisis Strategi Komunikasi
Weaknesses Meskipun Kemendikbud 

sudah memiliki media sosial 
dengan jumlah pengikut 
yang banyak dan membina 
hubungan baik dengan 
wartawan yang tergabung 
dalam Forum Wartawan 
Pendidikan dan Kebudayaan, 
namun berdasarkan 
monitoring media, masih saja 
ada berita negatif mengenai 
kebijakan Kemendikbud. 
Ini membuktikan bahwa 
diperlukan cara lain agar 
kebijakan Kementerian dapat 
lebih banyak diketahui dan 
dipahami oleh masyarakat.

Informasi mengenai kebijakan 
Kemendikbud perlu disebarluaskan dengan 
memanfaatkan berbagai macam media. Hal 
ini bisa memanfaatkan media berbayar, 
seperti iklan.  

Opportunites Masyarakat masih 
menggunakan internet untuk 
memenuhi kebutuhannya 
akan informasi, sehingga 
dapat mengandalkan situs 
web berita sebagai media 
untuk penyebarluasan 
informasi.

1. Media yang dipilih untuk 
mempublikasikan kebijakan PSP 
adalah situs web berita ternama yang 
memiliki rating 50 besar dan sudah 
sangat familiar di masyarakat, serta 
memiliki jangkauan besar, seperti 
kompas.com dan tempo.co.

2. Jenis iklan yang digunakan untuk 
mempublikasikan kebijakan PSP 
adalah advertorial dan banner. 
Penggunaan dua jenis iklan ini 
didasarkan dari karakteristik 
masyarakat Indonesia. Ada sebagian 
masyarakat yang tertarik dengan 
pemberitaan, ada pula yang lebih 
tertarik pada tampilan gambar.

3. Agar isi advertorial tidak sama antara 
media yang satu dengan media yang 
lain, maka wartawan pada setiap 
media yang dipilih untuk pemasangan 
iklan diminta melakukan peliputan 
dan menulis beritanya sendiri untuk 
kemudian dijadikan advertorial. 
Penayangan advertorial di media 
harus melalui proses persetujuan 
dari Kemendikbud sehingga isi 
pemberitaan tetap dalam kerangka 
membangun citra positif bagi 
Kemendikbud.
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Unsur Analisis Strategi Komunikasi
Threats Kondisi pandemi 

menyebabkan kemampuan 
masyarakat untuk membeli 
media cetak atau koran 
menurun. Hal ini terlihat dari 
semakin menurunnya oplah 
dan beralihnya sejumlah 
media cetak ke digital karena 
tidak mampu memenuhi 
mahalnya biaya produksi 
cetak.

Pemilihan media massa daring merupakan 
keputusan yang diambil karena dianggap 
paling efektif dalam menyebarluaskan 
informasi dibandingkan media massa 
cetak. 

Sumber: Data Olah Penulis

Dari wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa sebelum melakukan 
publikasi melalui iklan, dilakukan analisis SWOT (strengths, weaknesses, 
opportunities, threats) terlebih dahulu untuk memutuskan penggunaan media yang 
tepat. Analisis SWOT tersebut dijabarkan dalam tabel 1. Dengan analisis tersebut, 
diperoleh strategi komunikasi yang tepat dalam menjawab persoalan yang ada 
untuk menyosialisasikan kebijakan Kemendikbud, seperti tertuang dalam tabel 2.

Tabel 2: Unsur-unsur komunikasi yang diturunkan 
berdasarkan teori Laswell dalam Abdullah (2019)

Unsur-unsur 
Komunikasi

Keterangan

Komunikator Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Pesan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak
Media Iklan banner di situs web berita
Komunikan Pengunjung situs web berita
Efek Mengeklik iklan banner dan mengakses informasi di dalamnya. 

Sumber: Olah Data Peneliti

Dalam prosesnya, penyusunan desain banner dilakukan melalui diskusi. 
Proses ini dilakukan oleh pimpinan, penyusun narasi, dan penyusun desain banner. 
Dari hasil diskusi tersebut, diperoleh sejumlah kesepakatan desain, yaitu desain 
dibuat sederhana, namun tetap elegan dengan menampilkan nama program dan 
karakter sahabat dikbud. Selain itu, warna yang dipilih merupakan warna yang 
lembut dan terang dengan harapan dapat menarik perhatian pengunjung situs web.
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Dalam banner juga terdapat logo Kemendikbud pada satu sisi di bagian 
atas banner sebagai ciri untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap 
Kemendikbud, sekaligus untuk membangun reputasi Kemendikbud. Sementara 
pada bagian bawah banner disertakan informasi laman dan akun media sosial resmi 
Kemendikbud agar masyarakat mengetahui dan jika membutuhkan informasi lebih 
lanjut mengenai kebijakan dan program Kemendikbud dapat langsung mencarinya 
pada laman dan akun media sosial resmi milik Kemendikbud tersebut.

Gambar 1: Desain Banner Program Sekolah Penggerak

Sumber: Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Dari hasil desain banner yang diperoleh (seperti terlihat dalam gambar 
1), hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Kaiser, “Jika situs web Anda 
memiliki banyak iklan dan konten yang padat, Google AdSense menyarankan untuk 
menggunakan warna yang menangkap secara visual.” Warna-warna yang digunakan 
adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, merah muda, dan hitam (Zalma 
et al., 2018). Warna dominan pada banner PSP adalah biru dan hijau, diharapkan 
mampu menarik perhatian pengunjung situs web. 

Pada desain banner tersebut terdapat elemen-elemen dalam desain 
komunikasi visual seperti yang disampaikan Maria (2018), meliputi: 1) tipografi, 
seni menyusun huruf-huruf sehingga dapat dibaca tetapi masih mempunyai nilai 
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desain; 2) simbolisme, dapat berupa logo yang mengindentifikasi sebuah lembaga 
atau perusahaan; 3) ilustrasi, suatu bidang dari seni yang berspesialisasi dalam 
penggunaan gambar yang tidak dihasilkan dari kamera atau fotografi; dan 4) warna, 
memiliki kekuatan yang mampu memengaruhi citra orang yang memilikinya.  

Dalam wawancara disebutkan bahwa penggunaan iklan banner pada publikasi 
PSP dilakukan dengan pertimbangan bahwa gambar akan lebih mudah ditangkap 
oleh pengunjung sebuah situs web berita. Meskipun tidak tertarik untuk mengeklik 
banner tersebut, paling tidak paparan terhadap gambar pada banner sudah 
didapatkan saat pengunjung berselancar di situs web yang berisi banner PSP. Briggs 
& Hollis dalam Zalma et al. (2018) menjelaskan, walaupun hanya sedikit konsumen 
yang benar-benar mengeklik iklan, dalam penelitiannya disebutkan bahwa iklan 
banner yang diletakkan pada situs web terbilang efektif karena menciptakan brand 
awareness dan beberapa iklan tertentu dapat menumbuhkan sikap positif terhadap 
produk yang diiklankan.
 
Rute Sentral dan Periferal Iklan Banner PSP

Tabel 2: Laporan Media terhadap Performa Iklan Banner PSP

Situs Web Berita
Banner (Rata-rata per hari)

Impresi Klik CTR
medcom.id 24.559 8,2 0,03%
tempo.co 500.975,5 306,5 0,06%

kompas.com 1.056.159 9.291 0,88%
Sumber: Olah Data Peneliti

Ada tiga situs web berita yang digunakan untuk mempublikasikan PSP melalui iklan 
banner, yaitu medcom.id, tempo.co, dan kompas.com. Posisi banner disesuaikan 
dengan anggaran yang tersedia, sehingga tidak dapat memilih posisi banner yang 
diinginkan. Dari penayangan banner PSP yang ada di tiga situs web berita tersebut, 
tersaji rata-rata jumlah pengunjung yang terimpresi dan yang mengeklik banner 
tersebut.

Terlihat dalam tabel 2 bahwa posisi teratas impresi dan klik paling tinggi ada 
pada kompas.com, diikuti dengan tempo.co, kemudian medcom.id. Impresi adalah 
jumlah konten atau iklan yang ditampilkan di layar, tidak peduli apakah iklan 
tersebut diklik atau tidak. Sementara klik adalah jumlah konten atau iklan yang diklik 
pengunjung situs web sehingga menampilkan materi yang diinginkan ditampilkan 
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oleh pengiklan. Sementara CTR adalah kepanjangan untuk click through rate yang 
diartikan sebagai rasio yang menunjukkan seberapa sering orang yang melihat iklan 
berlanjut mengeklik iklan tersebut. Kompas.com memiliki sebanyak 0,88 persen 
pengunjung yang melihat banner PSP yang tertarik untuk mengeklik iklan tersebut. 

Perilaku pengunjung situs web yang mengeklik banner berarti memiliki 
ketertarikan terhadap banner yang dilihatnya. Britt dalam Maria (2018) menjelaskan 
bahwa ketertarikan ini merupakan aspek kedua dari lima aspek dalam minat 
beli terhadap iklan, setelah aspek perhatian. Seorang pengunjung yang memiliki 
perhatian terhadap iklan banner, kemudian muncul ketertarikan untuk mengeklik 
banner tersebut. 

Tindakan ini sejalan dengan teori ELM rute sentral. Andri dalam Amrullah 
(2017) menjelaskan, pemprosesan informasi jalur sentral adalah keadaan di mana 
konsumen, dalam hal ini pengunjung situs web, memfokuskan diri pada pesan 
produk dalam iklan. Konsumen menerjemahkan pesan produk dalam iklan tersebut, 
lalu membentuk kepercayaan tentang ciri-ciri dan konsekuensi produk, serta 
mengintegrasikan makna tersebut untuk membentuk sikap dan keinginan. Choi 
& Salmon dalam Amrullah (2017) menyampaikan, dalam mengambil keputusan, 
pemprosesan informasi dengan rute sentral akan berfikir rasional dan tidak 
terpengaruh oleh isyarat periferal.

Sementara itu, pada tabel 2 juga ditunjukkan bahwa pada medcom.id dan 
tempo.co pengunjung yang mengeklik banner hanya berada di angka 0,03 persen 
dan 0,06 persen. Hal ini berarti bahwa sebanyak 99,97 persen dan 99,94 persen 
pengunjung yang melihat iklan banner tersebut tidak memiliki ketertarikan terhadap 
materi iklan yang ditayangkan. Padahal bisa jadi materi banner tersebut ditempatkan 
pada posisi yang baik dan terlihat. Namun, menurut Andri dalam Amrullah (2017) 
karena pemprosesan informasi menggunakan rute periferal, maka proses berpikir 
tidak dilakukan mendalam dan konsumen cenderung tidak memperhatikan isi pesan. 

Petty & Cacioppo mengungkapkan bahwa pemprosesan informasi dengan 
menggunakan rute periferal ditandai dengan evaluasi pesan secara cepat dan 
efisien tanpa pemikiran yang mendalam, penerima tidak mencurahkan energi 
kognitif mengevaluasi argumen dan memproses informasi dalam pesan, dan tidak 
membutuhkan banyak usaha. Motivasi yang dimiliki cenderung rendah untuk 
melakukan pemikiran kognitif yang berarti isu tersebut tidak penting baginya atau 
memiliki efek yang kecil padanya (Amrullah, 2017).
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PENUTUP
Sebuah iklan banner yang ditayangkan pada situs web berita memiliki dua 
kemungkinan yang akan terjadi, yaitu diperhatikan dan tidak diperhatikan. Saat 
pengunjung memperhatikan iklan banner, meski tidak memiliki keinginan 
untuk mengeklik materi tersebut, setidaknya ada paparan yang diperoleh berupa 
pengetahuan terhadap materi tersebut secara sambil lalu. Inilah yang disebut 
sebagai rute periferal. Sementara itu, jika pengunjung memperhatikan iklan banner 
dan tertarik terhadap materi tersebut, maka ia kemudian melanjutkan ke tahap 
selanjutnya, yaitu mengeklik iklan banner tersebut. Dari tindakan tersebut, hal 
ini dapat dikatakan sebagai rute sentral karena ia akan memproses informasi yang 
diperolehnya dengan lebih baik akibat adanya motivasi dan keingintahuan yang ada 
dalam dirinya.  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi terhadap BKHM dalam 
mengambil strategi komunikasi untuk pelaksanaan publikasi selanjutnya di 
Kemendikbud. Dengan melihat evaluasi seperti ini, diharapkan publikasi kebijakan 
Kemendikbud dapat berjalan lebih baik dan efektif. Penelitian selanjutnya dapat 
dilakukan untuk strategi komunikasi pada kebijakan yang lebih luas di Kemendikbud.
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Abstrak
Masyarakat Lanjut Usia (Lansia) merupakan salah satu kalangan yang rentan 
terpapar COVID-19 dengan tingkat mortalitas yang tinggi. Selain karena fungsi 
fisiologis tubuh dan imunitas yang sudah menurun, juga karena minimnya akses 
mereka terhadap informasi yang disebabkan oleh ketidakfasihan menggunakan 
teknologi. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah membentuk Tim 
Satgas COVID-19 yang salah satu bidangnya adalah melakukan komunikasi 
publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kampanye informasi 
COVID-19 kepada kalangan masyarakat lanjut usia (lansia) di Kota Depok. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bidang Komunikasi Publik Tim Satgas 
COVID-19 Kota Depok telah membuat strategi kampanye untuk menginformasikan 
COVID-19 kepada masyarakat Kota Depok. Meskipun strategi tersebut tidak 
dikhususkan untuk lansia, melainkan untuk seluruh kalangan masyarakat, namun 
langkah-langkah yang dilakukan telah sesuai dengan strategi kampanye informasi 
yang terdapat pada model P-Proses atau diagram P yang terdiri dari 5 (lima) tahap, 
yaitu tahap analisis situasi dan khalayak sasaran, desain strategis, pengembangan 
dan pengujian, implementasi dan monitoring, evaluasi dan perencanaan ulang. Ke 
depan, bisa dilakukan strategi kampanye yang secara khusus dibuat untuk kalangan 
yang lebih spesifik seperti lansia, difabel, dan kalangan rentan lainnya.

Kata kunci: COVID-19, Diagram P, Kota Depok, Lansia, Strategi Kampanye.

ABSTRACT
The Elderly Community (Elderly) is one of the people who are vulnerable to being 
exposed to COVID-19 with a high mortality rate. Apart from their decreased 
physiological function and immunity, their lack of access to information is due to 
their lack of fluency in using technology. Therefore, the City Government (Pemkot) 
of Depok has formed a COVID-19 Task Force Team, one of which is conducting 
public communication. Therefore, this study aims to determine the COVID-19 
information campaign strategy for the elderly in Depok City. This study uses a 
qualitative research method with a case study approach. The results showed that 
the Public Communication Division of the Depok City COVID-19 Task Force Team 
had made a campaign strategy to inform the people of Depok City about COVID-19. 
Although this strategy is not specifically for the elderly, but for the entire community, 
the steps taken are in accordance with the information campaign strategy contained 
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in the P-Process model or P diagram which consists of 5 (five) stages, namely the 
situation analysis stage and target audience, strategic design, development and 
testing, implementation and monitoring, evaluation and re-planning. In the future, 
campaign strategies can be made specifically for more specific groups such as the 
elderly, people with disabilities and other vulnerable groups in particular.

Keywords: Campaign Strategy, COVID-19, Depok City, Elderly, P Diagram.

1. PENDAHULUAN
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah berlangsung lebih dari satu 
tahun di Indonesia. Sejak pasien pertama terkonfirmasi positif pada tanggal 2 Maret 
2020 di Kota Depok, Jawa Barat, jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah. 
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Depok, disampaikan bahwa hingga 16 
Mei 2021 terdapat 47.928 kasus yang terkonfirmasi positif. Dari jumlah tersebut, 
terdapat 45.778 orang dinyatakan sembuh dan 928 orang dinyatakan meninggal 
dunia. Dalam situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan 
bahwa salah satu kalangan masyarakat yang rentan terpapar dan meninggal karena 
COVID-19 adalah kalangan lanjut usia (Lansia). Hal ini disebabkan lansia dinilai 
rentan terhadap berbagai penyakit mengingat fungsi fisiologisnya yang semakin 
menurun, termasuk imun tubuhnya. 

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Badan Nasional 
Penangggulangan Bencana (BNPB) pada 19 Maret 2020, juru bicara Tim Gugus 
Tugas Percepatan Penanggulangan Virus Covid-19, Dr. Achmad Yurianto, 
melaporkan bahwa 24 dari 25 kematian berusia 40 tahun ke atas (96%). Selain 
itu, data dari World Health Organization (WHO) dan Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) melaporkan bahwa pada usia pra-lansia (50-59 tahun) angka 
kematian hampir 2 %, usia 60-69 tahun 4 dan terus naik menjadi 8 sampai 15 % pada 
usia di atas 70 tahun. Kematian paling banyak terjadi pada penderita COVID-19 
yang berusia 80 tahun ke atas, dengan persentase mencapai 21,9% (Aswani, 2020).
Pada Februari 2021, jumlah lansia di Kota Depok sebanyak 164.223 orang atau 
sekitar 8 persen dari total penduduk Kota Depok yang berjumlah 2.056.335 orang 
(BPS, 2021). Setiap tahunnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas 
Sosial Kota Depok menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan 
produktivitas dan kesehatan lansia mulai dari pembinaan hingga program Sinergi 
Depok Ramah Lansia. Hingga 2019, terdapat Sembilan organisasi lansia aktif 
yang menjadi mitra Pemerintah Kota (Pemkot Depok) yaitu Lembaga Lanjut Usia 
Indonesia (LLI), Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Perhimpunan 
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Gerontologi Indonesia (Pergeri), Kertawredatama, Legiun Veteran Republik 
Indonesia (LVRI), Wirawati Catur Panca, DHC 45, Persatuan Purnawirawan 
dan Warakawuri TNI dan POLRI (Pepabri) dan Persatuan Istri Veteran Republik 
Indonesia (Piveri) (Hendro, 2019).

Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok

Untuk mengoptimalkan diseminasi informasi dan komunikasi, Pemerintah 
Kota Depok melalui Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 821.27/360/Kpts/
Dinkes/Huk/2020 telah membentuk divisi kebijakan yang merupakan bagian dari 
Tim Satuan Gugus Tugas (Satgas) penanganan COVID-1 Kota Depok. Divisi 
ini memiliki dua bidang yakni: 1) Bidang data dan informasi, serta 2). Bidang 
komunikasi publik. Khusus yang berkaitan dengan tugas-tugas komunikasi dan 
diseminasi informasi, dilakukan oleh bidang komunikasi publik dimana Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kota Depok yang menjadi ketua bidangnya. 

Hingga April 2021, Bidang Komunikasi Publik ini telah melakukan berbagai 
upaya komunikasi kepada masyarakat yang disebarluaskan melalui berbagai kanal 
informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok. Menurut Maria Wongsonagoro 
dalam Indrayani et al., (2020), sistem komunikasi yang tepat diperlukan sebagai 
salah satu elemen dalam membangun komunikasi strategis di pemerintah. Dalam 
melaksanakan program komunikasinya, Bidang komunikasi publik ini setidaknya 
telah mengelompokkan komunikasi pandemi ke dalam 4 (empat) fase yaitu fase 
outbreak COVID-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Adaptasi 
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Kebiasaan Baru (AKB), dan fase Perubahan Perilaku. Untuk strategi komunikasi 
yang dilakukan, dibuat secara berbeda disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
yang disebarluaskan melalui semua kanal yang dimiliki atau bekerjasama dengan 
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Beberapa bentuk kampanye informasi yang 
dibuat berupa infografis, baliho, banner, siaran radio dan televisi, serta komunikasi 
langsung baik secara tatap muka maupun melalui “wawar” (Nurlita, 2021).

Di masa pandemi COVID-19, informasi dan komunikasi memang merupakan 
salah satu hal yang sangat penting. Terlebih, COVID-19 merupakan pandemi baru 
dimana belum ada satu negara pun yang pernah mengalaminya. Hal ini dilakukan 
dengan tujuan supaya masyarakat bisa tetap mendapatkan pelayanan informasi 
yang tepat dan cepat di masa pandemi, sehingga bisa mempercepat mitigasi risiko 
dan masyarakat tidak merasa dirugikan akibat terhambatnya informasi, khususnya 
terkait COVID-19 yang menyangkut keberlangsungan hidup orang banyak.

Meskipun berbagai upaya komunikasi dan diseminasi informasi telah 
dilakukan oleh bidang komunikasi publik Satgas COVID-19 Kota Depok, namun 
dikhawatirkan ada kalangan rentan yang memiliki keterbatasan akses, atau bahkan 
tidak memiliki akses, terhadap informasi ini. Salah satu kalangan yang rentan 
tersebut adalah kalangan masyarakat yang sudah lanjut usia (lansia). Berdasarkan 
data Dinkes Kota Depok, disebutkan bahwa Pertanggal 11 Mei 2021 didapatkan 
kasus lansia (>60 tahun) sebanyak 4.356 dari akumulasi kasus 47.928 (9.1%). 
Sementara proporsi lansia yang meninggal dari seluruh kasus yg meninggal 
sebanyak 421 dari 928 kasus yang meninggal (45.36%). 

Penelitian terkait strategi kampanye informasi umumnya memiliki kesamaan 
langkah atau tahapan dengan strategi komunikasi. Penelitian terkait strategi 
komunikasi untuk lansia yang berhubungan dengan program kesehatan, pernah 
dilakukan oleh Davis Roganda Parlindungan, Dyah Kusuwati dan Altobeli Lobodally 
berjudul “Strategi Komunikasi Rumah Vaksinasi Menghadapi Kampanye Hitam 
dan Mitos Imunisasi” dan dimuat di Kalbisocio Volume 5 No. 1 Februari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang strategi komunikasi 
yang dilakukan oleh Rumah Vaksinasi dalam menghadapi persepsi yang salah 
tentang imunisasi di masyarakat terkait imunisasi. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Parlindungan et al., 2018). 

Penelitian lainnya terkait strategi komunikasi terdapat dalam penelitian 
berjudul “Aksesibilitas Masa Pandemi COVID-19 Bagi Difabel Netra di 
Perpustakaan Mardi Wuto Yogyakarta”. Penelitian yang ditulis oleh Khairunnisa 
Etika Sari yang dimuat di Jurnal Adabiya Volume 22 No. 2 Agustus 2020 ini 
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membahas tentang aksesibilitas perpustakaan bagi kalangan difabel. Tujuannya 
adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sebuah perpustakaan memberlakukan 
regulasi yang memberikan pelayanan yang nyaman dan aman untuk diakses oleh 
kalangan difabel netra. Penelitian ini menggunakan metode observasi terlibat, 
wawancara mendalam, dan metode dokumentasi (Sari, 2020). 

Untuk penelitian yang terkait dengan lansia dilakukan oleh Ria Suryani 
dan Meilani Dewi Setiamanah yang dimuat di Peksos Vol. 19 No. 1, Juni 2020 
dengan judul “Aksesibilitas Kelompok Lanjut Usia Terhadap Layanan Kesehatan 
Pos Pembinaan Terpadu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Sukapura Kecamatan 
Kiara Condong Kota Bandung”. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
aksesibilitas lansia terhadap layanan Posbindu yang meliputi sistem birokrasi, 
keanekaragaman pengetahuan dan pemahaman, jarak geografis, hingga harapan 
informan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif. Berdasarkan penelusuran jurnal ilmiah tersebut dapat diketahui bahwa 
belum ada penelitian terkait strategi kampanye informasi yang dilakukan kepada 
kalangan masyarakat lansia (Suryani & Dewi, 2020).

Mengacu pada fenomena tersebut, maka peneliti ingin mengetahui strategi 
kampanye informasi yang dilakukan oleh bidang komunikasi publik Tim Satgas 
COVID-19 kepada kalangan lansia di Kota Depok.

2. KERANGKA TEORI
Strategi kampanye informasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam 
kegiatan kampanye komunikasi supaya pesan bisa diterima dengan mudah dan 
efektif oleh target khalayak yang merupakan para lansia di Kota Depok. Stenberg 
mengatakan bahwa strategi adalah rencana untuk tindakan, penyusunan dan 
pelaksanaan. Strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya 
(Pito, 2006). Adapun Effendy mengungkapkan bahwa strategi pada hakikatnya 
adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan (Effendy, 2003).

Sedangkan kampanye menurut Rogers dan Storey merupakan serangkaian 
tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada 
sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu 
tertentu (Roger, 1987). Adapun Pfau dan Parrot (1993) mendefinisikan kampanye 
komunikasi sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan secara sadar, menunjang dan 
meningkatkan proses pelaksanaan yang terencana pada periode tertentu untuk 
bertujuan mempengaruhi khalayak sasaran tertentu (Pfau & Parrot, 1993). 

Dalam strategi kampanye komunikasi, khususnya yang terkait dengan 
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kesehatan atau komunikasi kesehatan, dikenal adanya diagram P atau P-Proccess. 
Diagram P ini merupakan proses perencanaan dalam kampanye komunikasi 
yang terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu: 1). Tahap analisis situasi dan khalayak 
sasaran, 2). Tahap desain strategis, 3). Tahap pengembangan dan pengujian, 4). 
Tahap implementasi dan monitoring, 5). Tahap evaluasi dan perencanaan ulang. 
Berdasarkan beberapa definisi dan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan 
bahwa dalam melakukan kampanye diperlukan adanya proses yang terencana secara 
matang dan sistematis supaya pesan bisa diterima secara efektif oleh khalayak 
(Parlindungan et al., 2018).

Informasi bisa didefinisikan menjadi dua, yakni: 1) dalam arti sempit, yaitu 
penerangan, keterangan, kabar berita, dan pesan; serta, 2) dalam arti luas yaitu ilmu 
pengetahuan. Pengertian lain dari informasi yaitu data yang telah diproses ke dalam 
suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan 
terasa bagi keputusan saat itu dan keputusan mendatang (Sutabri, 2005).

Di masa pandemi, informasi merupakan hal yang sangat penting untuk diakses 
oleh semua kalangan, termasuk kalangan lanjut Usia. Berdasarkan keterangan dari 
World Health Organization (WHO), lanjut usia adalah seseorang yang memiliki 
usia lebih dari atau sama dengan 55 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 
tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut 
usia atau lansia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. 
Semakin bertambahnya usia, semakin besar kemungkinan seseorang mengalami 
permasalahan fisik, jiwa, spiritual, ekonomi, dan sosial. 

Di Kota Depok, informasi yang disampaikan kepada kalangan lansia, salah 
satunya dibuat oleh Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (Satgas COVID-19). 
Tim Satgas COVID-19 merupakan tim yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut: 
1) Mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan 
penanganan Covid-19; 2). Menyelesaikan permasalahan kebijakan strategis 
yang berkaitan dengan penanganan virus tersebut dengan cepat dan tepat; 3) 
Mengawasi kebijakan strategis terkait penanganan virus, dan 4). Menetapkan 
dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam 
penanganan Covid-19.

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Studi kasus berupaya mendapatkan pengetahuan atau pemahaman yang 
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komprehensif dalam mendalami suatu situasi, peristiwa maupun fenomena tertentu 
dan menghasilkan deskripsi dari pandangan subjek yang diteliti. Tujuannya adalah 
untuk mempelajari secara intensif latar belakang permasalahan, status terakhir, dan 
interaksi dalam lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, 
kelompok, lembaga dan komunitas. 

Menurut Robert K.Yin, studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-
ilmu sosial yang cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan 
How atau Why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol 
peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak 
pada fenomena-fenomena yang terjadi di masa kini dalam konteks kehidupan 
nyata (Yin, 2006).Tipe studi kasus yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi 
kasus tunggal dimana peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu di 
Pemerintah Kota Depok.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), 
interview (wawancara) dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan 
para key informan sebagai sumber primer yaitu Sidik Mulyono yang merupakan 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok selaku ketua bidang 
komunikasi publik pada Satuan Gugus Tugas (Satgas) penanganan COVID-19 di 
Kota Depok, serta melakukan triangulasi data pada Kepala Sub Bagian UPEP yang 
juga merupakan Wakil Kepala Bidang Data dan Informasi Divisi Kebijakan Satgas 
COVID-19 Kota Depok, Zakiah. Serta Eddy Muhammad selaku Kepala Seksi 
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok. 

Penelitian ini berpedoman kepada proses analisa data yang diperkenalkan 
oleh Miles dan Hubberman (Bungin, 2011). Tahapan menganalisis data itu adalah 
reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan 
kesimpulan (conclusion drawing) dan verifikasi (verification). (Sugiyono, 
2006). Peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan metode triangulasi data. 
Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan melakukan wawancara terkait 
aksesibilitas informasi COVID-19 kepada Diskominfo dan Dinkes Kota Depok 
sebagai penanggung jawab pada divisi kebijakan, lalu melakukan proses kroscek 
kepada Dinkes dan Dinsos Kota Depok yang membidangi urusan lansia se-Kota 
Depok.

Kualitas keabsahan penelitian dalam data kualitatif meliputi empat teknik 
yaitu uji kredibilitas (credibility), validitas eksternal (transferability), reliabilitas 
(dependabililty), dan objektifitas (confirmability)(Sugiyono, 2006). Peneliti 
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mencatat wawancara yang dilakukan secara detail sambil melakukan observasi 
langsung di Pemerintah Kota Depok serta melalui dokumentasi yang terdapat dalam 
pemberitaan di media massa maupun media baru.

4. PEMBAHASAN 
Dalam sebuah kampanye komunikasi, salah satu tahapan penting yang harus 
dilakukan adalah membuat strategi. Hal ini dilakukan supaya tujuan komunikasi 
yang diinginkan bisa tercapai. Kalianda dalam Pito (2006) menyebutkan bahwa 
dengan membuat strategi komunikasi maka pesan yang disampaikan harus bisa 
diterima (accepted) dan mendapatkan respon yang diharapkan. Karenanya, sebelum 
mengeksekusi sebuah kegiatan komunikasi sebaiknya sudah dibuat langkah strategis 
yang memuat komponen-komponen komunikasi seperti komunikator (sender 
atau communicator), pesan (message), media (channel atau saluran), komunikan 
(communicant), dan efek (impact atau effect).

Meskipun memahami tentang pentingnya membuat strategi yang detail 
dan sistematis sebelum mengeksekusi sebuah program komunikasi, namun pada 
beberapa kondisi tertentu, misalnya pada kondisi luar biasa atau krisis seperti 
pandemi COVID-19, penyusunan langkah-langkah strategis ini terkadang tidak bisa 
dilakukan secara ideal. Contohnya, saat terjadi outbreak COVID-19 di Indonesia. 
Sebagai kota pertama dimana kasus COVID-19 ditemukan, saat itu Kota Depok 
langsung menjadi pusat pemberitaan. Masih minimnya informasi terkait COVID-19 
saat itu membuat banyak orang menjadi kaget, panik, takut dan khawatir. 

Kondisi ini membuat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota 
Depok langsung mengambil langkah komunikasi seperti membuat video blog 
(vlog) bersama Wali Kota Depok untuk menginformasikan kondisi terkini terkait 
Corona Virus di Kota Depok. Langkah ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa 
dalam kondisi krisis tersebut, informasi sekecil apapun akan sangat bermanfaat 
bagi masyarakat. Disampaikan oleh Sidik Mulyono, Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Depok yang juga sebagai Koordinator Bidang Komukasi Publik 
Tim Satgas COVID-19 Kota Depok, pada waktu outbreak COVID-19 tanggal 2 
Maret 2020, pihaknya memang belum memiliki konsep atau strategi komunikasi 
yang spesifik dan langsung menyasar pada lansia. 

“Pada saat outbreak COVID-19, kita memang belum memiliki konsep 
yang spesifik pada lansia. Jadi strategi komunikasi yang dibuat, saat itu 
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masih bersifat umum. Baru setelah ada data empiris yang menyebutkan 
bahwasanya kalangan lansia ini mortalitasnya tinggi karena faktor usia dan 
fungsi fisiologisnya yang tidak seefektif orang-orang yang masih muda, kita 
membuat langkah-langkah komunikasi khusus untuk mengamankan para 
lansia ini, terlepas dari mereka memiliki penyakit penyerta atau tidak.”

Adapun strategi komunikasi yang dilakukan oleh Tim Satgas COVID-19 
Kota Depok dalam melakukan kampanye informasi yang terkait dengan kesehatan 
pada lansia ini dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang persuasif dan 
mudah dipahami oleh kelompok sasaran. Sebagaimana tujuan dari komunikasi 
kesehatan yaitu tercapainya perubahan perilaku kesehatan pada sasaran ke arah 
yang lebih kondusif sehingga pada akhirnya dimungkinkan terjadinya peningkatan 
derajat/status kesehatan sebagai dampak dari program komunikasi kesehatan 
(Trialoka, 2014: Parlindungan et al., 2018).

Sebagai acuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model “P-Proses” 
yang selama ini dianggap lebih efektif dalam mengubah persepsi dan perilaku 
kelompok masyarakat di bidang kesehatan. Model ini dikenal juga dengan “Diagram 
P” (Cangara, 2013: Parlindungan et al., 2018).

Gambar 1: Model “P-Proses” atau “Diagram P”

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam menyusun strategi 
komunikasi kesehatan menggunakan model P-proses ini, yaitu:
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4.1. Analisis situasi dan khalayak sasaran
Tahap pertama dalam model P-Proses adalah melakukan analisis situasi dan khalayak 
sasaran. Analisis ini bertujuan untuk memahami fenomena dan permasalahan yang 
terjadi di masyarakat serta mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan target 
sasaran. Pada tahap analisis ini akan diperoleh deskripsi mendalam terkait target 
sasaran sehingga bisa menjadi bekal untuk membuat prioritas yang akan dicapai 
dalam program untuk mengembangkan komunikasi yang efektif. Setelah melakukan 
analisis situasi, selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap khalayak sasaran 
untuk memahami faktor-faktor demografi yang bisa mempengaruhi kegiatan 
informasi dan komunikasi oleh komunikator.

Dari hasil temuan di lapangan, bidang komunikasi publik tim Satgas COVID-19 
Kota Depok tidak secara spesifik membuat strategi kampanye informasi COVID-19 
untuk lansia. Strategi kampanye dibuat secara umum dan diperuntukkan bagi semua 
masyarakat pada berbagai usia. Meskipun demikian, bidang ini melakukan analisis 
situasi dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, 
Dinas Sosial, dan dinas lainnya yang terkait dengan lansia serta melakukan analisis 
dari media massa dan media sosial. 

Beradasarkan hasil analisis tersebut, khalayak dari kalangan lansia menjadi 
salah satu fokus dan prioritas utama yang menjadi target kampanye informasi 
pencegahan dan penanganan COVID-19. Selain merupakan kelompok rentan 
terpapar COVID-19 dengan mortalitas paling tinggi, lansia juga memiliki 
keterbatasan akses terhadap informasi sehingga diperlukan strategi dan pendekatan-
pendekatan komunikasi tersendiri supaya pesan yang disampaikan bisa efektif. 
Sebagai contoh, pesan disampaikan kepada para lansia secara langsung melalui 
kegiatan pengajian, kebaktian, ceramah, dan sebagainya yang dilakukan secara 
tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah.

4.2. Desain strategis 
Pada tahap ini, dilakukan beberapa langkah perencanaan untuk menyusun desain 
komunikasi yang strategis. Dalam penyusunan rancangan program dapat dilakukan 
melalui komponen-komponen sebagai berikut, yaitu: 1) Menentukan tujuan 
program; (2) Mengidentifikasi khalayak sasaran; (3) Mengembangkan pesan; (4) 
Memilih media; (5) Memperkuat dukungan antar pribadi; (6) Menyusun jadwal 
kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian, bidang komunikasi publik tim Satgas 



Rita Nurlita

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 258

COVID-19 Kota Depok selalu berusaha membuat strategi kampanye komunikasi 
yang disesuaikan dengan komponen desain strategis. Selama satu tahun pandemi 
COVID-19, bidang ini setidaknya mengelompokkan komunikasi pandemi ke 
dalam 4 (empat) fase yaitu fase outbreak Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB), Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), fase Perubahan Perilaku dan fase 
vaksinasi. 

Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam tahapan desain strategis, 
yaitu: 
1) Menentukan tujuan program. 
 Tujuan dari strategi kampanye ini yaitu supaya lansia di Kota Depok menjadi 

tahu, mau dan mampu hidup sehat dan terbebas dari pandemi COVID-19

2) Mengidentifikasi khalayak sasaran. 
 Khalayak yang menjadi sasaran program adalah kelompok lansia di Kota Depok.
 

3) Mengembangkan pesan atau membuat pesan kunci yang akan disampaikan 
kepada lansia di Kota Depok. Untuk pesan kunci ini, bidang komunikasi publik 
Tim Satgas COVID-19 Kota Depok membuat beberapa pesan kunci yang 
disesuaikan dengan fase-fase perkembangan kasus COVID-19 di Kota Depok, 
sebagai berikut:
•	 Fase pertama. Fase ini dikenal dengan fase outbreak COVID-19 dimana 

kasus COVID-19 pertama kali teridentifikasi di Indonesia yang menyebabkan 
masyarakat menjadi kaget, panik, takut dan khawatir karena masih minimnya 
informasi terkait COVID-19. Pada fase ini komunikasi bertujuan untuk 
memberikan edukasi tentang Virus Corona mulai dari karakteristik, pencegahan 
hingga penanganannya. Harapannya bisa memberikan ketenangan kepada 
masyarakat melalui informasi resmi yang disampaikan secara cepat dari 
sumber yang terpercaya. Pada fase ini, pesan kunci yang sering digaungkan 
adalah “Waspada harus, panik jangan!”. 

•	 Fase kedua yaitu fase Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana 
kasus positif COVID-19 terus meningkat sehingga pemerintah menerapkan 
beberapa aturan antara lain belajar, bekerja dan beribadah dari rumah. 
Pada fase ini, hampir semua aktivitas dilakukan di rumah dan masyarakat 
umumnya sudah lebih teredukasi dan mengetahui tentang COVID-19. Pada 
fase ini, tujuan komunikasinya adalah untuk menyampaikan informasi terbaru 
tentang jumlah kasus, kebijakan dan langkah penanganan yang dilakukan 
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oleh Pemkot Depok. Pesan kunci pada fase ini adalah Depok Bergerak dan 
Gerakan #dirumahaja.

•	 Fase ketiga yaitu fase adaptasi kebiasaan baru (AKB) dimana kasus positif 
COVID-19 masih terus meningkat namun masyarakat sudah diperbolehkan 
beraktivitas supaya tetap produktif dengan menaati protokol kesehatan yang 
ditetapkan pemerintah. Pada fase ini, tujuan komunikasi difokuskan pada 
penguatan protokolisasi kehidupan sehari-hari supaya masyarakat memahami 
bahwa pandemi ini belum berakhir. Pesan kunci pada fase ini adalah “lindungi 
diri dan sekitarmu”.

•	 Fase keempat. Pada fase ini seolah mengulangi fase awal dimana pemerintah 
kembali dengan gencar menggaungkan perilaku hidup bersih dan sehat 
(PHBS), sosialisasi penggunaan masker dan sebagainya. Tujuan dari 
komunikasi ini adalah untuk membangun dan meningkatkan kesadaran 
masyarakat terhadap perilaku 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci 
tangan). Strategi komunikasi yang dilakukan mengedepankan komunikasi 
persuasif yang empatik dengan pesan utama supaya masyarakat terus 
melindungi diri dan menaati protokol kesehatan serta gencar melakukan 
sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi untuk meningkatkan imunitas dan 
mempercepat berakhirnya pandemi.

Dari berbagai strategi dan pesan kunci di atas, tidak ada yang secara khusus 
ditujukkan kepada lansia melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota 
Depok. Namun, dalam pelaksanaannya, pesan-pesan tesebut disampaikan secara 
intensif kepada para lansia di Kota Depok dengan gaya penyampaian serta bahasa 
yang mudah dimengerti oleh lansia di Kota Depok.

4) Memilih media
 Dalam memilih dan menggunakan media kampanye ini, bidang komunikasi 

publik Tim Satgas COVID-19 Kota Depok membuat berbagai konten baik 
yang disampaikan melalui media massa (cetak dan elektronik), media luar 
ruang (banner, baliho, dll), media online (Website, Instagram, Youtube, twitter, 
facebook), maupun secara offline melalui tatap muka langsung kepada para 
lansia dengan mematuhi protokol kesehatan. 

             Berdasarkan hasil analisis dimana diketahui bahwa lansia pada umumnya 
banyak yang tidak fasih menggunakan teknologi dan tidak memakai smartphone, 
maka saluran komunikasi yang dinilai paling optimal adalah melalui kegiatan 
tatap muka atau offline. Meskipun demikian, konten untuk media sosial tetap 
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dibuat secara rutin dalam berbagai bentuk sesuai dengan platform media sosial 
dengan tujuan untuk mengedukasi kalangan milenial. Dengan begitu, diharapkan 
kalangan milenial ini bisa meneruskan kembali pesan-pesan terkait COVID-19 
kepada keluarga atau kerabatnya yang sudah lansia.

             Di samping itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Zakiah selaku Wakil 
Kepala Bidang Data dan Informasi Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok 
disebutkan bahwa komunikasi COVID-19 kepada lansia dilakukan juga melalui 
key opinion leader (KOL) baik oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga 
kesehatan, maupun para kader kesehatan di Kota Depok. 

5) Memperkuat dukungan antar pribadi
 Dukungan antarpribadi dalam hal ini adalah adanya pemberian ruang untuk 

berinteraksi dan konsultasi secara personal kepada kelompok-kelompok 
masyarakat yang menjadi sasaran kampanye. Selama pandemi COVID-19, 
bidang komunikasi publik Tim Satgas COVID-19 melakukan berbagai upaya 
untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan kesehatan bagi para lansia di 
Kota Depok. 

    Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat dukungan antar 
pribadi ini dilakukan antara lain dengan memberikan konsultasi dan penyuluhan 
secara online dan offline, screening penyakit tidak menular, memberikan 
pelayanan prioritas dan mengantar obat bagi lansia dengan penyakit kronis, 
serta memberikan sosialisasi COVID-19. 

   Sosialisasi ini biasanya dilakukan secara nonformal dan disesuaikan 
dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh para lansia di Kota Depok. Sebagai 
contoh, Diskominfo Kota Depok melakukan sosialisasi kepada para lansia yang 
tergabung dalam Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). 
Kegiatan sosialisasi ini dilakukan sambil berolah raga, jogging atau diskusi 
langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam kegiatan-kegiatan 
tersebut, selain diberikan informasi untuk memahami Virus Corona juga 
dilakukan pengukuran body massa index (BMI) kepada lansia.

   Selain Diskominfo, berbagai dinas lainnya juga melakukan upaya-upaya 
untuk memperkuat dukungan antar pribadi. Dinas Kesehatan (Dinkes) yang 
merupakan ketua bidang data dan informasi dari Tim Satgas COVID-19 Kota 
Depok juga melakukan berbagai upaya untuk memperkuat dukungan antar 
pribadi dengan memberikan pelayanan kesehatan dan penyuluhan baik yang 
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disampaikan melalui Puskesmas dan Kader Kesehatan yang tersebar di berbagai 
kelurahan se-Kota Depok. Selain itu, Dinas Sosial memiliki grup Whatsapp 
khusus yang beranggotakan para lansia aktif di Kota Depok. Konsultasi dan 
penyuluhan juga dilakukan melalui Pemberdayaan Kampung Siaga COVID-19 
Kota Depok.

6) Menyusun jadwal kerja
 Dalam menyusun jadwal kerja, bidang komunikasi publik Tim Satgas COVID-19 

Kota Depok tidak melakukan penyusunan jadwal secara detail dan terperinci. 
Namun pelayanan informasi terus dilakukan secara rutin dan/atau berdasarkan 
kebutuhan. Untuk pelayanan informasi yang dilakukan secara rutin, biasanya 
dibuat dan disebarluaskan setiap hari melalui pemberitaan di website atau kanal 
media lainnya yang dimiliki oleh Pemkot Depok. Sedangkan untuk pelayanan 
komunikasi lainnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 

4.3. Pengembangan dan pengujian
Tahap pengembangan dan pengujian desain dilakukan untuk menyesuaikan 
informasi sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap ini, konsep komunikasi yang sudah 
terbentuk akan diujicobakan berupa pre-test baik kepada ahli media maupun target 
sasaran. Dalam menyampaikan materi atau pesan komunikasi terkait COVID-19 
kepada para lansia, bidang komunikasi publik Tim Satgas COVID-19 melakukan 
uji coba konsep komunikasi dalam area tertentu. Sebagai contoh, saat memberikan 
pelayanan sosialisasi dan edukasi di daerah Pondok Cina. Dari materi dan pesan 
komunikasi yang disampaikan, dapat terlihat respon dari target sasaran. Respon ini 
dilihat dari sikap mereka terhadap materi yang disampaikan, pemahaman terkait 
COVID-19 secara komperehensif mulai dari mengenali karakteristik virus Corona 
hingga penanganannya, serta berdasarkan antuasiame peserta yang bertanya. 
 Dari hasil pre-test ini akan dilihat dan dianalisis apakah cara penyampaian 
pesan sudah sesuai atau cocok dengan karakteristik lansia. Bila dinilai ada kelemahan 
dan kekurangan, bidang komunikasi publik Tim Satgas COVID-19 akan membuka 
ruang diskusi dan menerima masukan terkait strategi atau cara penyampaian yang 
sesuai dengan kalangan masyarkat lansia ini supaya komunikasi bisa berjalan secara 
efektif. 

4.4. Implementasi dan Monitoring
Implementasi dan monitoring digunakan sebagai landasan dan pengawasan supaya 
strategi kampanye yang sudah dibuat bisa berjalan sesuai rencana sehingga potensi 
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permasalahan bisa diminimalisir. Dalam pelaksanaannya, kampanye informasi 
COVID-19 kepada lansia di Kota Depok ini lebih banyak disampaikan melalui 
keluarga lansia. Dengan memberdayakan keluarga untuk menginformasikan 
COVID-19 kepada lansia yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, diharapkan 
pesan bisa dengan lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik lansia yang 
bersangkutan. Hanya permasalahannya, bila keluarganya tidak teredukasi dengan 
baik tentang Virus Corona, maka berpotensi menyebarkan berita bohong/hoax 
kepada para lansia di lingkungannya sehingga bisa menyebabkan kepanikan dan 
paranoid yang berlebihan bagi lansia.
 Selain itu, pendekatan lainnya yang dilakukan adalah melalui komunitas 
lansia yang ada di Kota Depok. Pesan komunikasinya umumnya disebarluaskan 
melalui Whatsapp atau sosialisasi tatap muka yang disampaikan kepada para 
lansia aktif untuk selanjutnya disebarluaskan kembali pada lansia yang pasif. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator bidang komunikasi publik Tim 
Satgas COVID-19, penyampaian pesan juga dititipkan kepada wartawan untuk 
dimuat di media massa yang bersangkutan, juga melalui komunitas-komunitas 
lansia. Pendekatan penting lainnya dilakukan melalui key opinion leader (KOL) 
seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, para kader kesehatan, pokja lansia, dan 
sebagainya. 
 Dalam pelaksanaannya, bidang komunikasi publik COVID-19 memiliki 
tantangan tersendiri dalam mengemas bahasa dan cara menyampaikan pesan 
kepada lansia. Sudah terpatrinya persepsi yang kurang tepat tentang COVID-19 ini, 
jadi tantangan untuk mengubah sudut pandang atau persepsinya ini menjadi sangat 
sulit. Meskipun demikian, kampanye tetap dilakukan dengan menggunakan cara-
cara yang dinilai sesuai dengan mengedepankan edukasi tentang pola hidup sehat 
sehingga para lansia bisa lebih berdaya dan bisa mengoptimalkan sistem imunitas 
mereka dan menjaga diri bagi yang memiliki komorbid. Edukasi pada masyarakat, 
khususnya lansia, dilakukan supaya mereka tidak salah memahami pandemi ini. 
Selama pelaksanaan komunikasi berjalan, bidang komunikasi publik tim satgas 
COVID-19 melakukan pemantauan secara berkala dan dilakukan bersama dengan 
Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) 
Kota Depok. 

4.5. Tahap evaluasi dan Perencanaan ulang
Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur pencapaian suatu program yang 
telah dibuat, efektivitas serta dampaknya. Pada tahap ini, bila ditemukan adanya 
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kelemahan dalam sebuah program maka bisa dilakukan perbaikan dari sisi prosesm 
materi, strategi atau bahkan pelaksanaannya. Dari hasil penelitian di bidang 
komunikasi publik Tim Satgas COVID-19 Kota Depok, evaluasi tidak dilakukan 
secara khusus pada program komunikasi untuk lansia, tetapi secara umum untuk 
semua kalangan masyarakat. 
  Tahap evaluasi ini dilakukan secara kualitatif melalui feedback terkait 
program komunikasi yang disampaikan secara langsung oleh target sasaran maupun 
stakeholder lainnya. Untuk evaluasi kuantitatifnya dilihat jumlah pengunjung, like, 
komentar maupun jumlah pengaduan yang masuk melalui berbagai media sosial 
yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok.
 Bila ada kelemahan atau masukan terkait program, maka bidang komunikasi 
publik Tim Satgas COVID-19 Kota Depok akan meninjau ulang dan memperbaiki 
konten atau substansi dari komunikasi tersebut.

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bidang komunikasi 
publik tim satgas covid-19 kota depok telah membuat strategi kampanye untuk 
menginformasikan COVID-19 kepada masyarakat Kota Depok. Meskipun strategi 
tersebut tidak dikhususkan untuk lansia, melainkan untuk seluruh kalangan 
masyarakat, namun langkah-langkah yang dilakukan telah sesuai dengan strategi 
kampanye informasi yang terdapat pada model P-Proses atau diagram P. Mulai dari 
melakukan analisis situasi dan target khalayak yaitu kalangan lansia, kemudian 
menjalankan desain strategis dengan menentukan tujuan, memilih khalayak, 
membuat pesan kunci, memilih media dan menentukan jadwal. Selain itu, bidang 
komunikasi publik tim Satgas COVID-19 ini juga melakukan langkah pengujian 
sebelum strategi dijalankan. 

Meskipun memiliki beberapa hambatan, implementasi kegiatan tetap dapat 
dilakukan dengan adanya pengawasan. Untuk tahap evaluasi sendiri tetap dilakukan 
baik secara kualitatif maupun kuantitatif, namun belum dilakukan riset secara 
resmi dan terperinci. Untuk langkah akhir yakni perencanaan ulang, dilakukan bila 
menemukan adanya kelemahan atau kekurangan pada program komunikasi yang 
telah dibuat. Ke depannya, bisa dilakukan strategi kampanye yang secara khusus 
dibuat untuk kalangan yang lebih spesifik. Misalnya untuk kalangan lansia, difabel, 
dan kalangan rentan lainnya secara khusus.
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Abstrak
Perbedaan komposisi generasi pegawai di instansi pemerintah menjadi suatu hal 
yang tidak dapat dihindari. Perbedaan tersebut berpotensi memunculkan perbedaan 
nilai, pandangan ataupun kebiasaan yang turut mepengaruhi komunikasi organisasi 
di instansi pemerintah yang amat kental dengan hierarki birokrasi dan senioritas. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi akomodasi komunikasi 
yang dilakukan PNS generasi milenial ketika berinteraksi di instansi pemerintah 
berdasarkan teori akomodasi komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan strategi akomodasi komunikasi 
yang diterapkan PNS generasi milenial dalam konteks komunikasi organisasi di 
instansi pemerintah. Pada konteks komunikasi formal, baik terjadi persamaan 
maupun perbedaan PNS generasi milenial menerapkan strategi akomodasi 
konvergensi. Meskipun pada suatu konteks berupaya divergensi dengan menerapkan 
berbagai negosiasi, namun pada akhirnya akan kembali mengarah pada strategi 
akomodasi. Sedangkan pada konteks komunikasi informal, jika terjadi perbedaan 
PNS generasi milenial menerapkan strategi akomodasi divergensi.

Kata kunci: akomodasi komunikasi, generasi milenial, instansi pemerintah, 
komunikasi organisasi, Pegawai Negeri Sipil

Abstract
The diversity of generation composition in government institution can’t be avoided. 
The diversity has the potential to emerge the differences of values, views, or habits that 
make organizational communication in government institution are very thick with 
bureaucratic hierarchies and seniority. The purpose of this research determines the 
communication accommodation strategy by millennial generation civil servant when 
they interact with another generation that based on communication accommodation 
theory. This research uses qualitative research method, data collection technique 
uses interview. The result of this research show that there is difference in 
communication accommodation strategies applied by millennial generation civil 
servants on organizational communication context in the government institution. 
In the formal communication context, if millennial generation civil servant has 
similarities and differences, finally they will use convergence accommodation 
strategy. If in a moment they show divergence, by showing various negotiations, but 
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finally they will return to use convergence accommodation strategy. In the informal 
communication context, if millennial generation civil servant has difference, they 
use divergence accommodation strategy.

Keywords: communication accommodation, millennial generation, government 
institution, organizational communication, civil servant

1. PENDAHULUAN
Keberadaan jumlah generasi Z dan milenial yang dinilai sangat akrab dengan 
penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) saat ini telah mendominasi 
populasi penduduk Indonesia. Berdasarkan data sensus penduduk yang dirilis Badan 
Pusat Statistik (2020), menunjukkan bahwa jumlah populasi generasi Z (rentang 
usia 8-23 tahun) adalah 27,94% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan 
jumlah generasi milenial (rentang usia 24-39 tahun) mencapai 25,87% dari total 
jumlah penduduk Indonesia. Jika dilihat dari usia kerja yakni rentang 15 tahun ke 
atas (PPID Disnakertrans Banten, 2020) maka generasi milenial dapat tergolong 
tengah mendominasi berkecimpung di dunia kerja.

Meskipun demikian, tidak secara otomatis komposisi generasi milenial dapat 
mendominasi dalam suatu sektor bidang pekerjaan, contohnya di sektor publik atau 
kerap disebut sektor pemerintahan. Merujuk pada data dari Kedeputian Bidang 
Sistem Informasi Kepegawaian BKN (2020), generasi yang berada pada kelompok 
usia di atas 40 tahun, justru mendominasi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
Indonesia. Dengan komposisi dominan yakni PNS yang berada dalam rentang 
usia 51-55 tahun. Merujuk pada data tersebut, keberadaan generasi milenial dalam 
komposisi PNS di Indonesia justru masih tergolong sedikit.

Berdasarkan data dari Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian 
BKN (2020), disebutkan pula bahwa adanya perbedaan usia dan komposisi generasi 
menjadi sebuah tantangan bagi instansi pemerintah untuk melakukan berbagai 
inovasi atau perubahan, baik di bidang pelayanan publik maupun dalam kebiasaan 
dan adaptasi penggunaan TIK dalam penyelesaian pekerjaan(Kedeputian Bidang 
Sistem Informasi Kepegawaian BKN, 2020)(Kedeputian Bidang Sistem Informasi 
Kepegawaian BKN, 2020)(Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian 
BKN, 2020)(Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, 2020). 
Hal tersebut pun kemudian dikuatkan dengan pernyataan dari Sadeghi (2012) 
dalam Lee et al. (2012) yang menyebutkan bahwa mayoritas pegawai di instansi 
pemerintahan saat ini didominasi oleh generasi baby boomers (rentang usia 43 
tahun ke atas), di mana mayoritas komposisi pegawai tersebut tidak banyak yang 



Tiara Kharisma

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 267

akrab dengan perangkat penggunaan TIK saat ini, karena minim pengetahuan atau 
pelatihan. Tetapi justru komposisi generasi tersebut memiliki pengaruh atau posisi 
yang cukup penting dalam birokrasi di instansi pemerintah. Berbeda halnya dengan 
generasi milenial yang juga termasuk pada net generation. Menurut Sadeghi (2012) 
dalam Lee et al. (2012) generasi internet (net generation), merupakan kelompok 
pegawai muda yang cukup cepat untuk mengadaptasi berbagai penerapan TIK 
bahkan penggunaan ponsel pintar atau perangkat lain telah menjadi suatu hal yang 
biasa.

Fenomena perbedaan komposisi usia tersebut, menjadi suatu hal yang tidak 
bisa dihindari di instansi pemerintah. Selain generasi baby boomers, jika mengacu 
pada pengklasifikasian Frey (2020) dalam Badan Pusat Statistik (2020), klasifikasi 
generasi di instansi pemerintah juga terdapat generasi X. Interaksi lintas generasi 
di instansi pemerintah baik secara formal maupun informal akan terus berjalan, ini 
tak lain karena sebagai bagian dari proses keberlangsungan organisasi. Apalagi, 
interaksi melalui komunikasi dalam organisasi dinyatakan Hamad (2016) dalam 
Ruben & Stewart (2013), ibarat aliran darah dalam suatu organ tubuh.

Aktivitas komunikasi menjadi perantara dan kunci dalam proses pembagian 
dan penyelesaian pekerjaan di suatu organisasi, sehingga menunjukkan suatu 
organisasi terus bekerja dan bergerak untuk mencapai tujuannya. Perbedaan 
generasi memang dapat menjadi tantangan bagi para generasi muda di instansi 
pemerintah untuk melakukan terobosan. Kendati demikian, jika perbedaan-
perbedaan dalam organisasi dikelola dengan efektif, maka dapat memberikan nilai 
tambah atau keuntungan bagi organisasi (Ruben & Stewart, 2013). Akan tetapi, 
pada kenyataannya perbedaan generasi ini kerap menyebabkan konflik, friksi, 
hingga perpecahan dalam tim di suatu organisasi (Afriansyah, 2016).

Di instansi pemerintah, perbedaan generasi ini sangat memungkinkan 
timbulnya konflik. Hal tersebut di antaranya disebabkan karena pola komunikasi, 
pola pikir, dan pola kerja yang berbeda (Dew, 2019). William Strauss dan Neil 
Howe (1991) dalam Aji (2019) menyatakan bahwa setiap generasi memiliki 
karakteristik, sehingga dapat memiliki keunikan dan karakter tersendiri. Perbedaan 
perilaku individu, nilai, dan kepribadian yang dipengaruhi kejadian historis, 
sosial, dan efek budaya (Caspi & Roberts, 2001; Caspi et.al, 2005; Putra, 2016) 
dari tiap generasi akan turut mewarnai komunikasi di antara PNS di suatu instansi 
pemerintah. Pada konteks tersebut, merujuk Martin & Nakayama (2018), maka 
interaksi lintas generasi tua dan muda juga melibatkan komunikasi antarbudaya. 
Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu proses komunikasi di organisasi dengan 
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lintas generasi (generasi baby boomers, X dan milenial) di antara PNS di suatu 
instansi pemerintah juga akan turut melibatkan komunikasi antarbudaya.

Fenomena perbedaan generasi di intansi pemerintah menjadi suatu hal yang 
menarik untuk dibahas secara ilmiah. Sebagai generasi muda di instansi pemerintah 
yang diharapkan juga dapat melakukan berbagai terobosan, akan berupaya untuk 
menyesuaikan, memodifikasi atau mengatur perilakunya ketika berinteraksi 
dengan lintas generasi dalam suatu lingkungan pekerjaan. Ciri khas interaksi di 
instansi pemerintah antara lain adalah seringnya penggunaan komunikasi tertutup 
yang menggunakan hierarki kepangkatan dalam (Filaily, 2015; Kharisma, 2018) 
akan turut mewarnai proses komunikasi antarbudaya lintas generasi di instansi 
pemerintah.

Penelitian terdahulu mengenai akomodasi telah banyak dilakukan para peneliti 
dalam berbagai konteks komunikasi. Giles (2008) dalam West & Turner (2010) 
menyatakan bahwa Teori Akomodasi Komunikasi telah memiliki cakupan yang 
luas, beberapa penelitian menunjukkan teori ini dapat diteliti dalam suatu proses 
interaksi yang dilaksanakan dalam periklanan, kaum lansia, tenaga kesehatan, 
aparat penegak hukum dan lain-lain. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
akomodasi komunikasi di antaranya penelitian Communication Evaluations Across 
the Life Span: from Adolescent Storm and Stress to Elder Aches and Pains (Williams 
& Garrett, 2002).

Penelitian kuantitatif yang dilakukan Williams dan Garrett memiliki 
keterkaitan erat dengan penelitian ini, karena penelitian tersebut meneliti mengenai 
persepsi komunikasi lintas generasi yang terjadi dalam suatu kelompok dalam hal 
ini keluarga. Pada penelitian tersebut, Williams dan Garret meneliti 500 anggota 
komunitas dewasa yang berada pada rentang usia 20-59 tahun, untuk mengetahui 
pengalaman mereka terhadap anggota keluarga yang berasal pada rentang usia 13-16, 
65-68 dan yang seusia dengan para responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
persepsi pada populasi remaja dominan dipersepsikan negatif, dengan pandangan 
yang menunjukkan seperti tidak komunikatif, lebih sedikit mengakomodasi dan 
lebih membanggakan diri sendiri. Ini yang menonjol pada kelompok tersebut. 
Penelitian juga menunjukkan rasa hormat terhadap populasi muda lebih sedikit 
dibandingkan terhadap kelompok yang lebih tua atau sebaya.

Selanjutnya, penelitian Christa (2015) berjudul Perbedaan Budaya antara 
Pimpinan dan Karyawan: Studi Kasus pada PT. Bina Blog Indonesia. Penelitian 
kualitatif ini menjadi wujud Teori Akomodasi Komunikasi digunakan untuk 
menganalisis komunikasi antarbudaya yang terjadi di dalam suatu organisasi. 
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Hasilnya menunjukkan bahwa pada situasi formal, pekerja asing maupun lokal 
menggunakan strategi akomodasi konvergensi, sedangkan pada situasi informal, 
pekerja lokal menggunakan strategi divergensi, meskipun atasan berusaha 
konvergen dengan pekerja lokal.

Penelitian lainnya berjudul Teacher-Student Interaction in EFL Classroom 
in China: Communication Accommodation Theory Perspective (Weizheng, 2019) 
yang meneliti interaksi antara guru dan siswa di kelas EFL. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa guru menerapkan strategi akomodasi dalam interaksi dengan 
siswa di kelas. Strategi yang dilakukan antara lain, perkiraan, kemampuan untuk 
memahami, ekspresi emosi dan kontrol interpersonal menjadi strategi akomodasi 
dasar yang digunakan guru dalam setiap sesi kelas. Strategi lain yang juga digunakan 
yakni kontrol ekspresi, interaksi secara bergilir, pembagian topik dan mengajukan 
pertanyaan yang merujuk pada suatu referensi. Penelitian ini juga menunjukkan 
bahwa semakin banyak strategi akomodasi yang digunakan guru, maka semakin 
baik interaksi yang terjadi di kelas. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 
mengenai akomodasi komunikasi yang terjadi pada PNS generasi milenial di 
instansi pemerintah. Oleh karenanya, penulis merumuskan masalah dalam penelitian 
ini sebagai berikut: Bagaimana PNS generasi milenial di instansi pemerintah 
melakukan akomodasi komunikasi dalam proses komunikasi di organisasi? Adapun 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi akomodasi komunikasi yang 
dilakukan PNS generasi milenial ketika berinteraksi di instansi pemerintah.

2. KERANGKA TEORI
2.1. Teori Akomodasi Komunikasi
Teori Akomodasi Komunikasi atau yang dikenal juga Communication 
Accommodation Theory (CAT) dicetuskan oleh Howard Giles. Dalam West & 
Turner (2010) Giles menyebutkan bahwa akomodasi merupakan kemampuan untuk 
menyesuaikan/adaptasi, memodifikasi atau mengatur perilaku dalam responnya 
dengan orang lain yang biasanya dilakukan secara tidak sadar. Akomodasi yang 
terjadi dapat dipengaruhi oleh keadaan personal, situasional dan suatu budaya 
tertentu.

Akomodasi berkaitan dengan upaya adaptasi dengan mengubah atau 
menyesuaikan perilaku komunikasi untuk mengurangi jarak sosial, sedangkan 
nonakomodasi berkaitan dengan periku komunikasi yang menunjukan pemeliharaan 
atau peningkatan jarak sosial. Adapun jarak sosial menujukkan bagaimana kesamaan 
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atau perbedaan seseorang/kelompok/organisasi dengan orang/kelompok/organisasi 
lain (Griffin et al., 2018). Jika akomodasi atau upaya adaptasi yang dilakukan sama 
dengan orang lain, maka termasuk pada strategi konvergensi. Sebaliknya jika yang 
terjadi adalah nonakomodasi atau terdapat perbedaan, maka termasuk strategi 
divergensi (Littlejohn et al., 2017).

Jika merujuk pada Giles 1987 dalam West & Turner (2010) menyatakan bahwa 
dalam melakukan konvergensi, selain dapat dipengaruhi oleh persepsi komunikasi 
orang lain, sejarah hubungan antar komunikator juga dapat terjadi ketika terdapat 
ketertarikan di antara komunikator. Dalam mengidentifikasi ketertarikan sehingga 
mengarah pada persamaan, dapat terjadi seiring dengan berjalannya waktu. 
Sedangkan divergensi sangat berbeda dengan konvergensi, di mana strategi yang 
diterapkan individu mengarah untuk menonjolkan perbedaan baik verbal maupun 
nonverbal di antara komunkator. Namun, perlu digarisbawahi bahwa divergensi 
tidak sama dengan ketidakpedulian, bukan pula suatu cara tidak sepakat atau tidak 
memberikan respons terhadap komunikator lainnya.

Divergensi dapat menjadi suatu cara untuk seseorang/kelompok/organisasi 
untuk mempertahankan identitas, kebanggaan budaya dan keunikan seseorang/
kelompok/organisasi. Divergensi juga dapat dilakukan karena berkaitan dengan 
kekuasaan dan perbedaan peranan dalam suatu interaksi serta dapat terjadi karena 
lawan bicara dipandang sebagai anggota kelompok yang tidak diinginkan, dinilai 
memiliki sikap yang kurang menyenangkan atau memunjukkan penampilan yang 
kurang baik (Street & Giles, 1982; dalam West & Turner, 2010)

Selain dua hal tersebut Zuengler dalam West & Turner (2010) telah 
mengamati bahwa adapula strategi akomodasi berlebihan yang secara tidak sadar 
diterapkan. Akomodasi berlebihan ialah upaya mencoba adaptasi yang dilakukan 
secara berlebihan. Label ini biasanya diberikan kepada komunikator yang dianggap 
oleh komunikan berlebihan dalam mengadaptasi suatu perilaku. Padahal tidak ada 
maksud berlebihan yang dilakukan komunikator. Kondisi ini justru rentan terjadi 
miskomunikasi sehingga tujuan komunikasi justru tidak tercapai.

Selain dua hal tersebut Zuengler dalam West & Turner (2010) telah 
mengamati bahwa adapula strategi akomodasi berlebihan yang secara tidak sadar 
diterapkan. Akomodasi berlebihan ialah upaya mencoba adaptasi yang dilakukan 
secara berlebihan. Label ini biasanya diberikan kepada komunikator yang dianggap 
oleh komunikan berlebihan dalam mengadaptasi suatu perilaku. Padahal tidak ada 
maksud berlebihan yang dilakukan komunikator. Kondisi ini justru rentan terjadi 
miskomunikasi sehingga tujuan komunikasi justru tidak tercapai.
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2.2. Generasi Milenial
Menurut Kupperschmidt’s (2000) generasi merupakan kelompok individu yang 
mengidentifikasikan kelompoknya didasarkan pada kesamaan tahun dilahirkan, 
usia, lokasi dan peristiwa-peristiwa yang menyertai atau ditemui dalam kehidupan 
kelompok individu tersebut dan dinilai memiliki pengaruh signifikan selama fase 
pertumbuhan (Putra, 2016). Terdapat beberapa referensi dalam pengklasifikasian 
generasi yang diungkapkan para ahli. Jika merujuk pada data yang digunakan 
dalam sensus penduduk Indonesia tahun 2020, klasifikasi generasi yang digunakan 
menurut Frey (2000 dalam Badan Pusat Statistik, 2020) terdiri dari generasi baby 
boomers (56-74 tahun), gen X (40-55 tahun), generasi milenial (24-39 tahun), 
generasi Z (8-23 tahun), post gen Z (0-7 tahun). Setiap generasi ini, memiliki 
karakteristik perilaku yang khas tersendiri.

Tabel 2. Karakteristik Perilaku Tiap Generasi Berdasarkan Klasifikasi Usia
(Bencsik & Machova, 2016 dalam Putra, 2016)

Faktor-faktor Baby – boom X generation
Y generation/

milenial 
generation

Z generation

Cara pandang 
(View) 

Communal, 
unified thinking 

Self-centred 
and medium-
term 

Egotistical, 
short term 

No sense of 
commitment, be 
happy with what you 
have and live for the 
present 

Relasi/
hubungan 
(Relationship) 

First and fore 
most personal 

Personal 
and vir tual 
networks 

Principally 
virtual, network 

Virtual and 
superficial 

Tujuan/arah 
hidup
(Aim) 

Solid existence Multi-environ 
ment, secure 
position 

Rivalry for 
leader position 

Live for the present 

Kesadaran 
diri (Self 
realization) 

Conscious 
carrier 
building 

Rapid 
promotion 

Immediate Questions the need 
for it at all 

Teknologi 
Informasi
(IT)

It is based on 
self-instruction 
and incomplete 

Uses with 
confidence 

Part of its every 
day life 

Intuitive 

Nilai-nilai
(Values) 

Patience, soft 
skills, respect 
for traditions, 
EQ, hard work, 

Hard work, 
open ness, 
respect for 
diversity, 
curiosity, 
practicality 

Flexibility, 
mobility, broad 
but superficial 
knowledge, 
success 
orientation, 
creativity, 
freedom of 
information 
takes priority 

Live for the present, 
rapid reaction to 
everything, initiator, 
brave, rapid infor 
mation access and 
content search 
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2.3. Komunikasi Organisasi
Instansi pemerintah termasuk suatu unit organisasi yang berfokus dan melaksanakan 
tugas pemerintahan. Oleh karenanya, komunikasi yang terjadi di dalamnya, 
erat berkaitan dengan konteks komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi 
dipandang sebagi penafsiran atas pesan-pesan antar satuan-satuan komunikasi 
yang menjadi bagian suatu organisasi. Dalam suatu organisasi, terdiri dari satuan-
satuan komunikasi yang saling berhubungan secara hierarki dan berfungsi di dalam 
sebuah lingkungan (Pace & Faules, 1994 dalam Hardjana, 2016). Pada prinsipnya, 
komunikasi organisasi termasuk di instansi pemerintah bertujuan untuk menciptakan 
seluruh anggota organisasi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 
Menurut Hardjana (2016), tujuan ini dapat dicapai jika anggota organisasi mampu 
melaksanakan komunikasi secara efektif.

Komunikasi organisasi terdiri dari sistem komunikasi internal dan eksternal. 
Secara fungsional komunikasi dalam organisasi melibatkan komunikasi formal dan 
informal (Hardjana, 2016). Di banyak organisasi, sistem formal dari komunikasi 
secara spesifik tertuang dalam kebijakan tertulis dan bagan organisasi. Komunikasi 
formal terdiri dari komunikasi vertikal yang terdiri dari komunikasi ke bawah 
(downward) dan ke atas (upward); komunikasi mendatar (horizontal) dan komunikasi 
lintas saluran (diagonal) yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang-orang dan 
jabatan-jabatan yang tidak menjadi atasan atau bawahan satu dengan yang lainnya 
dan mereka menempati bagian fungsional yang berbeda (Pace & Faules, 2010).

 Hardjana (2016) menjelaskan bahwa komunikasi informal dalam suatu 
organisasi pada hakikatnya tidak memiliki sebuah sistem; tujuannya berkaitan 
dengan kepentingan personal, seperti harga diri, relasi sosial, dan interaksi 
yang memberi kehangatan emosi; dan memiliki dampak tidak langsung pada 
produktivitas pegawai dan kinerja organisasi. Dalam komunikasi informal pegawai 
dalam suatu organisasi termasuk di instansi pemerintah, pegawai sebagai anggota 
organisasi dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa mengindahkan posisinya 
dalam organisasi, aliran informasinya pun lebih bersifat pribadi. Oleh karenanya, 
Pace & Faules (2010) mengungkapkan, karena informasinya bersifat informal/
personal, informasi mengalir dengan arah yang tidak dapat diduga, dan jaringannya 
dapat digolongkan sebagai selentingan (grapevine).

3. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang 
diharapkan dapat mendapatkan pemahaman mendetail dari alasan, kepercayaan 
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dan motivasi yang mendasari (Hennink et al., 2011) individu dalam hal ini generasi 
milenial di instansi pemerintah ketika melakukan akomodasi komunikasi. Data 
akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada informan yang dipilih. 
Adapun teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling nonprobabilitas 
dengan menggunakan purposive sampling. 

Peneliti menentukan informan yang termasuk pada klasifikasi generasi 
milenial dan memiliki pengalaman untuk berinteraksi lintas generasi di dalam suatu 
instansi pemerintah. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai dua orang informan 
yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Kedua orang informan tersebut 
merupakan PNS kategori generasi milenial yang bertugas di instansi pemerintah 
pusat, tepatnya di Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, di mana peneliti menggunakan 
panduan pertanyaan, tetapi dapat berkembang sesuai dengan konteks yang 
dihadapi. Melalui wawancara ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh data 
yang lebih kaya terhadap persepsi akomodasi individu. Selain itu, Giles & Gallois 
(2015) menyebutkan bahwa wawancara ini memiliki kelebihan tersendiri, di 
antaranya memungkinkan individu untuk mengekspresikan pandangannya dalam 
bahasa mereka sendiri serta memilih sendiri hal yang paling menonjol. Meskipun 
demikian, orang yang diwawancarai menggambarkan pengalaman mereka, dan tak 
terelakkan penelitian ini berfokus pada persepsi, niat, konsekuensi, dan akomodasi 
yang diingat daripada yang diamati.

No Inisial Jenis Kelamin Usia Latar Belakang 
Pendidikan

Mulai berkarier PNS

1 OW L 31 S1 Sejarah 2018
2 ST P 32 S2 Ilmu 

Komunikasi
2014

Tabel 2. Data Informan yang Diwawancarai

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Komunikasi Formal dan Informal di Instansi Pemerintah
Dalam pembagian dan penyelesaian tugas pemerintah, pegawai di instansi pemerintah 
sebagai anggota organisasi akan melakukan komunikasi dan interaksi baik secara 
internal maupun eksternal. Pada konteks komunikasi tersebut, melibatkan sistem 
komunikasi formal dan informal.
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Berdasarkan data di lapangan, ditemukan bahwa informan 1 dan 2 sebagai 
PNS kategori generasi milenial turut melaksanakan komunikasi baik secara formal 
maupun informal, baik dengan pegawai yang sebaya (sama-sama generasi milenial) 
ataupun lintas generasi. Menurut informan, komunikasi formal didominasi oleh 
pesan-pesan kedinasan, bersifat normatif dan kaku dan sering to the point. 

Informan 1: “...kalo formal mah normatif lah, sama atasan, temen-temen 
kayak di rapat, masalah kerjaan. Kalau konteks masalah kantor mah 
seperlunya aja, dalam arti seperlunya tuh sesama temen sepermainan mah 
gak mau banyak bahas soal kantor. Tapi misal sama temen sebaya bahas 
soal kantor ya kita jadi lebih cair aja ngobrolnya...” (wawancara 9 April 
2021)
Informan 2: “...iya paling biasanya lebih to the point dan kaku dibanding 
berkomunikasi dengan generasi muda. Tapi bisa juga berbeda, tergantung 
karakter orang tersebut,...” (wawancara 14 April 2021)

Data dari informan 1 menunjukkan bahwa komunikasi informal dengan 
pegawai yang lebih senior atau beda generasi, biasanya sering terbangun setelah 
sebelumnya memiliki pengalaman berkomunikasi formal secara kedinasan dengan 
pegawai tersebut. Seiring berjalan waktu, pesan-pesan komunikasi bersifat pekerjaan 
dapat membahas kepada hal lain. Akan tetapi berbeda halnya dengan komunikasi 
informal dengan pegawai yang sebaya/satu generasi, pesan yang terbangun akan 
lebih cair dan tak harus diawali oleh komunikasi formal.

Informan 1: “.... pertama-tama itu kaget agak kaget emang. Pertama, 
berhadapan dengan orang tua yang ya kita gak bisa bicara professional, 
ini baiknya begini, yang diminta ini.. Lama-kelamaan interaksi, terus mulai 
ngulik sampai ke komunikasi informal gitu. Ini lucu juga, awalnya formal 
ya, tapi ternyata ko bisa berlanjut dengan komunikasi informalnya, ngobrol-
ngobrol lain...” (wawancara 9 April 2021)

Berdasarkan data yang ditemukan pada hasil wawancara, menunjukkan di 
instansi pemerintah pada konteks komunikasi internal terus-menerus terjadi baik 
secara formal maupun informal. Komunikasi formal kerap berkaitan dengan 
kedinasan atau penyelesaian suatu pekerjaan dan biasanya terdapat suatu medium 
khusus yang formal yang menyertai. Seperti halnya, pesan yang disampaikan dalam 
sebuah rapat sebagaimana yang disebutkan oleh informan 1. Ini pun diungkapkan 
dalam Hardjana (2016), komunikasi formal berlangsung mengikuti hierarki dan 
terkait dengan tugas.

Pada pelaksanaannya, komunikasi formal bahkan terkesan kaku, seperti 
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halnya disebutkan informan 2, ini tak lain karena komunikasi formal menggunakan 
saluran lisan maupun tertulis, di mana komunikasi dan perilaku menjadi rutin dan 
standar berkat adanya aturan tertulis (Hardjana, 2016). Selain itu, Fillaly (2015 
dalam Kharisma, 2018) juga menyebutkan bahwa interaksi pegawai di instansi 
pemerintahan cenderung menggunakan komunikasi tertutup yang menggunakan 
jenjang hierarki kepangkatan. Bahkan pada komunikasi tertulis di instansi 
pemerintah, ketentuan dan aturan biasanya terbakukan standar sesuai regulasi, 
seperti halnya aturan tentang Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dan diacu oleh 
setiap instansi pemerintah.

Berbeda halnya dengan komunikasi informal, data di lapangan menunjungan 
bahwa dalam sistem komunikasi ini pegawai di instansi pemerintah bisa berinteraksi 
lebih cair. Ini terjadi tak lain karena aliran informasinya lebih bersifat pribadi, 
mengalir dengan arah yang tidak diduga dan mengalir tanpa mengindahkan jenjang 
hierarki atau posisi jabatan (Pace & Faules, 2010).

4.2. Komunikasi Lintas Generasi di Instansi Pemerintah
Komunikasi dalam suatu organisasi termasuk di instansi pemerintah tidak mungkin 
dihindarkan oleh anggota organisasi. Hasil wawancara dengan informan 1 dan 
2 menyadari bahwa dalam berkomunikasi baik secara formal maupun informal 
di instansi pemerintah tidak hanya terjadi dengan rekan kerja yang sebaya (satu 
generasi). Komunikasi juga terjadi lintas generasi baik secara formal maupun 
informal. Pada komunikasi lintas generasi di instansi pemerintah, pengalaman 
informan 1 dan 2 menunjukkan beberapa keunikan yang terjadi.

Informan 1: “...Saya ngerasa juga memang ya di kantor ada yang senior dan 
junior. Tapi apa namanya, saya amati gitu ya selama ini memang generasi 
kami ini jadinya masih butuh skill komunikasi..... Saya pertama magang di 
......., sering interaksi pertama itu sering sama bapak-bapak yang lebih senior 
jauh gitu malah...., saya harus mengomunikasikan apa yang jadi keinginan 
pengguna yang datang dan mengomunikasikannya dengan bapak-bapak itu, 
pertama-tama itu kaget gak kaget emang...... Ya ini yang juga saya kaget, 
karena ternyata penambahan usia ya kadang ternyata gak tentu selaras 
dengan penambahan kedewasaan...” (wawancara 9 April 2021)
Informan 2: “...biasanya lebih to the point dan kaku dibanding 
berkomunikasi dengan generasi muda. Tapi bisa juga berbeda, tergantung 
karakter orang tsb, ada yg lebih open minded jadi komunikasinya bisa lebih 
cair.” (wawancara 14 April 2021)

Ketika generasi milenial pertama kali berkomunikasi berbeda generasi 
khususnya yang lebih senior, terdapat beberapa kesan yang muncul. Kesan-kesan 
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yang ditemukan di lapangan seperti perasaan “terkaget-kaget”, peneliti memaknai 
bahwa fenomena ini menunjukan terdapat perbedaan nilai atau kebiasaan yang 
biasa terjadi di tiap generasi. Ini dapat turut dipengaruhi karena tiap generasi 
selama perjalanan hidupnya memiliki kejadian historis, sosial, dan efek budaya 
berbeda, dan ini akan berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku individu, nilai, 
dan kepribadian tiap generasi (Caspi & Roberts, 2001; Caspi et.al, 2005; Putra, 
2016).

Fenomena di atas menguatkan bahwa dalam komunikasi lintas generasi turut 
terjadi konteks komunikasi antarbudaya. Hal ini dikarenakan terjadinya proses 
pertukaran pesan antar individu berbeda generasi, di mana tiap generasi memiliki 
karakteristik dan nilai-nilai tersendiri yang dianutnya. Sebagaimana diungkapkan 
bahwa komunikasi antarbudaya mencakup proses komunikasi simbolik, interpretatif, 
transaksional, kontektual yang dilakukan sejumlah individu. Karena memberikan 
derajat kepentingan, mereka memberikan interpretasi dan harapan secara berbeda 
terhadap apa yang disampaikan dalam bentuk prilaku tertentu sebagai makna yang 
dipertukarkan (Lusting & Koester, 1993; Muchtar et al., 2016).

Selain itu, data di lapangan juga menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi 
pada sebagian pegawai yang lebih senior bersifat kaku, tetapi bisa juga komunikasi 
lebih cair ketika sebagian pegawai yang lebih senior dinilai memiliki pemikiran 
yang terbuka (open minded). Peneliti memaknai bahwa untuk membuat komunikasi 
antar pegawai yang lebih luwes dan menciptakan proses pertukaran pesan yang 
efektif, salah satunya dalam diri setiap individu perlu memiliki pemikiran terbuka 
(open minded). Hal ini pun diungkapkan oleh seorang change agent digital di 
Indonesia Aurellio Kaunang, menurutnya setiap generasi memiliki karakteristik 
masing-masing. Open minded dan sinergi antar generasi bisa dilakukan dimulai 
dari mind set diri sendiri untuk mau bekerja sama (Indah & Adityo, 2018).

Selain itu, sikap open minded juga dapat meminimalisir penilaian atau 
prasangka serta persepsi yang didasarkan atas stereotip yang muncul antar individu 
dalam suatu komunikasi antar budaya (West & Turner, 2010). Termasuk pada 
komunikasi lintas generasi yang juga dapat menghambat interaksi yang terjadi. 
Prasangka dapat sewaktu-waktu muncul dan dapat berpotensi menebar aroma 
kecurigaan dan sentimen (Liliweri, 2005). Oleh karenanya, ketika prasangka 
muncul dalam diri tiap individu pun sudah seharusnya diminimalisir, di antaranya 
dengan bersikap atau berpemikiran terbuka ketika berkomunikasi antar pegawai 
di instansi pemerintah. Munculnya prasangka dalam interaksi ini seperti halnya 
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diungkapkan informan 1 yang menilai bahwa generasi yang lebih senior mayoritas 
memiliki prasangka tersendiri terhadap pegawai yang lebih muda.

“...Terus ketika di lapangan saya juga jadinya ngeh ya, sama orang tua itu 
ternyata mereka punya rasa sensitifan, entah itu yang negatif atau yang positif 
ya. Kayanya tuh setiap tingkah laku kita di awalnya tuh sering dilihat salah 
atau kurang di mata mereka. Tapi seiring berjalannya waktu ketika kita bisa 
membuktikan, kalau yang saya lakukan itu tidak macem-macem, tidak aneh-
aneh, tapi karena sensitif itu juga mereka juga jadinya bisa merubah diri, 
bahkan ngasih nasehat....”(wawancara informan 1, 9 April 2021)

Data-data di atas menunjukan bahwa dalam komunikasi lintas generasi 
yang terjadi di instansi pemerintah, generasi milenial oleh sebagian generasi yang 
lebih senior tak jarang kerap dipersepsikan negatif. Fenomena ini pun terjadi 
pada konteks penelitian yang dilakukan Williams & Garrett (2002) dalam konteks 
komunikasi lintas generasi di lingkungan keluarga. Dalam penelitiannya turut 
membahas persepsi komunikasi lintas generasi yang terjadi dalam suatu kelompok 
dalam hal ini keluarga. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa persepsi pada 
populasi remaja (generasi muda) dominan dipersepsikan negatif.

4.3. Strategi Akomodasi PNS Generasi Milenial di Instansi Pemerintah
Seperti halnya diungkapkan oleh beberapa ahli dalam berbagai referensi, setiap 
generasi memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri yang dapat mempengaruhi 
terbentuknya perilaku individu, nilai, dan kepribadian tiap generasi (Caspi & 
Roberts, 2001; Caspi et.al, 2005; Putra, 2016). Ketika komunikasi lintas generasi 
terjadi di instansi pemerintah, maka untuk mencapai komunikasi efektif dan 
tujuan organisasi diperlukan adaptasi. Penelitian ini berfokus pada temuan di 
lapangan mengenai cara penyesuaian, pengaturan atau modifikasi perilaku agar 
mampu berkomunikasi lintas generasi yang dilakukan generasi milenial ketika 
berkomunikasi lintas generasi, baik dengan generasi X maupun generasi baby 
boomers yang menurut data yang dirilis oleh BKN kedua generasi tersebut justru 
mendominasi komposisi pegawai di instansi pemerintah. 

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa demi tetap berlangsungnya 
kelancaran tugas dan hubungan yang baik di lingkungan kerja, maka generasi 
milenial yang memiliki karakteristik di antaranya fleksibel, kreatif, akrab dengan 
teknologi, berorientasi kepada kesuksesan (Bencsik & Machova, 2016; Putra, 
2016) melakukan berbagai upaya penyesuaian dan modifikasi perilaku. Data di 
lapangan mengindikasikan bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat atau nilai atas 
suatu pandangan, pendapat atau perilaku dalam komunikasi formal kedinasan, 
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generasi milenial di instansi pemerintah berupaya tetap menyampaikan argumen 
terlebih dahulu. Meskipun pada akhirnya jika terjadi penolakan atau pertimbangan 
lain, maka generasi milenial tersebut akan mengikuti arahan atau pandangan seperti 
yang disampaikan oleh generasi yang lebih senior (baik tergolong pada generasi X 
ataupun generasi baby boomers). 

Informan 1:“....Jadi ya kalau kita punya pendapat yang kita yakini sebenernya 
itu lebih bagus, lebih baik. Tapi ya itu tetep aja kan mereka itu by pengalaman. 
tapi ketika kita bisa sodorkan data, mungkin bisa jadi pikiran mereka 
berubah... tapi ya kalau ada yang agak gimana itu ya misal, keputusan dari 
pimpinan tinggi begini sampai di bawahnya bingung, kadang gimana juga, 
tapi ya udah pengen tahu dulu seperti apa, diikuti dulu, sambil pelan-pelan. 
Namun memang ini ribet juga sih dan ga semua orang bisa sabar untuk itu....” 
(wawancara 9 April 2021).
Informan 2:“....Mencoba untuk menjelaskan terlebih dulu secara baik dan 
mudah dipahami, jika tidak diterima ya mau nggak mau akhirnya dilakukan 
walaupun dengan setengah hati…” (wawancara 14 April 2021).

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa ketika berkomunikasi dengan 
generasi yang lebih senior, strategi akomodasi yang dilakukan generasi milenial 
bermuara pada strategi akomodasi konvergensi, di mana pada akhirnya perilaku 
individu berbeda generasi ini akan sama dalam menjalankan suatu tugas atau dalam 
mencapai tujuan organisasi. Jika merujuk pada Giles (1987) dalam West & Turner 
(2010) menyatakan bahwa dalam melakukan konvergensi, selain dapat dipengaruhi 
oleh persepsi komunikasi orang lain, sejarah hubungan antar komunikator juga dapat 
terjadi ketika terdapat ketertarikan di antara komunikator. Pada konteks penelitian 
ini, peneliti mengidentifikasi bahwa konvergensi dalam suatu komunikasi formal 
di instansi pemerintah dapat terjadi salah satu dilatarbelakangi karena salah satu 
pihak/individu merasa lebih senior, memiliki banyak pengalaman kerja yang lebih, 
serta memiliki kekuasaan dan kewenangan secara hierarkis.

Strategi konvergensi dengan atasan di dalam suatu lingkungan pekerjaan 
atau instansi juga terjadi dalam konteks penelitian yang dilakukan pada penelitian 
Christa (2015) yang hasilnya menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pada situasi 
formal, pekerja asing maupun lokal menggunakan strategi akomodasi konvergensi. 
Tetapi, bagi generasi senior yang memiliki pemikiran terbuka, pandangan yang 
disampaikan oleh generasi milenial dapat pula diterima. Hal ini pun diperkuat oleh 
pernyataan informan 1 yang menyebutkan bahwa meski sempat terjadi perbedaan, 
jika mampu membuktikan bahwa yang disampaikan adalah benar, maka dapat pula 
diterima oleh pegawai yang lebih senior.
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Meskipun melakukan akomodasi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa 
ketika melaksanakan tugas, PNS generasi milenial tak jarang merasa setengah hati 
atau mengurangi porsi untuk terlibat dalam suatu pekerjaan tersebut.

Informan 1: “....Tapi kalau misal satu waktu kebaca ko arahnya ke sini gak 
bener nih, dan jelas ada buktinya, itu pasti saya protes tuh. Biasanya sih 
kerjaannya akan dilimpahkan kerjaannya atau dikurangi porsi pekerjaannya 
untuk saya. Tapi tetep saya kerjakan...” (wawancara 9 April 2021)
Informan 2: “...Mencoba untuk menjelaskan terlebih dulu secara baik dan 
mudah dipahami, jika tidak diterima ya mau ngga mau akhirnya dilakukan 
walaupun dengan setengah hati.” (wawancara 14 April 2021)

Sedangkan pada konteks komunikasi informal, data di lapangan menunjukkan 
bahwa informan baik informan 1 maupun informan 2 amat jarang melakukan 
komunikasi informal lintas generasi.

Informan 1: “...saya seperlunya aja kalau kantor juga, kalau informal gitu 
mah jarang banget malahan..” ...” (wawancara 9 April 2021)
Informan 2: “....Ada sih ngobrol-ngobrol, tp ya biasanya gak terlalu deep 
pembicaraannya..Lebih ke basa basi aja, topiknya general gitu, paling dengan 
yang open minded tapi itu pun amat jarang dilakukan.” ...” (wawancara 14 
April 2021)

Jika terjadi perbedaan ketika berkomunikasi pada konteks komunikasi 
informal, pegawai yang masuk kategori generasi milenial lebih berani menunjukkan 
strategi akomodasi divergensi. Meskipun karena konteksnya informal, sebuah 
pandangan atau diskusi tidak berlanjut atau cukup sampai dengan mengetahui 
pandangan masing-masing. 

Informan 2: ”...Kecuali kalo yang emang deket ya, mungkin itu bisa lebih lebar 
obrolannya. Tapi kadang ada beda pandangan juga, tapi karna obrolannya 
informal jadi ya udah aja beda, ngga dibahas lebih lanjut soal perbedaan 
pendapatnya.” ...” (wawancara 14 April 2021)

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada konteks komunikasi informal yang 
tidak dipengaruhi secara langsung oleh hierarki maupun senioritas, pengalaman dan 
kepangkatan/golongan, PNS generasi milenial lebih terbuka ketika menerapkan 
strategi akomodasi divergensi. 

4.4. Formalitas sebagai Strategi Akomodasi Komunikasi
Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi temuan menarik dalam strategi 
akomodasi konvergensi yang dilakukan generasi milenial dalam komunikasi formal 
dengan generasi yang lebih senior. Komunikasi formal terjadi melalui saluran resmi 
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yang dibentuk dari aliran pesan antara posisi organisasi (Pace & Faules, 2010). 
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebelum generasi milenial melakukan 
konvergensi dalam komunikasi formal kedinasan di instansi pemerintah, terdapat 
upaya negosisasi untuk mempertahankan nilai, prinsip, pandangan yang ini 
sebetulnya bagian dari upaya divergensi.

Negosiasi ini dilakukan antara lain dengan memberikan penjelasan dengan 
baik dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menunjukkan data 
dan gambaran sebagai pendukung suatu pandangan. Terjadinya negosiasi dalam 
interaksi para pegawai di instansi pemerintah memang lazim dilakukan. Hal ini 
sebagaimana diterangkan Ardianto et al. (2020) yang menyebutkan bahwa negosiasi 
dapat ditemukan dalam banyak seting sosial salah satunya pekerja/pegawai dengan 
manajemen. Upaya negosiasi untuk menunjukkan divergensi PNS generasi 
milenial Ketika terjadi perbedaan dengan generasi yang lebih senior juga sejelan 
seperti yang dikemukakan Barge (2009) dalam Ardianto et al. (2020), di mana 
pendekatan komunikatif negosiasi yang dilakukan berfokus pada elemen interaktif 
yang dikemas dalam berbagai simbol, pesan, dan bahasa yang digunakan untuk 
menyusun rencana, membingkai masalah, dan membujuk orang lain dalam proses 
mencapai kesepakatan

Meskipun demikian, tak jarang upaya negosiasi di atas tidak berhasil 
mengubah penilaian atau pandangan generasi yang lebih senior, sehingga pada 
akhirnya para pegawai yang termasuk generasi milenial berupaya menerapkan 
akomodasi terhadap generasi yang lebih senior. Selain itu, temuan penelitian 
menarik lainnya pun ditunjukkan dalam data yang diperoleh peneliti, bahwa 
dalam melakukan negosiasi untuk penting bagi generasi milenial untuk mampu 
menempatkan diri, menggunakan pilihan kata, nada bicara dan komunikasi verbal 
yang tepat, memilih waktu yang tepat, serta memahami karakter dari tiap individu 
generasi yang lebih senior ketika berkomunikasi. 

Hal tersebut menjadi salah satu signifikansi menarik, bahwa ketika 
melakukan akomodasi komunikasi di instansi pemerintah terdapat hal-hal dasar yang 
dapat menjadi referensi bagi tiap individu. Hal ini turut terjadi dalam akomodasi 
komunikasi yang dilakukan guru dan murid di dalam suatu kelas, sebagaimana 
ditunjukkan dalam penelitian Weizheng (2019) yang berjudul Teacher-Student 
Interaction in EFL Classroom in China: Communication Accommodation Theory 
Perspective. Temuannya pun menunjukkan bahwa perkiraan, kemampuan untuk 
memahami, ekspresi, emosi dan kontrol interpersonal menjadi strategi akomodasi 
dasar yang digunakan guru dalam setiap sesi kelas.Berdasarkan paparan di atas 
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terlihat pandangan yang dikemukakan BKN yang menyatakan bahwa perbedaan 
usia dan komposisi generasi menjadi sebuah tantangan bagi instansi pemerintah 
untuk melakukan berbagai inovasi atau perubahan (Kedeputian Bidang Sistem 
Informasi Kepegawaian BKN, 2020), secara empiris ditemui di lapangan. Oleh 
karenanya, baik bagi generasi milenial maupun generasi yang lebih senior (generasi 
X dan baby boomers) di instansi pemerintah, selain harus berpikiran terbuka, 
menerima perbedaan, menghindari prasangka dan stereotip, juga penting untuk 
memiliki kesadaran diri terhadap identitas tiap generasi. Hal ini pun lazim dilakukan 
pada komunikasi antar budaya dalam konteks lain. Karena salah satu keberhasilan 
komunikasi antar budaya harus mempunyai kesadaran diri yang tinggi, di mana 
setiap komunikator dan komunikan dapat memahami identitas dirinya dengan baik 
sebagaimana ia memahami identitas diri mitra komunikasinya (Yulianti & Arianty, 
2018).

5. Penutup
Pada konteks komunikasi formal, strategi akomodasi komunikasi yang diterapkan 
PNS generasi milenial mengarah pada strategi konvergensi. Meskipun pada suatu 
konteks berupaya divergensi dengan menerapkan berbagai negosiasi, namun 
pada akhirnya akan kembali mengarah pada strategi akomodasi. Keunikan yang 
ditemui yakni pada konteks komunikasi formal, interaksinya turut dipengaruhi 
oleh hierarki jabatan, golongan dan kepangkatan serta senioritas. Sedangkan pada 
konteks komunikasi informal, jika terjadi perbedaan PNS generasi milenial tak 
segan menerapkan stategi divergensi. Maka strategi akomodasi yang diterapkan 
pada komunikasi lintas generasi, khususnya anatra generasi muda dengan generasi 
yang lebih tua atau senior, memiliki beberapa persamaan kemiripan meskipun beda 
konteks, seperti dalam pengajaran, keluarga, maupun di instansi pemerintah. Setiap 
konteks memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri seperti halnya terjadi di 
instansi pemerintah.

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah ketika PNS di instansi 
pemerintah berinteraksi lintas generasi, maka kemampuan menempatkan diri sesuai 
dengan etika birokrasi, memahami karakteristik personal pegawai, memperhatikan 
dan menggunakan komunikasi verbal dan norverbal yang tepat serta memilih 
waktu penyampaian yang sesuai dapat menjadi strategi dasar yang diterapkan 
ketika melakukan strategi akomodasi. Tak hanya itu, dikarenakan komunikasi lintas 
generas juga menjadi bagian dari komunikasi antar budaya maka sikap open minded, 
menjauhkan prasangka dan stereotip serta menerapkan kesadaran diri terhadap 
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identitas setiap generasi harus dimiliki dan diaplikasikan dalam diri tiap individu di 
instansi pemerintah untuk mendukung komunikasi organisasi yang efektif.

Penelitian ini masih berpotensi untuk dikembangkan pada penelitian 
selanjutnya. Pada penelitian ini, peneliti baru mewawancari informan yang 
bertugas di Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Belum menyentuh pada level 
kementerian, lembaga non struktural, ataupun PNS di daerah yang bertugas di 
provinsi, kabupaten/kota. Penelitian juga dapat dikembangkan dengan menerapkan 
pendekatan penelitian kuantitatif, sehingga dapat melibatkan populasi yang lebih 
luas. Selain itu, penelitian ini pun belum menyentuh perbedaan iklim komunikasi 
dan budaya organisasi yang dapat turut mewarnai interaksi yang terjadi di tiap 
instansi pemerintah dan berpotensi mengidentifikasi keunikan-keunikan yang 
diterapkan individu ketika menerapkan strategi akomodasi komunikasi.
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Abstrak
Mencuatnya masalah transnasional yang ditonjolkan pihak Barat terutama AS 
dengan propogandaterorisme pasca tragedi WTC 11 September 2001 mengakibatkan 
bermunculan ideologi baru sebagai perlawanan atas ketidakadilan yang terjadi. 
Dikhawatirkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa dan mengancam ideologi 
Pancasila . Salah satunya pengaruh teknologi informasi dan internet yang menjadi 
media penting bagi penyebaran doktrin radikalisme dan intoleransi yang sering 
menyasar mahasiswa dan pelajar dinilai semakin terdegradasi nilai-nilainya 
dimasyarakat, khususnya di kalangan generasi millenial. Oleh karena itu, tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi informasi dan 
edukasi implementasi nilai-nilai Pancasila kepada kalangan generasi milenial. 
Dengan teori Two Way Symetrical Model. Paradigma yang digunakan di dalam 
penelitian ini adalah paradigma Konstuktivis. Menghasilkan strategi komunikasi 
diseminasi informasi implementasi nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Milenial , Pancasila, Two 
Way Symetrical Model, , Strategi Komunikasi.

Abstract
The emergence of transnational problems that have been highlighted by the West, 
especially the US, with pro-theoreticalism after the WTC tragedy on September 11, 
2001, resulted in the emergence of new ideologies as resistance to the injustices that 
occurred. It is feared that it could cause the nation’s disintegration and threaten 
the Pancasila ideology. One of them is the influence of information technology and 
the internet which have become important media for the spread of the doctrines of 
radicalism and intolerance which often target students and students are considered 
to have increasingly degraded values   in society, especially among the millennial 
generation. Therefore, the purpose of this study is to find out how the information 
communication strategy and education implementation of Pancasila values   are 
among the millennial generation. With the theory of the Two Way Symetrical Model. 
The paradigm used in this research is the Constuctivist paradigm. Produce a 
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communication strategy for the dissemination of information on the implementation 
of Pancasila values.

Keywords: Directorate General of Information and Public Communication, 
Millennial, Pancasila, Two Way Symetrical Model, Communication Strategy.

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 
Munculnya isu transnasional menjadi sorotan propaganda Barat, khususnya 
Amerika Serikat, terorisme pasca tragedi World Trade Center pada 11 September 
2001 menyebabkan munculnya ideologi baru tahan ketidakadilan yang terjadi. 
Ideologi asing yang memasuki bumi dengan mudah dieksploitasi Pulau. Masyarakat 
khawatir hal ini dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa dan mengancam ideologi 
Pancasila. Ideologi dan Politik Hukum Pancasila Gema Keadilan Edisi Jurnal Gema 
Keadilan Edisi Jurnal. Gema Keadilan , 5 (September), 74-83)(Pramono 2018).

Sejak berdirinya Indonesia, ideologi Pancasila sebagai landasan negara 
dianggap semakin terdevaluasi di Indonesia. Masyarakat, terutama kaum milenial 
salah satunya adalah dampak teknologi informasi, Internet telah menjadi media 
penting untuk penyebaran teori radikalisme dan intoleransi untuk pelajar dan 
mahasiswa. Banyak generasi muda pada era 1990-an dan 2000-an yang tidak 
mengetahui Pancasila dan maknanya. Berbagai investigasi menunjukkan potensi 
ancaman terhadap ideologi Pancasila, di antaranya: (Alvara Survei 2020) investigasi 
Alvara Research Center (2018) menunjukkan bahwa 17,8% siswa dan 18,4% siswa 
setuju dengan khalifah. 

Membentuk keadaan yang ideal, dan Tirto Independent Research Survey (2018) 
menunjukkan, Meskipun 14,8% responden tidak ingat Pancasila, preferensi mereka 
terhadap Pancasila cukup baik, Sesuai dengan urutan Pancasila, hasil survei Centre 
For Strategic and International Studies (CSIS) (2017) menunjukkan dukungan 
terhadap Pancasila, Masih kuat di kalangan milenial, 90,5%, tapi 9,5% setuju untuk 
mengganti Pancasila. Administrasi Informasi dan Informasi telah melakukan upaya 
komunikasi, penyebaran informasi dan edukasi. Namun, Pemerintah dalam hal ini 
Direktorat Jenderal Informasi dan komunikasi publik (IKP) Kemkominfo dan BPIP 
(Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) pengaruh dan penerimaan generasi milenial 
tentang nilai-nilai Pancasila masih belum optimal.

Tujuan utamanya adalah efektivitas dan efisiensi, dengan strategi komunikasi 
transmisional yang mengacu pada teori-teori efek media (positivistik) dan 
asumsi-asumsi diterminisme teknologi. Komunikasi publik mengenai Pancasila 
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cenderung bersifat formalitas dan hingga era digital 4.0 saat ini masih belum 
menyentuh pada tataran substansi. Kecenderungan banyaknya orang yang sering 
mengkonstenstasikan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai yang bukan Pancasila 
sebagai ideologi negara bisa jadi merupakan salah satu bukti kegagalan komunikasi 
publik.

Pada tataran penafsiran dan pemaknaan atau signifikasi, nilai-nilai Pancasila 
cenderung ditafsirkan dengan spectrum ideologis yang kurang jelas yang mampu 
menjadi acuan penilaian sesuatu itu “benar dan tepat” atau tidak. Ketidakjelasan 
spectrum ideologis tersebut sering menyebabkan setiap kebijakan publik dengan 
mudah diklaim oleh satu pihak sebagai kebijakan yang Pancasilais, tapi hal itu oleh 
pihak lain dinilai tidak Pancasilais. Demikian juga, ketidakjelasan acuan penilaian 
tersebut juga sering menyebabkan publik kurang memahami serta melakukan 
kesalahan dan ketidaktepatan dalam menafsirkan dan memaknai praktik-praktik 
kehidupan sehari-hari.

Sebaliknya, tindakan memberikan bantuan literatur kepada dosen dan 
mahasiswa secara terus-menerus, meskipun merupakan tindakan yang benar, tetapi 
mungkin tidak tepat untuk dilakukan karena disamping “tidak mendidik” juga 
tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang memberi 
peluang bagi setiap manusia untuk bisa berusaha sendiri dalam mengembangkan 
potensi yang dimilikinya.

Demikian juga pada tataran pelembagaan atau internalisasi nilai-nilai, 
termasuk implementasinya, saat ini Pancasila sebagai dasar dan landasan filosofis 
negara juga menghadapi ancaman serius. Pada sebagian besar masyarakat, Pancasila 
cenderung “tidak popular,” kurang dipahami dengan baik dan benar, sering 
ditempatkan sebagai simbol, pajangan, formalitas, dan/atau tidak dijadikan rujukan 
yang sesungguhnya dalam aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Kecenderungan-kecenderungan itulah yang kemudian menimbulkan 
wacana yang berkembang saat ini bahwa nilai-nilai Pancasila telah pudar dan surut 
implementasinya dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Dalam proses “pembumian”, yakni proses-proses eksternalisasi, signifikasi, 
dan internalisasi, nilai-nilai Pancasila yang harus dilakukan dan berlangsung terus-
menerus sepanjang waktu, dari generasi ke generasi, komunikasi memiliki pengaruh 
dan peran yang sangat penting. Keberhasilan komunikasi dapat menentukan 
keberhasilan pewarisan nilai-nilai Pancasila dari generasi ke generasi. Segmen 
publik terpenting yang perlu memiliki dan mempertahankan warisan nilai-nilai 
Pancasila demi eksistensi NKRI saat ini dan masa yang akan datang adalah “generasi 
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milenial”, yakni bagian dari generasi muda yang lahir pada era digital tahun 1980-
an dan berpotensi sebagai pekerja atau pengguna teknologi digital. Data BPS tahun 
2018 menunjukkan bahwa jumlah populasi generasi milenial di Indonesia mencapai 
90 juta orang, dan jumlah penduduk usia 20-40 tahun diprediksi mencapai 83 juta 
jiwa di tahun 2020 atau sekitar 34 % dari populasi warga Indonesia. Generasi 
milenial merupakan kelompok dominan yang sering mengakses jaringan sosial 
virtual. 

Menurut laporan (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2018)
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet 
di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 171,17 juta orang (64,8 % dari populasi 
penduduk), dan bagian besar diantaranya merupakan generasi milenial. Hal ini 
ditunjukkan oleh hasil survei tersebut yang mana pengguna internet dominan di 
Indonesia terdiri dari kelompok usia 15-19 tahun (91%); kelompok usia 20-24 tahun 
(88.5%); dan kelompok usia 25-29 tahun (82.7%).Generasi milenial inilah yang 
merupakan segmen publik yang karena karakteristiknya sebagai pengguna media 
digital dominan bisa jadi merupakan kelompok yang paling berpotensi terpapar 
paham radikalisme dan paham-paham lainnya yang tidak sesuai atau bertentangan 
dengan nilai-nilai Pancasila.

Saat ini, tunas-tunas baru pendukung khilafah dan radikalisme bermunculan 
di era keterbukaan informasi dan perkembagan teknologi informasi dan komunikasi. 
Tidak sedikit generasi millennial mulai terpapar diterpa paham ideologi yang 
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal, Indonesia adalah negara 
multikultur, yang mempunyai ideologi Pancasila yang ke-lima silanya telah mampu 
mencakup dan mengayomi seluruh keberagaman di Nusantara. Oleh itu, pentingnya 
pembumian nilai-nilai Pancasila di masyarakat khususnya di generasi millenial 
agar dapat mempertahankan ideologi Pancasila demi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

Lembaga riset Setara Institute, mengemukakan hasil kajiannya jelang 
pertengahan 2019: Sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia terpapar 
paham Islam radikal. Ideologi radikalisme masuk dan tersebar melalui kelompok 
keagamaan puritan dan eksklusif (Salafi-Wahabi, Tarbiyah, dan eks HTI) dengan 
corak kegiatan keislaman yang cenderung monolitik. Wacana yang disebarkan 
adalah propaganda bahwa keselamatan hidup pribadi dan bangsa hanya bisa 
diraih dengan ketaatan terhadap “jalan Islam” atau Muslim kafah (kembali kepada 
AlQuran dan Hadis), Islam sedang terancam imperialisme Barat dan kaum Muslimin 
sekuler, ajakan perang pemikiran untuk kejayaan Islam, serta konsep khilafah yang 
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menjadikan Islam sebagai ideologi Negara. Melalui metode terstruktur, sistematis, 
dan masif, gerakan radikalisme berusaha menguasai dengan menyusup di organisasi 
mahasiswa, masjid, mushala, hinggga asrama mahasiswa. Gerakan ini semakin 
mapan dengan sistem kaderisasi yang militan. Kampus menjadi target pergerakan 
untuk melahirkan generasi fundamentalis terdidik dalam ilmu umum, tetapi awam 
dalam ilmu agama. Fenomena ini menjadi bahaya laten yang dapat merongrong 
kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus berpotensi mengancam keutuhan 
NKRI karena target penyebaran paham radikalisme adalah kaum intelektual calon 
pemimpin bangsa. Maraknya penyebaran paham radikalisme di kalangan generasi 
muda, terutama diperguruan tinggi. 

Fenomena munculnya radikalisme di kampus harus menjadi perhatian khusus 
para pendidik untuk mengingatkan generasi muda. Penganut paham radikalisme 
yang tadinya bersembunyi dalam kesenyapan, kini sudah mulai terang-terangan 
muncul ke permukaan di tengah masyarakat luas. Bahkan, mereka sudah sangat 
kuat menguasai panggung politik dan menunggangi pendukung yang sebetulnya 
tidak paham akan makna gerakan para politikus radikal.

Peneliti terdahulu tentang generasi milenial membahas dari aspek sosial 
ekonomi dan politik dibahas Centre for strategic and international studies (CSIS)
(CSIS 2017), Judul “ ada apa dengan milenial? Oreientasi sosial, ekonomi, dan 
sosial politik (survei nasional CSIS Jakarta, 2 November 2017 ), sedangkan 
peneilitian tentang radikalisme dibahas Alvara Research Centre (Wis 2018), judul 
“ potensi konservatisme dan radikalisme pada kelompok milenial dan profesional, 
kemudian pemahaman pancasila dilakukan oleh riset mandiri Tirto (Kurniawan, 
Frendy dan Garnesia 2018), judul “ pemahaman dan preferensi generasi Z di 
Indonesia mengenai Pancasila, Lembaga survei Cyrus Network (Hariyanto 2019), 
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) (survei LSI 2018) , namun penlitian tentang 
strategi komunikasi dan edukasi nilai nilai pancasila terhadap generasi milenial 
belum dilakukan.

Sementara, komunikasi informasi dan edukasi publik tentang nilai-nilai 
Pancasila di kalangan generasi millenial dinilai kurang efektif selama ini. 
Implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda belum optimal dalam 
aktivitas sehari-hari di tengah masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Oleh 
itu, muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana strategi komunikasi 
informasi dan edukasi implementasi nilai-nilai Pancasila kepada kalangan generasi 
milenial?. Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini 
untuk mengidentifikasi strategi komunikasi informasi dan edukasi tentang nilai-nilai 
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Pancasila kepada kalangan generasi millennial. Penerima manfaat dari penelitian 
“Pengembangan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Implementasi Nilai-
Nilai Pancasila” ini adalah Kementerian Kominfo, khususnya Direktorat Jenderal 
IKP Direktorat Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Direktorat Politik, 
hukum dan keamanan, dalam mewujudkan sosialisasi dan edukasi nilai-nilai 
Pancasila dikalangan generasi milenial.

2. KERANGKA TEORI
2.1. Two Way Symetrical Model 
Konsumen yang mengakses media sosial melalui smartphone kini makin meningkat. 
Kondisi tersebut tentunya mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat 
hubungan masyarakat (humas) di lingkungan instansi pemerintah. Seiring dengan 
semakin bertambahnya masyarakat yang menggunakan social media, kini banyak 
organisasi pemerintah yang mengelola akun di media sosial sebagai alat diseminasi 
informasi. Selain penyebaran informasinya yang luas (viral), media sosial juga 
memberikan kesempatan bagi instansi pemerintah dan stakeholder-nya untuk dapat 
berinteraksi secara langsung. 

Dalam berbagai studi tentang praktik public relations di negara Asia, 
menemukan bahwa ada satu model mononjol yang diterapkan organisasi yakni 
model “pengaruh individu” (personal influence). Tampaknya model ini dalam era 
digital saat ini dipakai dengan apa yang dikenal sebagai “influencer” dalam media 
sosial.

Namun demikian secara normative, model terakhir, two way symetrical model 
yang banyak dipakai institusi humas, sehingga mampu menjalankan fungsi dan 
peran timbal-balik antara institusi dengan publiknya. Namun dengan perkembangan 
masyarakat dan teknologi komunikasi Internet yang makin maju, maka pemerintah 
yang menjalankan government public reletions makin rumit dan bersaing dengan 
peran media konvensional dalam menyebarkan informasi publik. Dan juga makin 
intensifnya pemanfaatan Internet dengan platform media online dan media sosial 
(social-media) oleh masyarakat dan kalangan media massa.

Dalam literatur ditunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat menerapkan 
kebebasan informasi bersamaan dengan humas pemerintah yang baik secara 
bersama-sama. Menurut Sullivan (Subiakto, 2014: 248: Waluyo dan Djaffar, 
2020), pemerintah yang baik hanya bisa terjadi bila mereka mengambil keputusan 
berdasarkan informasi yang memadai serta membuat penilaian yang independen. 
Hal demikian hanya dapat dicapai bila mereka memiliki informasi yang factual 
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dan terpercaya. Dan itu hanya bisa didapat dari pers yang bebas , yang berfungsi 
sebagai watchdog masyarakat atas pemerintah.

2.2. Strategi Komunikasi
Memanfaatkan sejumlah tokoh pemengaruh (content creator) di media sosial 
sebagai media untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Gali berbagai nilai 
Pancasila yang bisa disampaikan dengan metode yang tidak menggurui dan sesuai 
dengan selera generasi milenial. Membangun semangat kebhinekaan merupakan 
strategi yang bisa dilakukan. Pengakuan terhadap berbagai perbedaan, perlakuan 
sama terhadap berbagai komunitas, serta penghargaan yang tinggi terhadap hak 
asasi manusia harus ada dalam setiap kebijakan pemerintah. Strategi selanjutnya 
adalah penguatan nilai Pancasila berbasis kearifan lokal. Niilai-nilai Pancasila 
dihasilkan dari akar rumput budaya masyarakat Indonesia. Maka, kearifan lokal 
jangan pernah dilupakan (persia 2019). 

2.3. Generasi milenial dan konten digital
Teknologi telah mengubah format konten yang sebelumnya berbentuk analog 
menjadi digital. Bahkan produksi dan re(produksi) serta distribusi konten digital 
termasuk mudah dengan biaya terjangkau. Dari sudut pandang pengguna (users), 
konten digital harus memiliki tiga nilai utama, yaitu:
1) Nilai Fungsional (Functional Value), konten digital memberikan fungsi-

fungsi bagi penggunanya sehari-hari. Sebagai contoh, aplikasi KRL akses 
memberikan informasi posisi kereta commuter line Jakarta, Bekasi, Bogor, 
Tanggerang, dan Cikarang.

2) Nilai Emosional (Emotional Value), konten digial memberikan nilai-nilai 
afektif seperti rasa nikmat, bahagia dan sebagainya.

3) Nilai Sosial (Social Value), konten digital yang dapat meningkatkan hubungan 
sosial di dalam komunitasnya (Kim & Kim, 2017). Setidaknya ada tiga jenis 
format konten digital yang sering dijumpai saat ini:
1) Konten digital berbasis teks seperti caption Instagram, teks Twitter dan 

teks Facebook;
2) Konten digital berbasis visual seperti Infografis, Meme, dan Photoquote; 

serta,
3) Konten digital berbasis audio visual seperti Motion Graphic dan 

Videografik.
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2.4. Pancasila Pada Masa Kini 
Dalam rangka mewujudkan kembali nilai-nilai pancasila ditengah masyarakat 
maka pemerintahan Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Bidang 
Pemantapan Ideologi Pancasila (BPIP). Lembaga setingkat menteri ini dibentuk 
langsung di bawah Presiden dengan tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, 
dan mengendalikan penerapan nilai Pancasila. Sasaran implementasinya meliputi 
sekolah, lembaga pemerintahan, hingga organisasi kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPIP 
nmenyelenggarakan fungsi (Maharani 2020): 
a. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; 
b. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan 

pembinaan ideologi Pancasila; 
c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi 

Pancasila; 
d. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi 

Pancasila;
e. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila; 
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi 

untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; 
g. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi 

negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, 
dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi 
Pancasila;

h. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
i. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan 

pelaksanaan regulasi;
j. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; 
k. Dan perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang 

bertentangan dengan Pancasila.

Saat ini, Presiden Joko Widodo juga memberikan penekanan untuk fokus 
mengenalkan Pancasila kepada generasi muda melalui penggunaan berbagai layanan 
digital yang kini tersedia, di antaranya platform media sosial YouTube dan TikTok 
sebagai sarana menyosialisasikan Pancasila. Rencana sosialisasi Pancasila akan 
menggunakan alat yang lebih modern sehingga cocok untuk para generasi milenial. 
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Sosialisasi Pancasila akan dilakukan di semua jenjang pendidikan, dari Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi dengan metode sosialisasi yang 
disesuaikan dengan psikologi masing-masing audience.

3. METODE 
Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma Konstuktivis. 
Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia 
nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. 
Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. 
Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus 
dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis 
yang panjang (Mulyana, 2012: 9). Melalui paradigma konstruktivis, peneliti dapat 
mengkonstruksi konsep pengembangan mengidentifikasi strategi komunikasi 
informasi dan edukasi tentang nilai-nilai Pancasila kepada kalangan generasi 
millennial berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dari para aktor 
sosial dan para pakar serta analisa dari peneliti sendiri.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 
secara deskriptif, dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam objek penelitian 
dan menjelaskan penelitian secara apa adanya. Pendekatan kualitatif merupakan 
penelitian untuk melakukan pengukuran dalam penelitian terhadap suatu gejala 
yang terjadi terkait dengan pembumian Pancasila Metode ini digunakan untuk 
mengidentifikasi strategi komunikasi informasi dan edukasi tentang nilai-nilai 
Pancasila kepada kalangan generasi milenial?. (Afrizal. 2016 )

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan Focus Group 
Discussions-FGD, wawancara, dan kajian pustaka. Metode FGD dalam riset ini 
sebagai metode utama digunakan karena berdasarkan segi kepraktisan dan biaya 
merupakan metode pengumpulan data yang hemat biaya/tidak mahal, fleksibel, 
praktis, elaboratif serta dapat mengumpulkan data yang lebih banyak dari 
responden dalam waktu yang singkat (Streubert & Carpenter, 2003). Selain itu, 
metode FGD memfasilitasi kebebasan berpendapat para individu yang terlibat dan 
memungkinkan para peneliti meningkatkan jumlah sampel penelitian mereka. Dari 
segi validitas, metode FGD merupakan metode yang memiliki tingkat high face 
validity dan secara umum berorientasi pada prosedur penelitian (Lehoux, Poland, 
& Daudelin, 2006)(Lehoux, Poland, and Daudelin 2006).

Pengolahan data yang peneliti lakukan pada jenis penelitian kualitatif data-
data yang sudah diperoleh sudah dapat diolah dan dianalisis secara bersamaan. 
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Lalu pada saat peneliti melakukan analisis data, peneliti dapat kembali terjun ke 
lapangan untuk mencari tambahan-tambahan data yang dianggap perlu untuk 
dilengkapi lalu dapat dilakukan pengolahan data kembali. Pengolahan data dalam 
penelitian kualitatif ini dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data. 
Penelitian ini mengidentifikasi pengembangan strategi komunikasi informasi dan 
edukasi pembumian Pancasila terhadap generasi milenial. Dari ketiga aspek itulah 
data-data dikategorisasikan dan di klasifikasikan untuk mempermudah analisis 
data. Berikut pengolahan data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Reduksi Data
 Menurut Miles dan Huberman (1992)(Miles 2007), reduksi data merupakan 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan. Data-data yang 
direduksi adalah keseluruhan data mengenai permasalahan yang terdapat 
didalam penelitian. Data- data yang di reduksi diharapkan dapat memberikan 
suatu gambaran yang lebih spesifik, serta mempermudah peneliti untuk 
melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data
 Penyajian data adalah langkah analisis yang dilakukan setelah data direduksi, 

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Penyajian data diarahkan supaya data- data hasil reduksi lebih 
terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah 
untuk dipahami. Penyajian data yang dilakukan secara baik, merupakan satu 
langkah penting untuk menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid. 
Terkait dengan pengembangan strategi maka pada analisis menggunakan 
analisis situasi sebagai bagian dalam perencanaan strategis. Langkah 
selanjutnya didalam proses analisis data kualitatif yaitu dengan menarik 
kesimpulan-kesimpulan yang berdasarkan temuan serta melakukan verifikasi 
data.

4. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN
4.1. Diseminasi Pembumian Pancasila Oleh Ditjen IKP 
Landasah hukum Direktorat Jenderal IKP dalam melaksananakan pembumian 
Pancasila antara lain:
1. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2015 – pengelolaan informasi publik
2. Perpres 68 Tahun 2019 – Kementerian/lembaga harus bekerjasama dan 
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menerapkan akuntabilitas kinerja serta penanganan isu antar kementerian/
lembaga.

3. Surat Sekjen Kominfo ke BPIP no.1188/SJ/HM.02.01/07/2019 – program 
kerjasama.
Menyikapi keinginan Presiden RI Joko Widodo untuk melaksanakan 

pembumian Pancasila di kalangan generasi milenial, maka berbagai upaya telah 
banyak dilakukan Ditjen IKP dalam mendiseminaasikan nilai-nilai Pancasila, 
diantaranya adalah membina generasi milenial untuk menjadi konten creator. 
Kegiatan tersebut melalui beberapa tahap sebagai berikut:
1. Para peserta melakukan registrasi secara on line
2. Para peserta mendapatkan wawasan tentang konten Pancasila langsung dari 
 pembicara dari BPIP, content creator dan juga content writter
3. Setelah itu, para peserta langsung memproduksi konten
4. Konten yang telah diproduksi lalu disebarkan melalui media social (IG, FB, 

dan Youtube) bahkan juga melalui talkshow di radio dan TV lokal.
Selain itu juga menggunakan Whats App Group-WAG melalui komunitas 

Pendidikan Karakter- Pendekar Pancasila yang telah terbentuk perwakilannya pada 
sebagian besaR provinsi yang ada di Indonesia. Pada kampanye melalui WAG ini 
dilaksanakan berbagai kompetisi pembuatan konten dalam bentuk tulisan, infografik, 
dan video pendek. Diseminasi atau kampanye pembumian Pancasila juga dilakukan 
dengan melibatkan content creator diantaranya Cindy Gulla dan Rio Ardhillah. 
Disamping itu, Dirjen IKP Widodo Mukti mengoptimalkan seluruh stafnya sebagai 
mikro influencer dengan memproduks konten positif dan menyebarkannya melalui 
media sosial masing-masing setiap harinya.

4.2. Analisis Situasi (SWOT Analysis)
Selain radikalisme agama, aksi teror juga berisiko muncul akibat gesekan 
lainnya, seperti anti persatuan, separatisme, dan lain-lain. Oleh karena itu nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya senantiasa 
dipupuk dan dirawat di Indonesia, negeri kaya akan keberagaman ini.Sementara 
itu, konsep khilafah juga merupakan hal yang cukup mengkhawatirkan berbagai 
kalangan khususnya pemerintah. Sejumlah pihak menilai pendirian khilafah dan 
juga radikalisme mengancam Pancasila dan keutuhan Indonesia. Tidak sedikit 
generasi millennial mulai terpapar diterpa paham ideologi yang bertentangan 
dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal, Indonesia adalah negara multikultur, yang 
mempunyai ideologi Pancasila yang ke-lima silanya telah mampu mencakup dan 
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mengayomi seluruh keberagaman di Nusantara. Oleh itu, pentingnya pembumian 
nilai-nilai Pancasila di masyarakat khususnya di generasi millenial agar dapat 
mempertahankan ideologi Pancasila demi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.3. Analisis Situasi

Kekuatan (Strenghts)
Kelemahan 

(Weaknesses)
Kesempatan 
(Opportunity)

Ancaman (threat)

•	 Adanya Peraturan 
Presiden Nomor 
7 Tahun 2018 
tentang Badan 
Pembinaan 
Ideologi 
Pancasila (BPIP). 

•	 Adanya praktik 
keagamaan 
yang radikal 
dan intoleran.

•	 Banyak tokoh 
dan komunitas 
masyarakat 
yang masih 
memiliki 
kesadaran 
tinggi dan 
kecintaan pada 
nilai-nilai 
Pancasila

•	 Maraknya hoax dan 
ujaran kebencian di 
media sosial.

•	 Adanya Peraturan
Presiden Nomor 
7 Tahun 2018 
tentang Badan 
Pembinaan 
Ideologi 
Pancasila (BPIP).

•	 Pancasila 
sebagai 
dasar Negara 
dianggap 
hanya sebagai 
simbol dan 
tidak menjadi 
rujukan dalam 
kehidupan.

•	 Generasi 
milenial pada 
umumnya 
tidak 
menyetujui 
ideologi 
Pancasila 
diganti dengan 
ideologi lain.

•	 Adanya hegemoni 
ideologi dari luar 
yang masuk ke 
Indonesia namun 
bertentangan 
dengan nilai-nilai 
Pancasila.

•	 Pancasila 
merupakan dasar 
Negara dan 
pandangan hidup 
bangsa Indonesia.

•	 Sosialisasi 
Pancasila 
cenderung 
bersifat top-
down, bersifat 
formalitas, dan 
normatif belum 
menyentuh 
pada hal 
yang bersifat 
substantif.

•	 Kekuatan 
media sosial, 
khususnya 
Instagram, 
memiliki 
potensi 
reach dan 
engagement 
yang tinggi.

•	 Belum adanya 
sebuah sistem 
komunikasi publik 
yang terstruktur, 
masif, dan 
terintegrasi dalam 
pembumian nilai-
nilai Pancasila
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Tujuan penelitian ini mengacu kepada strategi komunikasi jangka panjang 
(Visi Indonesia Maju) dan strategi komunikasi jangka pendek dalam pembumian 
Nilai-Nilai Pancasila yaitu Prioritas Pembangunan SDM sejak dalam kandungan 
serta meningkatkan pemahaman dan penjiwaan nilai-nilai Pancasila di kalangan 
generasi millenial melalui kampanye konten sosial melalui media sosial dengan 
meningkatkan jumlah viral yang berisikan konten nilai-nilai Pancasila menjadi 100 
konten selama tahun 2021.

4.4. Sasaran target Komunikasi
1. Terwujudnya pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi millenial 

melalui perguruan tinggi dengan meningkatkan jumlah kegiatan Pengabdian 
Masyarakat (Pengabdian Pancasila) sebesar 30 persen selama tahun anggaran 
2021.

2. Terwujudnya persepsi pemahaman generasi milienial terhadap nilai-nilai 
Pancasila secara kontekstual dengan melibatkan influencer yang viral selama 
tahun 2021.

3. Terwujudnya pemahaman generasi milenial terhadap nilai-nilai Pancasila 
dengan memunculkan kearifan lokal dalam aktivitas sehari-hari selama tahun 
2021.

4. Terwujudnya sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melakukan dialog 
interaktif di area yang digemari oleh kaum milenial dengan target 100.000 
peserta selama tahun 2021.

5. Terwujudnya gerakan sosial generasi milenial untuk ikut terlibat dalam 
kegiatan-kegiatan sosial yang bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam 
rangka

6. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap orang lain sehingga mampu 
mengikis karakteristik-karakterisik radikalisme dengan target peserta 100.000 
peserta selama tahun 2021.

4.5. Khalayak Sasaran
Generasi millennial – sebagai generasi penerus bangsa yang sangat diharapkan 
dalam pelestarian nilai-nilai Pancasila (Di Indonesia dari jumlah 255 juta penduduk 
yang telah tercatat, terdapat 81 juta merupakan generasi millenials atau berusia 17- 
37 tahun).

Pengemasan pesan-pesan kunci antara lain #ReligiusAdalahPancasila 
#IloveIndonesiaFul #PancasilaVersiGw #PancasilaItuAdalah #BatikYes 
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#PancasilaKerenBgt. Konten pesan kunci sebaiknya dikemas dalam bentuk audio 
visual (vlog, instagram story, digital story telling, etc)

Media yang digunakan dalam pembumian nilai-nilai Pancasila yaitu: Media 
online khususnya media sosial yang banyak diakses generasi milenial: Facebook, 
Youtube, Whatsaap, Instagram, Twitter, Line, Website, Blog , Media tatap muka 
(dialog interaktif).

4.6. Influencer sebagai Komunikator Diseminasi Pembumian Pancasila
Analisis terhadap diseminasi pembumian nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh 
Ditjen IKP tahun 2019-2020 diketahui bahwa: Komunikator yang dipilih oleh 
Dirjen IKP ternyata belum secara aktif mendiseminasikan nilai-nilai Pancasila 
dalam media sosial pribadinya, karena selama ini diseminasi informasi masih 
terbatas dalam event-event yang diselenggarakan oleh Dirjen IKP saja. Sebagai 
contoh ada 2 content creator yang bekerjasama dengan Dirjen IKP yaitu Cindy 
Gulla dan Rio Ardhillah. 
 Jika melihat pada media sosial pribadi “instagram” content creator Cindy 
Gulla yaitu @cgulla (akun 1) dan @bungcindygulla (akun ke-2) maka terlihat bahwa 
Cindy Gulla lebih aktif dalam memposting kegiatan terkait pancasila pada akun 
ke-2, namun terakhir kali melakukan unggahan konten terkait pancasila dilakukan 
pada 12 Agustus 2019.
Melalui #pendekarpancasila (itu juga dikarenakan sedang berada dalam event 
Dirjen IKP), sedangkan di akun 1 tidak ada aktivitas unggahan terkait dengan nilai-
nilai pancasila. padahal pada akun ke-2 Cindy gulla diketahui memiliki pengikut 
yang lebih kecil dibandingkan pada akun ke 1). Sayangnya unggahan Cindy gula 
tersebut dilakukan di akun ke-2 dimana pengikut di akun ke 2 hanya sebanyak 
40.000 akun saja dan tidak terverified. Sedangkan pada akun yang lebih banyak 
pengikutnya yaitu pengikut pada akun 1 cindy gulla sebanyak 507.000 akun dengan 
akun terverified tidak ada unggahan terkait pancasila. Selanjutnya, pada akun ke 2 
cindy gulla sejak tanggal 12 Agustus 2019 hingga 9 Oktober 2020 tidak ditemukan 
unggahan terbaru yang berkaitan dengan pancasila. Sementara di akun instagram 
rio ardillah @riioardhillah, dengan 544.000 akun pengikut, masih dapat terhitung 
aktif menggunggah konten-konten yang berkait dengan nilai pancasila, walaupun 
tidak secara tersurat menyebutkan “kata pancasila atau #pancasila”.
Konten Youtube yang diposting di akun GNFi (Good News from Indonesia) 
terkait Pancasila hanya mendapat viewer < 100, karena acara yang dikemas hanya 
berupa talk show sehingga kurang menarik bagi generasi millenial. Berdasarkan 



Wiaji Cahyaningrum

Proceeding Komunikasi dan Kehumasan   |   Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia 299

pengamatan terhadap ”Laporan Konten Media Sosial Pendekar Pancasila” yang 
dikeluarkan oleh Dirjen IKP periode Maret sampai Juni 2020, diketahui bahwa 
rata-rata diseminasi informasi tentang pancasila di seluruh media sosial (instagram, 
twitter, facebook, youtube) sebanyak 5 (lima) konten. Paling banyak unggahan dari 
Dirjen IKP selama 4 bulan di kanal instagram sebanyak rata-rata 7 konten, sedangkan 
yang paling sedikit unggahan terkait pancasila di kanal youtube sebanyak 1 konten 
per bulan. Jika dirinci diseminasi informasi tentang pancasila selama 4 bulan yang 
diunggah di media sosial instagram, twitter, facebook hanya sebanyak 1-2 konten 
setiap minggu. Sementara di kanal youtube diseminasi informasi tentang pancasila 
dari Dirjen IKP sungguh memprihatinkan karena hanya menggunggah rata-rata 
kurang dari satu (0,43) konten setiap minggu. Tentunya hal ini masih sangat kurang 
sekali diseminasi informasi terkait pancasila dari Dirjen IKP untuk mendukung 
program pembumian Pancasila. 

5. PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Generasi milenial harus berada di depan, memegang obor untuk mencegah paham-
paham yang bertentangan dengan Pancasila agar tidak masuk ke dalam kampus 
sehingga masa depan pendidikan dan nasib generasi penerus bangsa ke depan tidak 
berada di jalan yang salah. Arah perjalanan bangsa ini berada di tangan generasi 
milenial, yang akan menerima tongkat estafet pembangunan. Maka menjaga, 
merawat dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam pola kehidupan sehari hari 
merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia teruatama generasi 
milenial, generasi harapan bangsa.

5.2. Rekomendasi
Melibatkan partisipasi publik khususnya milenial sebagai komunikator, pembuat 
konten pesan, melalui aplikasi, film, kartun, platform Media Sosial yang sebaiknya 
juga dapat didukung Big Data, & kecerdasan buatan (Artificial Intelegence-AI).
1. Membumikan Pancasila dengan konten digital yang dikemas kekinian yang 

berisikan praksis Pancasila secara nyata di masyarakat secara terstruktur, 
masif, dan sistematis sebagai contoh dengan menayangkan content berisikan 
keteladanan nilai Pancasila di ruang public, di sekolah, dan media sosial 
seperti tentang budaya antri, menghormati orang tua, tidak melakukan 
perilaku bullying, dsb.
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2. Menggalakkan kembali pendidikan Pancasila mulai dari keluarga sejak 
usia dini dan sekolah (PAUD) hingga perguruan tinggi sehingga nilai-nilai 
Pancasila seperti toleransi, gotong royong, budi pekerti, dan sikap empati 
benar-benar dipraktikkan dalam hidup dan kehidupan generasi penerus 
bangsa.

3. Ditjen IKP mengoptimalkan kinerja dari tiap-tiap direktorat melalui sinergi 
program ketika melakukan diseminasi informasi, dimana di semua direktorat 
ketika melakukan sosialisasi ke masyarakat wajib mencantumkan logo 
pancasila atau memasukkan nilai pancasila, sehingga tidak terkesan bahwa 
hanya satu direktorat saja yang bekerja dan bertanggungjawab menyebarkan 
nilai Pancasila.

4. Mengoptimlkan keberadaan Content creator yang dipercayakan oleh 
Direktorat Jenderal IKP untuk dapat memberikan pesan-pesan pancasila 
melalui berbagai hashtag secara masiv dan sistematis serta terukur.

5. Mengoptimalkan kerjasama antara Direktorat Jenderal IKP dengan berbagai 
komunitas penggiat pancasila seperti rumah pancasila dan kampung pancasila.

6. Menggunakan komunikator ulama yang moderat dan milenial untuk dapat 
masuk ke sekolah-sekolah dan kampus dalam hal menetralisir penyebaran 
radikalisme di dunia pendidikan dengan ceramah agama yang mendukung 
eksistensi NKRI dan Pancasila.

5.3. Rekomendasi Dalam Bentuk Program
1. Viral Pancasila
2. Pancasila Goes To Campus
3. Influencer Untuk Pancasila
4. Budaya Pancasila
5. Ngopi Bareng Millenial
6. Humanity Response
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Abstrak
Humas Badan Pusat Statistik menggunakan majalah Varia Statistik sebagai 
media komunikasi internal. Media internal memegang peranan sebagai jembatan 
komunikasi internal antara Pimpinan dengan publik internalnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui efektivitas majalah Varia Statistik sebagai media 
komunikasi internal Badan Pusat Statistik dengan menggunakan metode survey 
dan ditinjau dari indikator efektivitas komunikasi miliki Austin dan Pinkleton, 
yang meliputi credibility, reach and exposure frequency, efficiency, flexibility, dan 
context. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif-deskriptif. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini adalah 50 pegawai organik aktif Badan Pusat Statistik, 
yang dipilih berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
majalah Varia Statistik dengan nilai rata-rata (mean) yang lebih besar dari standar 
interval 0.5 yaitu 0.64. Mean tertinggi pada penelitian ini ada pada indikator 
Credibility dengan nilai 0.768. Nilai ini muncul dikarenakan majalah Varia Statistik 
dapat menyediakan informasi faktual tentang kegiatan yang terjadi di Badan Pusat 
Statistik serta pemilihan dan pencantuman narasumber yang kredibel dalam artikel 
yang dimuat. Selain itu mean terendah pada penelitian ini ada pada indikator 
Reach and Exposure dengan nilai 0.463, yang mendekati standar interval. Nilai ini 
muncul dikarenakan sulitnya responden untuk menemukan majalah Varia Statistik 
versi cetak, serta agak sulit membaca majalah itu di gawai nya masing-masing, 
dikarenakan layar yang terbatas. 

Kata kunci: Badan Pusat Statistik, Efektivitas, e-newsletetr, Media Komunikasi 
Internal, Varia Statistik

Abstracs
The Public Relations of BPS Statistics Indonesia uses the Varia Statistik magazine 
as an internal communication medium. This study aims to determine the 
effectiveness of Varia Statistik magazine as an internal communication medium 
for the BPS Statistics Indonesia by using a survey method and in terms of Austin 
and Pinkleton’s communication effectiveness indicators, which include credibility, 
reach and exposure frequency, efficiency, flexibility, and context. This type of 
research is quantitative-descriptive. The number of samples in this study were 50 
active organic employees of BPS Statistics Indonesia, who were selected based 
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on purposive sampling. The results of research showed that the Varia Statistik 
magazine with an average value (mean) greater than the standard interval 0.5, 
namely 0.64. The highest mean in this research is the Credibility indicator with a 
value of 0.768. This value arises because the Varia Statistik magazine can provide 
factual information about activities taking place at the BPS Statistics Indonesia as 
well as the selection and inclusion of credible sources in the articles published. In 
addition, the lowest mean in this study is the Reach and Exposure indicator with a 
value of 0.463, which is close to the standard interval. This value arises because it 
is difficult for respondents to find the printed version of the Varia Statistik magazine, 
and it is rather difficult to read the magazine on their respective devices, due to the 
limited screen.

Key words: BPS Statistitics Indonesia, Effectiveness, E-newsletetr, Internal 
Communication Media, Varia Statistik

1. PENDAHULUAN
Kalau mendengar kata humas (hubungan masyarakat) sebagian orang beranggapan 
bahwa Humas hanya memiliki tugas mendokumentasikan kegiatan suatu instansi 
pemerintahan maupun perusahan swasta, Humas kerap disebut `tukang ambil 
muka` karena salah satu tupoksinya selalu mendokumentasikan (memotret/foto) 
kegiatan pimpinan maupun kegiatan instansi suatu pemerintah maupun swasta. 
Namun sebenarnya Humas bukan hanya pendokumentasian atau tukang photo 
saja. Ada tugas lain yang juga penting selain dari itu. Menurut Ruslan (1995:8-
9) pengertian humas atau public relations adalah suatu proses yang kontinyu dari 
usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari para 
pelanggannya, konsumen, pegawainya, dan publik umumnya. Jadi ada usaha untuk 
membangun dan mempertahankan reputasi, citra dan komunikasi yang baik dan 
bermanfaat antara organisasi dan masyarakat. Seni komunikasi diperlukan didalam 
humas karena dengan begitu akan terbangun saling pengertian serta menghindari 
kesalahpahaman dan mispersepsi dengan khalayak, sehingga terbangun citra positif 
lembaga. Pekerjaan Humas lainnya ialah membuat sebuah media internal yang akan 
membawa nama baik instnasi/lembaga (Silvia Yuliansari,2020)

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu lembaga pemerintah 
yang menyadari pentingnya keberadaan humas dalam mengelola dan menunjang 
kegiatan komunikasi internal dan eksternal instansi. BPS adalah Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 
Sebagai instansi vertikal, BPS memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan 
di tingkat kabupaten/kota diseluruh Indonesia, dengan jumlah pegawai sebanyak 
13.268 orang (Sumber dari Biro SDM BPS). Misi yang diemban lembaga ini adalah 
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sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Sebelumnya, BPS merupakan 
Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang 
Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU 
tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU 
ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal 
nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik (BPS). Instansi ini 
dipimpin oleh seorang Kepala serta dibantu oleh satu orang Sektretaris utama dan 
enam orang Deputi. (www.bps.go.id)

Dengan total karyawan sebanyak itu dan tersebar di setiap kabupaten/kota 
diseluruh Indonesia, BPS memerlukan suatu media komunikasi sebagai jembatan 
komunikasi antara pimpinan dengan publik internal nya. Terdapat beberapa jenis 
media komunikasi internal yang digunakan BPS, yaitu: majalah, email, whatsapp 
grup (WAG), TV Plasma, dan Media berbasis web bernama Community. Majalah 
yang diterbitkan BPS diberi nama Varia Statistik. VS digunakan oleh BPS sebagai 
media komunikasi antar pegawai diseluruh Indonesia. Sebagai media komunikasi 
internal instansi, media ini merupakan sarana komunikasi, informasi, hiburan, dan 
pengetahuan. Selain itu, juga sebagai sarana mengasah kemampuan menulis dari 
pegawai, agar dapat mengembangkan kemampuan menulisnya. Varia Statistik 
pada awalnya adalah majalah cetak, namun mengikuti tren masa kini serta sesuai 
kebijakan pimpinan, majalah ini sekarang menjadi majalah online/e-newsletter. 
(sumber: hasil wawancara dengan Eko Oesman, selaku Kepala Bagian Humas BPS, 
23 Maret 2021). 

Peneliti menemukan penelitian terdahulu yang berjudul “Efektivitas Media 
Komunikasi Internal Dalam PTN (Studi Pada Media Komunikasi Universitas 
Udayana)” yang dilakukan oleh Ni Made Ras Amanda (2017) dengan menggunakan 
metode survei dan menggunakan teori Uses & Gratification. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa media komunikasi internal tersebut telah sesuai dengan 
karakteristik khalayak atau stakeholders yang dituju. Radio Suara Udayana dan 
TV Udayana cukup dapat melayani hubungan komunikasi dengan mahasiswa yang 
berusia lebih muda. Sedangkan untuk dosen dan pegawai, media komunikasi yang 
lebih efektif adalah dengan penggunaan Newsletter. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi jenis 
media internal serta indikator variabel yang digunakan sebagai dasar penelitian. 
Jenis media komunikasi internal yang digunakan pada penelitian kali ini berfokus 
pada majalah internal Varia Statistik, yang diterbitkan sebulan sekali.

Penggunaan media tersebut akan di analisa sehingga akhirnya dapat diketahui 
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apakah media tersebut merupakan komunikasi yang efektif atau tidak, dengan 
menggunakan teori efektivitas media komunikasi oleh Austin dan Pinkleton. 
Pegawai merupakan publik internal terbesar dari Institusi BPS, sehingga nantinya 
penelitian ini diharapkan dapat melihat bagaimana efektivitas Varia Statistik sebagai 
media komunikasi internal di BPS. Berdasarkan penggunaan media Varia Statistik 
sebagai jembatan komunikasi antara pimpinan dan pegawai, maka dapat ditarik 
suatu rumusan masalah yang muncul, yaitu “Bagaimana efektivitas media Varia 
Statistik sebagai media komunikasi internal Badan Pusat Statistik?” 

2. KERANGKA TEORI
2.1. Media Internal 
Menurut Siregar dan Pasaribu (2000), media internal merupakan salah satu bentuk 
komunikasi antara dua pihak yang berhubungan dalam hal ini organisasi dengan 
pembaca atau karyawan (p.17). Sebagai satu bentuk komunikasi, penerbitan media 
korporasi dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan kedua pihak. Selain itu, 
media internal juga merupakan media komunikasi yang digunakan oleh Public 
Relations sebagai jembatan bagi proses komunikasi antara top management dengan 
karyawan perusahaan sehingga setiap informasi yang disampaikan dapat menyebar 
secara merata (Soemirat & Ardianto, 2007, p.26). 

Media internal atau disebut juga sebagai house journal, dikatakan oleh 
Soemirat dan Ardianto (2007) adalah salah satu bentuk media komunikasi yang 
paling tua. Kehadiran dari house journal ini membuktikan bahwa penerbitan media 
ini bukan kegiatan baru bagi Public Relations atau hanya kegiatan penunjang saja 
(p.21). Terdapat nama lain dari house journal yang dikatakan oleh Frank Jefkins 
dalam bukunya yang berjudul Essentials Of Public Relations (dalam Soemirat 
dan Ardianto, 2007, p.21) seperti House Organs (penerbitan internal), Employee 
Newspaper (surat kabar karyawan), dan company newspaper (surat kabar 
perusahaan). House journals tergolong pada private publications (penerbitan untuk 
kalangan sendiri atau tertentu) yang dibedakan dari commercial press (media massa 
yang dijual untuk umum). 

Media internal diterbitkan dalam sejumlah halaman, dimana persoalan yang 
timbul dengan jumlah halaman ini adalah bagaimana menggunakan setiap halaman 
agar dapat memuat secara pas isi yang telah direncanakan. Persoalan tersebut dapat 
diatasi apabila halaman media korporasi atau organisasi dibagi atas sejumlah rubrik. 
Sebuah rubrik merupakan sekumpulan halaman, yang memuat sejumlah informasi 
yang termasuk kategori sama. Jumlah halaman yang disediakan untuk setiap rubrik 
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tergantung seberapa penting dan menarik informasi yang akan dimuat pada rubrik 
tersebut dan bagaimana komposisi informasi yang dituangkan di dalam paduan 
materi keredaksian. Komposisi isi dapat membantu pengelola merencanakan rubrik, 
dengan membagi penggunaan halaman yang ada berdasarkan kategori informasi. 
Rubrikasi juga dapat membantu pengelola dalam merencanakan pendelegasian 
tugas, menentukan urutan kerja, serta membantu pembaca agar dengan cepat dapat 
menemukan informasi yang penting dan menarik dibaca. Selain itu terdapat juga 
rubrik tetap dan rubrik tidak tetap. Rubrik tetap muncul pada setiap edisi, sedangkan 
rubrik tidak tetap, muncul hanya pada edisi tertentu. 

2.2. E-newsletter 
E-Newsletter merupakan salah satu dari social media atau online tools. Banyak 
organisasi yang mengganti printed publications mereka dengan electronic 
newsletters yang seringkali disebut sebagai e-zines. E-newsletter memiliki 
beberapa perbedaan dengan newsletter cetak, antara lain dalam semua informasi 
dapat disebarluaskan kepada anggotanya dengan cepat melalui e-mail. Perbedaan 
yang kedua adalah minimumnya biaya cetak yang dibutuhkan untuk mencetak 
e-newsletter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa E-newsletter merupakan media 
yang cepat, efisien, dan murah (Wilcox, 2004, p.357). 

Nilai yang terkandung dalam newsletter dapat diindikasikan dengan tiga 
kunci, antara lain (Kitchener, 2010): 
1.  Informatif: Newsletter membuat pengikut/anggotanya mendapat berita yang 

terbaru 
2.  Kemudahan: Pengirim mengirim newsletter secara langsung ke email yang 

dituju dengan mudah 
3.  Waktu: Pengirim mengirim informasi dan dapat terkirim pada waktu itu juga 

secara bersamaan 

2.3. Efektivitas Komunikasi 
Komunikasi dikatakan efektif bila orang berhasil menyampaikan apa yang 
dimaksud. Salah satu ukuran efektivitas komunikasi yaitu dengan cara melihat 
secara umum, komunikasi dikatakan efektif bila rangsangan yang disampaikan dan 
yang dimaksudkan pengirim atau sumber, berkaitan erat dengan rangsangan yang 
ditangkap dan dipahami oleh penerima (Mulyana, 2000, p.22). 

Efektivitas media komunikasi menurut Austin & Pinkleton adalah apabila 
pesan yang disampaikan sampai kepada komunikan (target public). Austin dan 
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Pinkleton dalam bukunya Strategic Public Relations (2006, p.67), menjelaskan 
bahwa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam untuk memilih media 
komunikasi yang efektif, antara lain: (1) Credibility, berfokus kepada apakah publik 
yang merupakan target dapat mempercayai sumber pesan, mempercayai bahwa 
pesan objektif dan tidak mengalami bias, serta mempercayai bahwa sumber dari 
pesan adalah pihak yang kompeten atau ahli dalam topik yang dibahas. (2) Reach and 
exposure, merupakan apakah publik yang merupakan target dapat memiliki akses 
yang mudah melalui media tersebut serta seberapa banyak eksposur atau jangkauan 
yang dapat diraih. (3) Efficiency, merupakan penghitungan antara pengeluaran 
(cost) yang dibutuhkan dan keuntungan (benefits) yang akan didapatkan. Hal ini 
termasuk biaya produksi dan distribusi, waktu dan karyawan yang dibutuhkan. (4) 
Control. Menentukan bagaimana konten dan distribusi pesan dapat dikontrol serta 
sejauh mana kontrol diperlukan untuk mengatur konten dan distribusi pesan dalam 
program komunikasi. Dalam situasi krisis, organisasi cenderung bertindak membeli 
dan menggunakan iklan (advertising) untuk menyampaikan pesan mereka secara 
langsung dan utuh kepada publiknya. 

Dalam kasus lain, jika organisasi tidak terlalu memiliki kontrol yang kuat 
terhadap sebuah media, kredibilitas media tersebut dapat lebih tinggi dibandingkan 
dengan pesan yang disampaikan di advertising. (5) Flexibility. Hal ini berhubungan 
dengan bagaimana publik yang ditargetkan dapat memiliki akses yang mudah untuk 
mengakses pesan. Contohnya dengan penggunaan internet memberikan fleksibilitas 
pada pengguna untuk mencari informasi sebanyak apapun yang mereka butuhkan 
secara langsung tanpa harus menunggu pembahasan topik tersebut melalui media 
televisi. (6) Context. Hal ini merujuk pada bagaimana pesan tersebut disajikan. 

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif, serta menggunakan metode survei dengan memberikan kuesioner 
kepada responden. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator 
Efektivitas Media Komunikasi milik Austin dan Pinkleton (2006, p.67), yang 
meliputi Credibility, Reach and Exposure, Efficiency, Flexibility, dan Context. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai BPS baik yang di pusat maupun 
di daerah. Sedangkan sampel penelitian diambil sebanyak 50 pegawai yang dipilh 
secara purposive sampling. Karakteristik responden tersebut adalah pegawai organik 
aktif yang mengetahui dan sebagai pembaca setia Varia Statisik. Pegawai BPS 
Daerah yang dipilih sebagai sampel adalah sebanyak 34 orang. Mereka merupakan 
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penanggung jawab (PJ) Kehumasan di masing-masing provinsi. Sedangkan sisanya 
sebanyak 16 orang merupakan pegawai BPS Pusat yang tersebar di masing-masing 
Direktorat/Biro. Terdapat 23 Direktorat/Biro di BPS Pusat, sehingga terdapat 
6 direktorat/Biro yang tidak terwakili sampelnya, karena setiap direktorat/biro 
diwakili oleh satu orang pegawai sebagai sampel. 

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji kuesioner sebelum 
dibagikan ke responden. Data dari kuesioner yang telah diterima, diolah peneliti 
menggunakan software SPPS Statistics 23. Selanjutnya hasil kuesioner akan 
dianalisis ke dalam beberapa bagian sesuai dengan indikator variabel Efektifitas 
Media Komunikasi milik Austin & Pinkleton, yaitu Credibilty, Reach and Exposure, 
Efficiency, Flexibility, dan Context menggunakan tabulasi silang. 

4. PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil penelitian yang dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
Tabel 1. Efektivitas majalah Varia Statistik sebagai Media Komunikasi Internal 
Badan Pusat Statistik. 

Efektivitas Persentase

Tidak Efektif 42,00 %
Efektif 58,00 %

Sumber: hasil pengolahan data

4.1. Analisis dan Interpretasi 
Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa dari 50 pegawai yang menjadi 
responden dalam penelitian ini, Varia Statistik telah menjadi media yang efektif 
pada 29 responden (58,00%), sedangkan tidak efektif pada 21 responden (42,00%). 
Dalam melakukan analisis data telah ditentukan terlebih dahulu kelas interval 
efektivitas media komunikasi secara keseluruhan seperti yang tampak pada tabel 
berikut: 

Tabel 2. Kategori Rata-rata Jawaban Responden

Interval Kategori Jawaban

< 0,5 Tidak Efektif
> 0,5 Efektif

Sumber: hasil pengolahan data
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Hasil efektif yang muncul dalam penelitian ini terbentuk dari nilai dalam 
indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas Varia Statistik 
sebagai media komunikasi internal Badan Pusat Statistik. Nilai tertinggi dalam 
indikator-indikator tersebut antara lain adalah dalam indikator credibility, context, 
dan efficiency. Jika dikaitkan dengan indikator credibility, dimana target publik 
mempercayai sumber dari pesan yang disampaikan, mempercayai bahwa sumber 
tidak bias, dan mempercayai bahwa sumber pesan kompeten atau ahli dalam topik 
tersebut (Austin & Pinkleton, 2006, p. 66-67). Tingginya nilai dalam indikator 
credibility menunjukkan bahwa Varia Statistik dapat dipercaya, tidak bias dan 
kompeten dalam menjadi sumber informasi bagi pegawai. Sedangkan jika dikaitkan 
dengan indikator context yang diungkapkan oleh Austin & Pinkleton (2006, p.66-
67) yang menyatakan bahwa konteks mengarah pada keadaan seperti apa yang 
terjadi saat pesan tersampaikan dan mempengaruhi penerimaan pesan, maka 
dapat disimpulkan bahwa Varia Statistik telah menjadi media yang efektif dalam 
menyampaikan pesan untuk pegawai BPS. 

Sedangkan jika dikaitkan dengan indikator efficiency, maka Varia Statistik 
telah menjadi media yang efisien untuk membantu dan memudahkan pegawai untuk 
mengetahui informasi-informasi terkait kegiatan dan kejadian yang berlangsung 
di Badan Pusat Statistik. Indikator ini mengatakan bahwa Public Relations dalam 
menjalin komunikasi perlu mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan dan 
keuntungan yang akan didapatkan. Begitu juga dengan Produksi dan distribusi, 
waktu dan jumlah karyawan yang dibutuhkan, juga perlu dipertimbangkan, sampai 
sejauh mana semua yang dikeluarkan itu dapat menjangkau khalayak sasaran, 
apakah efisien dan sesuai kebutuhan (Austin & Pinkleton, 2006, p. 66-67). 

 Melalui hasil yang efektif ini dapat terlihat bahwa meskipun keberadaannya 
sebagai media internal, Varia Statistik tidak semata hanya memenuhi kepentingan 
satu pihak yaitu pimpinan BPS saja (dengan menjadi media penyalur informasi 
terkait kegiatan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BPS dengan tujuan 
untuk mendapatkan dukungan semata). Melainkan melalui Varia Staistik, Pimpinan 
BPS juga menyediakan informasi yang bermakna bagi jalannya organisasi di BPS, 
contohnya dengan memuat informasi terkait kegiatan-kegiatan yang berlangsung 
di BPS. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Siregar dan Pasaribu (2000), 
bahwa sebagai suatu kegiatan komunikasi, penerbitan media korporasi atau 
organisasi dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan kedua pihak. 
 Dari sisi kepentingan korporasi atau organisasi, media internal diharapkan 
menginformasikan langkah korporasi atau organisasi dalam mencapai tujuan. 
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Adapun dari sisi kepentingan pembaca, media korporasi atau organisasi diharapkan 
memuat informasi yang bermakna bagi kehidupan pembaca itu. Oleh karena itu 
sebagai media internal, Varia Statistik telah berfungsi untuk memenuhi kepentingan 
kedua belah pihak, yaitu pimpinan BPS dan pegawai. 
 Hasil yang efektif ini juga menunjukkan bahwa pegawai BPS merupakan 
publik yang well-informed. Hal tersebut didukung dengan tingginya nilai indikator 
credibility dan context dari Varia Statistik. Menurut teori Uncertainty Reduction 
(Kriyantono, 2014, p.146-147) menyatakan bahwa jika publik memiliki informasi 
yang cukup (well informed) melalui saluran informasi yang disediakan PR, 
maka publik tidak akan mencari informasi tambahan di sumber yang kebenaran 
informasinya tidak dapat dijamin. Kecukupan ini juga merupakan dasar untuk 
mencegah kesalahan persepsi. Kesalahpahaman akibat salah persepsi atau 
kekurangan informasi merupakan kesalahan mendasar dalam kegiatan komunikasi 
(primary-breakdown of communication). Beberapa strategi komunikasi yang 
disarankan oleh Heath (dalam Kriyantono, 2014, p.147) untuk meminimalkan 
ketidakpastian, yaitu dengan menjaga agar aliran informasi terjadwal dengan baik 
dan selalu menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi. Dengan menyediakan 
informasi yang terbit rutin setiap satu bulan sekali dan menyediakan informasi 
yang dapat dipercaya, tidak bias dan kompeten, berarti Varia Statistik telah 
meminimalkan ketidakpastian antara Badan Pusat Statistik dan pegawai internal 
nya, khususnya pegawai aktif. Selain itu, pegawai aktif yang well informed juga 
menunjukkan bahwa Varia Statistik merupakan media komunikasi yang efektif 
dalam menyampaikan pesan. 
 Sementara itu keberadaan Humas Badan Pusat Statistik, melalui Varia 
Statistik menganut model komunikasi two-way symmetric. Menurut Fawkes, Grunig 
& Hunt, Horisson, dan Wehmeier, model two-way symmetric ini merupakan model 
yang paling ideal, karena mengutamakan komunikasi secara penuh dengan publik 
nya serta fokus pada upaya membangun hubungan dan pemahaman bersama, bukan 
upaya untuk memersuasi publik dengan berbagai cara. Dengan kata lain, model ini 
sangat memerhatikan feedback dari publik nya dan menganggap publik nya lebih 
dari sekedar publik (Kriyantono, 2014, p. 90-98). Hal ini dapat dilihat melalui upaya-
upaya yang dilakukan oleh Humas untuk terus menerus melakukan pengembangan 
Varia Statistik sebagai media internal. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah 
dengan melakukan posting di media internal lainnya yang dimiliki humas, yaitu: 
Whatsup Group dan email pegawai terkait edisi terbaru dari Varia Statistik. Selain 
itu humas juga melakukan update-update baik dari sisi isi maupun tampilan dari 
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Varia Statistik, serta memperhatikan feedback berupa saran dari seluruh pemangku 
kepentingan di Badan Pusat Statistik.
 Selama ini terdapat beberapa cara bagi pemangku kepentingan dalam 
menyampaikan feedback terkait konten Varia Statistik ke Humas, antara lain dapat 
dilakukan dengan datang ke ruangan Humas untuk menyampaikan langsung saran 
yang ingin diberikan. Selain itu Humas juga menyediakan alamat khusus di email 
yang dapat digunakan para pegawai untuk memberikan saran dan masukannya. 
 Two-way symmetric yang dijalankan oleh Humas sedikit berbeda dengan 
yang dinyatakan oleh Fawkes, Grunig & Hunt, Horisson, dan Wehmeier. Model 
two-way symmetric yang dijalankan oleh Humas adalah dengan cara tetap 
memperhatikan setiap saran dari pemangku kepentingan, namun tidak semua saran 
terkait konten tersebut dapat dilaksanakan. Saran-saran tersebut akan didiskusikan 
apakah memungkinkan atau tidak untuk dilakukan. Hal ini disebabkan Varia 
Statistik memiliki peraturan yang jelas untuk ditaati sebagai upaya mempertahankan 
identitas yang sudah dibangun sebagai media internal instansi. Hal inilah yang 
menyebabkan Humas tidak sepenuhnya dapat mengikuti setiap saran yang diberikan 
oleh pemangku kepentingan terkait Varia Statistik. 
 Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini Varia Statistik merupakan 
media yang efektif dengan pada 29 responden (58,00%) berdasarkan indikator 
milik Austin & Pinkleton. Lebih besarnya angka efektif dibanding tidak efektif 
pada media Varia Statistik menunjukkan bahwa tujuan Varia Statistik sebagai media 
komunikasi internal untuk mengomunikasikan kegiatan-kegiatan yang berlangsung 
di Badan Pusat Statistik cukup tercapai, dimana pegawai menjadi dapat mengetahui 
terkait kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Badan Pusat Statistik. Selain itu dapat 
disimpulkan pula keberadaan Varia Statistik, merupakan media komunikasi internal 
yang membantu pegawai untuk mengurangi ketidakpastian dengan menyediakan 
informasi yang terkait kejadian di Badan Pusat Statistik. 

5. KESIMPULAN
Dari pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian yang berjudul “Mengukur 
Tingkat Efektivitas Varia Statistik sebagai Media Komunikasi Internal Badan 
Pusat Statistik”, dapat disimpulkan bahwa Varia Statistik sebagai media komunikasi 
internal Badan Pusat Statistik merupakan media yang efektif dengan nilai sebesar 
0.64. Hal ini dibuktikan setelah dilakukannya pembagian kuesioner kepada 
50 responden yang merupakan Pegawai Organik BPS. Hasilnya menunjukkan 
bahwa dari kelima indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas Varia 
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Statistik memiliki nilai rata-rata keefektifan yaitu credibility sebesar 0.768, reach 
and exposure sebesar 0.463, efficiency sebesar 0.713, flexibility sebesar 0.611, 
serta context sebesar 0.742. Maka yang paling efektif adalah variabel credibility, 
dikarenakan artikel tersebut memuat informasi yang faktual terkait kegiatan 
yang nyata terjadi di Badan Pusat Statistik. Indikator tertinggi selanjutnya adalah 
indikator context karena Varia Statistik diupayakan menampilkan konten-konten 
yang mendatangkan keuntungan bagi pembaca serta menggunakan bahasa yang 
mudah dimengerti merupakan strategi yang dilakukan oleh Humas Badan Pusat 
Statistik. Pegawai juga dapat menerima edisi terbaru Varia Statistik secara real 
time dan memperolehnya di tempat-tempat yang tetap sehingga menyebabkan nilai 
rata-rata pada indikator efficiency menjadi cukup tinggi. Selain itu, dalam indikator 
flexibility, Varia Statistik memudahkan pegawai untuk mengakses pesan dengan cara 
yang mudah dan sesuai keinginan pegawaiBadan Pusat Statistik. Terakhir, indikator 
reach and exposure memiliki nilai rata-rata yang cukup rendah, hal ini dikarenakan 
pegawai kesulitan untuk menemukan Varia Statistik versi cetak, pengumuman 
terkait versi e-newsletter dari Varia Statistik tertumpuk dengan e-mail lainnya, 
sehingga tidak mengetahui adanya versi e-newsletter dari Varia Statistik. Meskipun 
nilai rata-rata indikator ini tidak terlalu tinggi, secara singkat Varia Statistik dapat 
dikatakan sudah menjadi media yang cukup mudah diakses serta menjangkau 
Pegawai Badan Pusat Statistik. 
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Abstrak
Pemerintah Kota Depok dalam upaya memberikan advokasi pesan mengenai 
Covid-19 menggunakan sarana website. Website memiliki banyak kelebihan 
dalam menyebarkan informasi, diantaranya kecepatan aktualisasi informasi, 
adanya pembauran informasi, interaktivitas, personalisasi, kapasitas muatan 
dapat diperbesar, terhubung dengan sumber lain. Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui bagaimana humas dalam strategi Strategi Advokasi Protokol Covid-19 
Melalui Website berita.depok.go.id. Untuk teori yang digunakan Kriteria penting 
untuk kesuksesan pesan advokasi oleh J. Servaes, P. Malikhao. Metode yang 
digunakan adalah kualitatif deskriptif. Kegiatan dilakukan adalah dengan 
mengumpulkan data primer melalui wawancara, observasi selain itu juga dengan 
melakukan pengamatan dokumentasi yang ada di website. Teknik analisa dengan 
langkah mengambil reduksi data, selanjutnya dilakukan penyajian data setelah itu 
dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian website berita.depok.go.id 
memenuhi kriteria penting untuk kesuksesan pesan advokasi diantaranya 
relevansi, validitas, sensitivitas kultural, orientasi kelompok, perencanaan, 
komunikasi, aksi dan diseminasi informasi. Sedangkan tidak ada waktu khusus 
untuk menyampaikan informasi di website pada agenda tertentu. 

Kata kunci: advokasi pesan, media penyebaran informasi, website

Abstract
On the providing advocation message about Covid-19, Depok inform society 
through website. Website has alot of advantages to disseminate information, 
including the quickness of actualization of information, information blending, 
interactivity, personalization, the payload capacity can be enlarged, connected to 
various sources. The goal of this reasearch is to find out how public relations in 
the Covid-19 Protocol Advocacy Strategy through the website berita.depok.go.id. 
For the used theory, the important criteria is to success of advocacy messages by J. 
Servaes, P. Malikhao. Method of this research is descriptive qualitative by collecting 
primary data through interview, observation, and also observe the documentation 
on the website. Analysis technique with the steps to take data reduction, then doing 
the data presentation after that conclude conclusion. The result of the research 
of the website berita.depok.go.i is satisfy important criteria for the success of 
advocacy messages including Relevance, Validity, Cultural sensitivity, Orientation 
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of the relevant stakeholder groups, Planning, Communication, Action orientation, 
Dissemination of information.Moreover, there is no specific time to convey 
information on the website on a specific agenda.

Keywords: information dissemination medi,a message advocacy, website, 

1. PENDAHULUAN
Latar Belakang 
Kondisi pandemi yang membuat publik banyak mengakses internet (Riyanto 2021) 
jumlah pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 meningkat 15,5 persen atau 
27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Pada awal 2021 mencapai 
202,6 juta jiwa. Dengan total jumlah penduduk Indonesia 274,9 juta jiwa maka 
penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen.
Dengan jumlah pengguna internet yang tinggi, Pemerintah Kota Depok berupaya 
memaksimalkan peran website berita pemerintahan, berita.depok.go.id dalam 
memberikan advokasi informasi kepada masyarakat. 

Hal tersebut sesuai dengan amanah undang-undang keterbukaan informasi 
publik No 14 tahun (2008). Berdasarkan Bab IV Informasi yang wajib disedikan dan 
diumumkan secara berkala. Pada bagian kedua Informasi yang wajib diumumkan 
secara serta merta pada pasal 10 terdapat informasi yang wajib diumumkan secara 
merta adalah:
1. Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang 

dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 
2. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat 
dan dalam Bahasa yang mudah dipahami. 
Tugas pokok Pranata Humas yakni melakukan kegiatan pelayanan informasi 

dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, 
hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan 
pelayanan informasi dan kehumasan. (P. M. P. A. N. dan R. B. RI 2014). Dalam 
hal ini yang dilakukan oleh humas Pemerintah Kota Depok dengan memberikan 
informasi melalui website berita.depok.go.id, sebagai website resmi Pemerintah 
Kota Depok. 

Jauh sebelum munculnya pandemi ovid-19 di Indonesia, Dinas Kesehatan 
Kota Depok melalui website berita.depok.go.id telah memberikan himbauan 
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kepada masyarakat untuk waspada terhadap wabah tersebut, (JD02 2020b). Selain 
juga penyuluhan yang langsung dilakukan kepada warga masyarakat melalui Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, (JD02 2020a)

Hingga pada awal Bulan Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan 
adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona, (Ihsanuddin 
2020a). Informasi yang berkembang selanjutnya Menteri Kesehatan Terawan Agus 
Putranto menyebutkan, dua orang warga negara Indonesia (WNI) yang positif virus 
corona tinggal di wilayah Depok, Jawa Barat, (Ihsanuddin 2020b).

Corona yang sempat menyandang nama 2019-nCoV alias Novel Coronavirus 
kemudian memiliki nama resmi covid-19, (Pramudiardja 2020) mulai menjadi 
perhatian warga Depok. Berita.depok.go.id memberikan advokasi informasi setiap 
hari dengan informasi tentang covid-19, protocol kesehatan covid-19, pencegahan 
dan himbauan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta pemuka agama dan 
masyarakat. 

Advokasi protokol covid-19 dilakukan Pemerintah Kota Depok melalui berapa 
kanal. Untuk lebih mengkomunikasikan serta memaksimalkan media di dalam 
mengajak masyarakat. (Servaes and Patchanee 2009). Selain itu penyebaranluasan 
informasi dilakukan baliho, spanduk, komunikasi langsung dari petugas penyuluh 
ke warga yang datang ke puskesmas. Selain itu penyebaran informasi juga dilakukan 
melalui running teks dan videotron.

Untuk website sendiri menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Depok. Karena 
informasi yang diakses melalui internet, memiliki kelebihan dibandingkan dengan 
media lain. Diantaranya adalah jangkauannya luas, tidak hanya membangun pasar di 
tingkatan local namun juga memungkinkan hubungan yang lebih luas. Dengan tidak 
adanya keterbatasan tempat. Selain itu kelebihan website adalah informasi dapat 
diakses 24 jam, bersifat interaktif, respon bisa cepat, banyak tersedia informasi, 
informasi selalu update dan actual disebabkan kelebihan internet cepat, materi 
selalu diupdate, biaya murah, serta kontak dengan media lebih mudah dilakukan, 
(Darmastuti 2007).

Dengan kelebihan website tersebut, sehingga perlu strategi advokasi ke 
masyarakat melalui website. Penelitian ini diharapkan mengetahui bagaimana 
humas dalam Strategi Advokasi Protokol Covid-19 Melalui Website berita.depok.
go.id. 
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2. KERANGKA TEORI
2.1. Media Penyebaran Informasi 
Kemajuan teknologi tidak mungkin dihindari, dan pranata humas harus mampu 
mengikutinya. Diantaranya dengan hadirnya banyaknya saluran media yang 
awalnya hanya tatap muka menjadi media yang menggunakan media lebih cepat 
dan mudah dalam menyebarkan informasi atau website. 

Pengertian media online adalah media massa yang disajikan secara online di 
situs web (website) internet, (Iswara, 2001: 98) di dalam jurnal (Pertiwi and Dewi 
n.d.). Media online memiliki karakteristik antara lain 
1. Kecepatan (aktualitas) informasi
 Situs website media online dapat secara langsung menayangkan sebuah 

kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan. 
 Dengan demikian mempercepat penyampaikan informasi ke pasar (pengakses). 
2. Adanya pembaruan (updating) informasi
 Informasi yang disampaikan kepada klalayak secara terus menerus, karena 

adanya pembaruan (updating) informasi. Penyajian tersebut menyebabkan 
tidak adanya waktu yang diistimewakan atau prime time sebab penyediaan 
informasi selalu memberikan informasi terbaru hanya tergantung kapan 
pengguna mau mengaksesnya.

3. Interaktivitas
 Fungsi interaktif merupakan keunggulan media online yang paling 

membedakan dengan media lain. Media konvensional biasa menggunakan 
model komunikasi searah atau linear. Sedangkan media online bersifat dua 
arah dan egaliter. Beberapa jenis features yang merupakan contoh interactive 
options di media online antara lain Chat Room, email, online polling/survey 
dan games. Sarana ini bisa dipergunakan masyarakat untuk menyampaikan 
keluhan, saran, atau tanggapan ke bagian redaksi dan bisa langsung dibalas.

4. Personalisasi
 Media online memberikan peluang kepada setiap pembaca hanya mengambil 

informasi yang relevan bagi dirinya, dan menghapus informasi yang tidak 
diperlukan. Jadi selektivitas informasi dan sensor berada di tangan pengguna 
(self control).

5. Kapasitas muatan dapat diperbesar
 Media online memiliki kapasitas penyimpanan data yang relatif besar. Dengan 

media penyimpanan data yang berada di server komputer dan sistem global 
sehingga informasi yang pernah disediakan akan tetap tersimpan. Selain itu 
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dapat ditambah kapan saja, dan pembaca dapat mencarinya dengan mesin 
pencari (search engine).

6. Terhubung dengan sumber lain (hyperlink)
 Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan dengan 

sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut. Selain itu dapat 
disambungkan ke bank data yang dimiliki media tersebut atau dari sumber-
sumber luar. Karakter hyperlink ini juga membuat para pengakses bisa 
berhubungan dengan pengakses lainnya ketika masuk ke sebuah situs media 
online dan menggunakan fasilitas yang sama dalam media tersebut, misalnya 
dalam Chat Room, lewat email atau games.

Sedangkan Pengertian website dibagi beberapa jenis dan memiliki fungsinya 
masing-masing (Nilasari, 2014. 2-4 ) di dalam jurnal (Pertiwi and Dewi n.d.) yaitu:
1. Bedasarkan Sifatnya

a. Website Statis adalah jenis website yang tidak dapat diubah. Website 
statis memiliki bentuk yang tidak dapat diganti dengan yang lain. Web 
statis dibentuk hanya menggunakan HTML dan tidak menggunakan 
database. Website statis dapat diubah bentuknya dengan menggunakan 
software khusus.

b. Website dinamis adalah website yang sering diubah-ubah atau ditambah 
konten, tampilan dan sebagainya. Bahasa pemrograman yang biasa 
digunakan yaitu PHP, ASP, serta memanfaatkan database MySQL, atau 
MS SQL. 

2. Jenis website berdasarkan fungsinya:
a. Personal website merupakan website yang berisi tentang informasi 

pribadi seseorang. 
b. Commercial website adalah jenis web tersebut biasanya dimiliki oleh 

perusahaan. Website dipergunakan untuk bisnis. 
c. Goverment website adalah website yang dimiliki oleh pemerintah.
d. Non provit organization website yaitu website yang dimiliki suatu 

organisasi yang tidak ada unsur bisnis di dalamnya. 
 

Berita.depok.go.id sebagai website pemerintah pemerintah Kota Depok 
dituntut untuk memberikan informasi kepada warga masyarakatnya selain untuk 
mendapatkan partisipasi publik. Bahwa tujuan dari humas pemerintah adalah 
memenuhi tanggung jawab memberikan informasi dan layanan yang diperlukan 
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kepada warga dan dengan merespon apa yang warga perlukan (Servaes and 
Patchanee 2009). 

Transparansi didefinisikan sebagai “sejauh mana sebuah entitas 
mengungkapkan informasi yang relevan tentang proses keputusan, prosedur, fungsi, 
dan kinerjanya sendiri’ (Servaes and Patchanee 2009)

Kreteria penting untuk suksesnya dari advokasi pesan (Servaes and Patchanee 
2009) adalah 
1. Relevance: The issue has to be considered relevant to the several stakeholder 

groups.
2. Timing: The issue has to be put on the agenda at the right time.
3. Validity: The information and statistics provided have to be valid.
4. Cultural sensitivity: The information should be tailored to the audiences and 

be in line with the understandings and expectations of people or stakeholders.
5. Orientation of the relevant stakeholder groups: Stakeholder groups have to 

be trained in interpreting data, so that they are able to understand them.
6. Planning: The public health advocacy strategies and health communication 

should be planned in advance to improve utilization of the information.
7. Communication: Interaction and reaching mutual understanding(s) between 

relevant stakeholder groups
8. Action orientation: Advocacy strategies have to provide information for 

concrete action
9. Dissemination of information: Advocacy messages and information can only 

be used by decision-makers if they are disseminated properly.

Sifat media online adalah memfasilitasi akses warga negara ke pemerintah. 
Dengan demikian mempromosikan berbagai informasi dan partisipasi mereka 
dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Selain itu, pemerintah dapat 
menanggapi pertanyaan warga, (Hong 2013)

Demikian juga, konsep e-government atau Government 2.0 menyoroti 
penggunaan teknologi komunikasi oleh pemerintah. E-government sebagai 
sistem pemerintahan yaitu “Memanfaatkan Internet dan world-wide-web untuk 
menyampaikan informasi dan layanan pemerintah kepada warga negara” (hal. 1) 
(The Inggris Nations, 2002. Selain itu Inggris Nations (2012) f mengklasifikasikan 
layanan online pemerintah ke dalam empat kategori berikut: (a) muncul layanan 
informasi, (b) layanan informasi yang ditingkatkan, (c) layanan transaksional dan 
(d) layanan terhubung, (Hong 2013)
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3. METODE
Penelitian tentang Strategi Advokasi Protokol Covid-19 Melalui Website berita.
depok.go.id menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian tersebut, deskriptif 
kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang 
diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif dianggap 
mampu melepaskan apa yang telah dipikirkan sebelumnya dan selanjutnya mampu 
melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi 
dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiono, Prof 2011)
  Subjek penelitian adalah sesuatu yang berkedudukan sangat sentral. Sebab 
pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati 
oleh peneliti, (Pertiwi and Dewi n.d.). Subyek dalam penelitian ini adalah pengelola 
website berita.depok.go.id. Pengelola website yang mengetahui bagaimana proses 
informasi dihasilkan

Informan yang diminta informasi memiliki pertimbangan-pertimbangan 
tertentu. Diantaranya berdasarkan kompetensi, kewenangan, kemampuan dan 
memiliki tugas dalam pengelolaan website berita.depok.go.id. Informan ini disebut 
informan kunci, dengan kriteria:
1. Jurnalis dari berita.depok.go.id sebagai pengisi konten website berita.depok.

go.id
2. Editor dari berita.Depok.go.id sebagai salah satu penimbang layak tidaknya 

berita naik di berita.depok.go.id
3. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok sebagai salah satu 
penanggung jawab konten berita.depok.go.id
Objek penelitian merupakan variabel, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian, (Pertiwi and Dewi n.d.). Objek Penelitian ini adalah Website berita.
depok.go.id.
Data adalah hasil pengamatan yang dilaksanakan secara langsung terhadap suatu 
kejadian atau keadaan, dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus, 
atau gabungan dari ketiganya.Terdapat dua sumber data yang dapat dipergunakan 
dalam penelitian yaitu
1. Data Primer
 Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek sumber pertama 

baik dari penelitian individu/perseorangan, (Pertiwi and Dewi n.d.). Peneliti 
memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung kepada informan. 
Dengan menggunakan instrumen-instrumen yang terlebih dahulu ditetapkan.
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2. Data Sekunder
 Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung 

dari obyek penelitian yang bersifat publik. Terdiri dari struktur organisasi data 
kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya 
yang berkenaan dengan penelitian. 
Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan dua cara teknik 

pengumpulan data yaitu Observasi dan wawancara. 
Analisis data merupakan suatu usaha atau proses memilih, memilah, membuang, 
dan menggolongkan data. Hal ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan, 
yaitu: 1) Tema apa yang akan ditemukan pada data-data 2) Seberapa jauh data-data 
dapat menyongkong data tersebut, (Pertiwi and Dewi n.d.).
1. Reduksi Data
 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan 
demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 
dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 
dan mencarinya bila diperlukan (Sugiono, Prof 2011).

 Pengertian reduksi mengandung arti peneliti harus melakukan pemilihan 
bagian-bagian baik yang dianggap penting atau tidak penting. Hal tersebut 
untuk memudahkan dalam penarikan simpulan.

2. Penyajian Data
 Data yang sudah direduksi kemudian dilakukan display atau disajikan dalam 

bentuk teks narasi. Hal ini bertujuan memudahkan untuk memahami apa yang 
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 
Penyajian data selain teks naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network, 
dan chart, (Sugiono, Prof 2011)

3. Penarikan Simpulan
 Selanjutnya dilakukan penarikan simpulan. Simpulan awal yang disampaikan 

bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ada bukti-bukti yang yang 
kuat sebagai pendukung pada pengumpulan data berikutnya. Namun jika 
kesimpulan awal, didukung dengan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 
melakukan proses penelitian, maka kesimpulan yang disampaikan merupakan 
kesimpulan yang kredibel, (Sugiono, Prof 2011). Proses penarikan simpulan 
dengan menggunakan data awal lalu dilanjutkan dengan pengecekan kembali 
tentang objek penelitian. 
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 Metode penelitian dipergunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. 
Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berfikir induktif yaitu 
dimulai dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) kemudian ke hal-hal yang 
umum (tataran konsep). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan 
wawancara 

4. PEMBAHASAN
4.1. Informan
Peneliti melibatkan tiga informan 
Peneliti melibatkan tiga orang sebagai informan. Masing-masing informan sebagai 
berikut
1.  Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
2.  Editor berita.depok.go.id
3.  Jurnalis berita.depok.go.id

4.2. Website berita.depok.go.id sebagai Media Advokasi covid-19
Sebuah website dapat disebut sukses dalam melakukan advokasi pesan memiliki 
kriteria, yaitu:
1. Relevance: The issue has to be considered relevant to the several stakeholder 

groups.
Informan menyampaikan agar isu pemberitaan yang diangkat sesuai dengan 
kebutuhan stakeholder, setiap minggu, jurnalis berita.depok.go.id melakukan 
rapat redaksi. Rapat dilakukan untuk membahas tentang berita-berita yang 
berkembang di masyarakat. Informasi tersebut diketahui dengan dilakukan 
monitoring berita. Khususnya untuk covid-19, informasi disampaikan 
berdasarkan informasi yang dikelurkan oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19. 
Sehingga, ada beberapa informasi yang tidak sesuai dengan yang ada di 
agenda rapat redaksi, namun berdasarkan yang berkembang di lapangan. 
     Selain itu, menurut informan, untuk berita yang tersaji di berita.depok.
go.id, juga berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Bagian redaksi berita.
depok.go.id bekerjasama dengan layanan pengaduan Pemerintah Kota Depok. 
Yang menjadi banyak bertanyaan oleh warga melalui pengaduan, oleh jurnalis 
dilakukan konfirmasi ulang kepada perangkat dinas terkait. Selanjutnya 
ditayangkan menjadi sebuah berita sekaligus menjawab pertanyaan dari 
masyarakat. 
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2. Timing: The issue has to be put on the agenda at the right time.
 Isu disajikan harus di waktu yang tepat. Informan menyebutkan setiap berita 

yang tersajikan tidak ada waktu khusus untuk penayangan. Berita yang selesai 
diedit oleh editor akan dilakukan pengecekan kembali oleh penanggungjawab 
jurnalis. Kecuali berita yang memerlukan konfirmasi ulang kepada narasumber. 
Setelah berita dikonfirmasi ulang, berita akan disampaikan ke penanggung 
jawab untuk dilakukan pengecekan dan penayangan. Jadi untuk penayangan 
berita di berita.depok.go.id tidak ada waktu-waktu khusus penayangan. 
Namun berita akan ditayangkan jika telah selesai dilakukan pengeditan dan 
konfirmasi ulang ke narasumber untuk berita-berita yang perlu dilakukan 
konfirmasi. 

          Pemberitaan tentang covid-19 penayangan sama dengan berita lainnya. 
Tidak ada waktu-waktu tertentu. 

3. Validity: The information and statistics provided have to be valid.
 Di antara kesuksesan dari advokasi pesan adalah validitas. Informasi yang 

disajikan harus valid. Informan menyampaikan setiap berita yang tayang, 
merupakan hasil dari peliputan yang dilakukan secara daring atau langsung. 
Dan data yang didapat dilakukan klarifikasi ulang kepada pihak narasumber. 

 Khusus untuk berita terkait covid-19 dan terkait dengan kebijakan maka, 
jurnalis berita.depok.go.id sesuai dengan release yang dikeluarkan satuan 
gugus tugas. 

4. Cultural sensitivity: The information should be tailored to the audiences and 
be in line with the understandings and expectations of people or stakeholders.

 Dalam menayangkan informasi tersebut harus disesuaikan dengan khalayak 
dan sejalan dengan pemahaman dan harapan orang atau pemangku 
kepentingan. Langkah dilakukan adalah dengan menggunakan Bahasa yang 
mudah dipahami oleh masyarakat. 

       Berkaitan dengan pemberitaan covid-19 di berita.depok.go.id, menurut 
informan hal yang dilakukan adalah dilakukan pengupdatean data.

5. Orientation of the relevant stakeholder groups: Stakeholder groups have to 
be trained in interpreting data, so that they are able to understand them.

 Informan menyampaikan sebagian besar berita yang ditayangkan di berita.
depok.go.id dilengkapi dengan berbagai data pendukung. Dan dikemas 
dengan sederhana sehingga stakeholder maupun masyarakat bisa menafsirkan 
dan memahaminya. 
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         Demikian pula untuk berita tentang covid-19, informasi yang diberikan 
berdasarkan data yang dikeluarkan oleh tim Gugus Tugas Covid-19 Kota 
Depok.

6. Planning: The public health advocacy strategies and health communication 
should be planned in advance toimprove utilization of the information.

 Strategi advokasi yang sehat dan komunikasi yang sehat seharusnya 
direncanakan terlebih dahulu untuk meningkatkan pemanfaatan informasi. 
Dalam penyajian berita, menurut informan pemberitaan berita.depok.go.id 
maupun terkait dengan covid-19 dilakukan perencanaan. Hal yang dilakukan 
yaitu dengan dilakukan rapat redaksi minimal seminggu sekali. 

           Rapat redaksi ini bertujuan untuk merencanakan berita yang akan tayang 
untuk seminggu depan. Selain itu dilakukan evaluasi pemberitaan minggu ini. 

7.  Communication: Interaction and reaching mutual understanding(s) between 
relevant stakeholder groups

 Kreteria lain dari suksesnya advokasi pesan adalah komunikasi. Terdapatnya 
interaksi dan pencapaian pengertian yang sama antara pemangku kepentingan. 
Menurut informan, untuk berita.depok.go.id terdapat kolom komentar. 
Sehingga, jika warga yang ingin menanggapi, atau meminta informasi lebih 
lanjut, maka dapat menuliskan di kolom tersebut. 

 Selain kolom komentar, menurut informan Pemerintah Kota Depok 
menyediakan saluran lain yaitu media sosial pemerintah kota depok, aplikasi 
pengaduan, Sigap Depok ataupun email pengaduan. 

         Menurut informan selain kanal komentar di website berita.depok.go.id, 
masyarakat juga disarankan menghubungi ke nomor tunggal panggilan 
darurat 112 atau 119. Berkaitan dengan advokasi pesan covid-19, masyarakat 
juga 

8. Action orientation: Advocacy strategies have to provide information for 
concretev Action

 Strategi advokasi harus menyediakan informasi untuk aksi. Menurut informan, 
berita.depok.go.id sudah melakukannya. Diantaranya berita terkait dengan 
protokol kesehatan. 

9. Dissemination of information: Advocacy messages and information can only 
be used by decision-makers if they are disseminated properly.

 Pesan advokasi dan informasi dapat digunakan oleh pengambil keputusan jika 
disebarluaskan secara baik. Menurut informan berita-berita di Portal berita.
depok.go.id juga disebarkan melalui berbagai kanal. Antara lain melalui 
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Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Diharapkan dengan menggunakan 
banyak kanal informasi dapat tersebar kepada seluruh lapisan masyarakat. 

         Selama kurun waktu Januari 2020 sampai dengan April 2021 terdapat 
sebanyak 851 berita yang menggunakan judul corona dan covid-19. 
Sedangkan berdasarkan views berita dengan judul ‘1.300 Pelajar SMPN 08 
Depok Doa Bersama Agar Terhindar Virus Corona’ yang ditayangkan pada 
tanggal 6 Maret 2020 sebanyak 8.190 views, kemudian Dinas Damkar dan 
Penyelamatan Lakukan Monitoring Kampung Siaga Covid-19 di Cimanggis’ 
yang ditayangkan pada 5 Mei 2020 sebanyak 5.746 views. Lalu berita ‘10 
Kelurahan Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia Depok’ yang tayang 
pada tanggal 2 Maret 2021 diakses sebanyak 4.502 views, Selanjutnya, berita 
dengan judul ‘Hadapi Pandemi Covid-19, Pemkot Depok Siagakan Posyandu 
Keliling’ yang tayang pada tanggal 22 Juni 2020 terdapat 4.263. Lalu. 
‘Pentingnya Transparansi Data Covid-19 Demi Tingkatkan Kewaspadaan 
Masyarakat’ yang tayang pada tanggal 23 Maret 2020 sebanyak 4.173.

         Sedangkan pemberitaan mengenai konferensi pers Wali Kota dan Forum 
Koordinasi Perangkat Daerah Kota Depok tentang pasien corona pertama di 
Indonesia yang merupakan warga Kota Depok, di berita.depok.go.id berjudul 
‘Corona di Depok, Wali Kota Minta Warga Tetap Tenang dan Jangan Panik’ 
dan tayang pada tanggal 3 Maret 2020 dengan views sebanyak 824. 

           Lalu kebijakan Pemerintah Kota  Depok tentang  Pembatasan Sosial 
Berskala Besar ditayangkan pada tanggal 14 April 2020, dengan judul 
‘Diberlakukan 15 April, Wali Kota Minta Warga Patuhi Instruksi PSBB’ 
memiliki views sebanyak 354.

5. KESIMPULAN
Sesuai dengan hasil analisis di atas, simpulan yang diperoleh website berita.depok.
go.id cukup berhasil menjalankan fungsi strategi advokasi. Untuk Relevance, 
Validity, Cultural sensitivity, Orientation of the relevant stakeholder groups, 
Planning, Communication, Action orientation, Dissemination of information 
terpenuhi. Sedangkan yang belum dilakukan sepenuhnya adalah Timing. 
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Abstrak
BAZNAS sebagai lembaga pemerintah harus bekerja keras untuk mengoptimalkan 
pengumpulan zakat dari ASN. Media sosial facebook merupakan salah satu media 
yang dimanfaatkan oleh BAZNAS untuk menarik simpati dan meningkatkan 
kepatuhan berzakat bagi ASN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi 
BAZNAS Kabupaten Lingga untuk meningkatkan kepatuhan berzakat melalui 
penyebaran informasi di media sosial. Teori yang digunakan pada penelitian ini 
adalah Compliance Gaining Theory. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualititatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BAZNAS 
menyebarkan konten melalui media Facebook. BAZNAS melakukan persuasi 
dan pendekatan dengan menggunakan teknik rewarding, punishing, expertise, 
impersonal commitments dan personal commitments. Lima teknik tersebut dianggap 
berhasil dalam meningkatkan kepatuhan berzakat di kalangan ASN.

Kata kunci: ASN, compliance gaining, facebook, media sosial, zakat

Abstract
BAZNAS as a government agency must work hard to optimize the collection of zakat 
from ASN. The social media Facebook is one of the media used by BAZNAS to attract 
sympathy and increase zakat compliance for ASN. This study aims to determine 
the strategy of BAZNAS Lingga Regency to increase zakat compliance through 
the dissemination of information on social media. The theory used in this study is 
Compliance Gaining Theory. This research method uses a qualitative descriptive 
approach. Based on the research results, it is known that BAZNAS disseminates 
content through Facebook. BAZNAS performs persuasion and approaches using 
rewarding techniques, punishing, expertise, impersonal commitments and personal 
commitments. The five techniques are considered successful in increasing zakat 
compliance among ASN.

Keywords: ASN, compliance gaining, facebook, social media, zakat

1. PENDAHULUAN 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya 
yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 
2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, 
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dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Kondisi saat ini, hampir di seluruh daerah 
jumlah pengumpulan zakat belum optimal. Hal ini diperkirakan masih rendahnya 
kepatuhan ASN mengeluarkan atau membayar zakat profesinya melalui BAZNAS. 

Ini dibuktikan dari laporan tahunan BAZNAS Lingga tahun 2020 yang 
menyebutkan bahwa dari 2.665 ASN beragama Islam, tetapi baru 1.113 ASN yang 
patuh dan mau membayarkan zakatnya melalui BAZNAS. Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lingga sudah menerbitkan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan 
Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Zakat, Infaq, Shadaqah. Untuk memperkuat 
fungsi kerja BAZNAS Kabupaten Lingga, diterbitkan lagi Peraturan Bupati Nomor: 
32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana 
Sosial Keagamaan Lainnya. Adanya kebijakan tentang zakat ini menunjukkan 
keseriusan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada di 
Kabupaten Lingga.

Sasaran utama dari kebijakan pemerintah daerah ini adalah ASN, TNI/Polri, 
Pengusaha, Pengacara, Dokter yang ada di Kabupaten Lingga. Dianggap semua 
profesi di atas adalah mereka yang sudah melek teknologi. BAZNAS sebagai 
lembaga resmi pemerintah tentu mempunyai tugas berat. Dalam menjalankan 
aktivitasnya, tentu perlu melakukan berbagai macam strategi. Salah satunya adalah 
strategi komunikasi. Melalui strategi komunikasi yang efektif diharapkan akan 
menimbulkan peningkatan kepatuhan dari calon muzakki agar mengeluarkan zakat 
yang pada akhirnya akan menghasilkan hasil yang optimal. 

Saat ini, melalui kemajuan teknologi informasi, BAZNAS Lingga selalu 
melakukan publikasi kegiatan kepada khalayak. Tindakan ini dilakukan dalam 
upaya memberikan pemahaman sehingga diharapkan memunculkan kepatuhan dari 
ASN. Salah satu sarana teknologi informasi yang digunakan untuk menyampaikan 
pesan-pesan zakat adalah menggunakan media sosial Facebook. 

Ardianto dalam Watie (2016) menjelaskan media sosial merupakan bagian 
dari media baru yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini dan persepsi 
publik. Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk karena kekuatan 
media. Hal ini karena apa yang ada di dalam media sosial, terbukti mampu 
membentuk opini, sikap, dan perilaku publik atau masyarakat. Penggunan media 
sosial Facebook memang sangat mudah, cepat dan sangat efektif. Terutama dalam 
hal penyampaian pesan kepada khalayak. Dalam hitungan detik, informasi dapat 
dibagikan ke seluruh penjuru dunia. Kemudahan dalam unggah foto, video juga 
menjadi salah satu pilihan nitizen dalam memanfaatkannya untuk terus eksis di 
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dunia maya. Penggunaan media sosial Facebook bagi instansi/lembaga tentu akan 
mampu menaikkan citra lembaga. 

Di samping itu, pasti akan mampu membujuk dan merayu sasaran sehingga 
patuh dan mau mengikuti ajakan dari sebuah lembaga pemilik akun. Di era 
digital saat ini, semua orang sudah bebas mengakses konten-konten apa saja yang 
diinginkannya. Tergantung kepada lembaga/institusi konten apa yang mereka kelola 
sehingga mampu mempengaruhi khalayak. 

ASN yang menjadi sasaran pengumpulan zakat adalah mereka dari kaum 
terdidik. Tentu mereka melihat dan mengamati bagaimana pergerakan BAZNAS 
Lingga selama ini. Mulai dari aktifitas pengumpulan hingga pendistribusiannya. 
Apabila BAZNAS mampu mengelola konten zakat dengan baik, niscaya akan 
memunculkan keinginan dan kepatuhan bagi ASN secara sadar untuk mengeluarkan 
zakatnya melalui BAZNAS.

Dari hasil penulusuran di media sosial, akun Facebook Baznas Kabupaten 
Lingga memiliki pengikut 2.125 orang. Bagi ASN media sosial FACEBOOK bukan 
barang langka. Hampir semua ASN Kabupaten Lingga terbiasa menggunakannya. 
Bagi ASN FACEBOOK merupakan media sosial yang umum digunakan. Media 
sosial FACEBOOK dipilih karena mudahnya berinteraksi tanpa harus bertatap 
muka atau face to face secara langsung. Hal ini diperkuat dari pernyataan Sauyai et 
al. (2017) bahwa Facebook adalah website jejaring sosial di mana para pengguna 
dapat bergabung dalam komunitas, seperti kota, kerja, daerah untuk melakukan 
koneksi berinteraksi dengan orang lain. 

Penelitian terdahulu berjudul Manajemen Komunikasi Pengelola Zakat 
Melalui Strategi Human Resources Development (Yulianti, 2018). Penelitian tersebut 
bertujuan menganalisis proses manajemen komunikasi pengelola Unit Pengumpul 
Zakat Manajemen Dakwah. Penelitian ini ditinjau dari penerapan strategi Human 
Resources Development (HRD). Proses manajemen komunikasi tersebut dilakukan 
baik secara verbal maupun non verbal. Adapun aspek yang meliputinya, yaitu 
informing, persuading dan collaborating.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini, 
peniliti berupaya untuk menganalisis penerapan proses manajemen komunikasi 
melalui strategi HRD. Dalam penilitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi dan wawancara. Dalam wawancara melibatkan informan dari 
jurusan manajemen dakwah, dosen, dan mahasiswa sebagai pelaksana teknis Unit 
Pengumpulan Zakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen 
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komunikasi pengelola zakat Unit Pengumpul Zakat Manajemen Dakwah dilakukan 
baik secara verbal maupun non verbal. 

Komunikasi verbal dilakukan dalam bentuk lisan, misalnya pada saat 
rapat rutin, sedangkan dalam bentuk tulisan, misalnya melalui penyusunan SOP, 
penyusunan laporan, , dan lembar sumbang saran. Untuk komunikasi non verbal 
sendiri, dilaksanakan saat pelayanan terhadap pengguna. Hal ini diwujudkan dalam 
bentuk prinsip kerja yang tertera dalam SOP dan maklumat pelayanan prima Unit 
Pengumpul Zakat Manajemen Dakwah. 

Strategi Human Resources Development (HRD) UPZ MD diterapkan dalam 
tiga aspek, yakni informing (misalnya: rapat rutin pengurus, FGD, seminar dan 
lokakarya). Kemudian persuading, yakni sosialisasi Unit Pengumpul Zakat 
melalui media komunikasi secara langsung dan digital serta penyusunan program 
Unit Pengumpul Zakat Manajemen Dakwah). Berikutnya collaborating (strategi 
manajemen dalam bentuk pembagian kerja yang dibuktikan adanya SOP Pengelolaan 
UPZ dan Struktur Organisasi).

Mulai 2018, BAZNAS Lingga mulai memaksimalkan penggunaan media 
sosial FACEBOOK sebagai alat/media publikasi. Tujuannya adalah menarik 
simpati dan memunculkan kepatuhan dengan melakukan pendekatan secara 
persuasi melalui media sosial. Perolehan peningkatan kepatuhan dari orang lain 
adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling sering digunakan. Hal ini termasuk 
usaha mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu seperti apa yang kita inginkan. 
Sekaligus menghentikan sesuatu pekerjaan yang tidak kita inginkan. Kepatuhan 
(compliance) menunjukkan adanya kekuatan yang mempengaruhi individu secara 
eksplisit (Handini et al., 2019).

Artinya, dalam setiap tindak komunikasi selalu ada individu yang 
mempengaruhi dan individu lain yang dipengaruhi. Proses saling mempengaruhi 
ini kemudian akan memunculkan sikap percaya kepada orang lain yang memiliki 
kekuasaan lebih tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan 
judul model complaince gaining: strategi membangun kepatuhan berzakat. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan 
BAZNAS untuk mewujudkan peningkatan kepatuhan berzakat bagi kalangan ASN 
melalui penyebaran konten zakat di media sosial facebook.

Zaid
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2. KERANGKA TEORI
2.1. Compliance Gaining/Peningkatan Kepatuhan
Upaya untuk mendapatkan kepatuhan orang lain merupakan bagian dari tujuan 
sebuah organisasi. Komunikasi yang disebarluaskan melalui berbagai media untuk 
memperoleh kepatuhan adalah salah bentuk persuasi atau pendekatan. Kedepan 
tentu akan menjadi upaya untuk membujuk dan mempengaruhi sikap dan perilaku 
ASN. Oleh karena itu, makna dari pengaruh dapat dipahami sebagai istilah besar 
yang meliputi komunikasi, baik disengaja maupun tidak disengaja untuk mengubah 
keyakinan, niat, sikap dan tingkah laku seseorang. Wujud dari pemerolehan 
peningkatan kepatuhan dan penolakan kepatuhan biasanya dipandang sebagai 
bagian dari persuasi dan pendekatan dengan melibatkan usaha yang disengaja untuk 
merubah perilaku orang lain (Handini et al., 2019).

Pemerolehan peningkatan kepatuhan menekankan hasil yang spesifik. 
Penekanannya tidak hanya pada perubahan sikap, melainkan dalam bentuk 
penyesuaian perilaku. Penelitian mengkaji tentang peningkatan kepatuhan dengan 
strategi verbal dan nonverbal untuk meningkatkan kepatuhan orang lain. Janji 
dalam bentuk imbalan dan ancaman hukuman adalah dua dari banyak strategi untuk 
memperoleh peningkatan kepatuhan orang lain. 

Pada pertengahan 1960-an, Gerald Marwell&David Scmitt termasuk orang 
pertama yang membuat batasan yang jelas mengenai Kajian Meningkatkan Kepatuhan 
sebagai sebuah bidang studi. Mereka mengidentifikasi 16 (enam belas) strategi 
yang mereka sebut sebagai taksonomi deduktif, artinya semua upaya pemenuhan 
kepatuhan bisa dikelompokkan menjadi salah satu dari 16 kategori (Handini et al., 
2019). Menurut Marwell dan Scmitt, ada 16 kategori strategi komunikasi untuk 
memperoleh kepatuhan, yakni promising (menjanjikan adanya imbalan untuk 
tindakan kepatuhan), threatening (hukuman akan diberikan kepada yang tidak 
patuh), showing expertise about positive outcomes (menunjukkan bagaimana 
hal yang baik akan terjadi kepada mereka yang patuh), liking (memperlihatkan 
adanya rasa persahabatan), pregiving (memberikan imbalan sebelum meminta dan 
menuntut kepatuhan dari orang lain), applying aversive stimulation (menerapkan 
hukuman sampai tingkat kepatuhan dirasakan sudah terpenuhi), calling in a debt 
(mengatakan bahwa seseorang berhutang terhadap sesuatu karena adanya kebaikan 
di masa lalu), making moral appeals (menggambarkan bahwa kepatuhan sebagai 
bentuk moral yang baik).

Selanjutnya attributing positive feelings (menyampaikan pada orang lain 
betapa dia akan merasakan kebaikan apabila ada kepatuhan), atributing negative 
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feelings (menyampaikan pada orang lain bahwa betapa dia akan merasakan 
kesusahan apabila tidak ada kepatuhan), positive altercasting (mengasosiasikan 
kepatuhan dengan orang yang memiliki integritas dan berkualitas baik), negative 
altercasting (mengasosiasikan ketidakpatuhan dengan orang yang berkualitas 
tidak baik), seeking altruistic compliance (memandang kepatuhan sebagai sekedar 
menolong), showing positive esteem (mengatakan bahwa seseorang akan merasa 
lebih disukai bila mereka menjadi patuh), dan strategi yang terakhir adalah showing 
negative esteem (mengatakan bahwa seseorang akan merasa lebih tidak disukai bila 
ia tidak patuh) (Handini et al., 2019)

Setelah dianalisis lebih lanjut, keenambelas kategori tersebut dapat 
disederhanakan menjadi lima kategori, yaitu rewarding (penghargaan), punishing 
(hukuman), expertise (kecakapan atau keahlian), impersonal commitments 
(komitmen impersonal), dan personal commitments (komitmen personal) (Handini 
et al., 2019).

2.2. Strategi Komunikasi
Komunikasi merupakan alat utama sebagai penunjang terjadinya interaksi sosial. 
Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut antara 
orang-perorangan, antar kelompok manusia, maupun antara orang-perorangan 
dengan kelompok manusia (Nusantara & Setyaningsih, 2018)

Manusia sebagai mahluk sosial tentu tidak bisa dipisahkan dari proses 
komunikasi karena melalui komunikasi manusia dapat bertukar informasi, pesan 
dan juga maksud sehingga hubungan antar manusia dapat berjalan dengan harmonis. 
Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi secara tatap muka antara orang 
per orang. Hal ini memungkinkan setiap orang bisa menangkap reaksi orang lain 
secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal.

Pada hakikatnya, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara 
komunikator dengan komunikan. Komunikasi jenis ini dianggap paling efektif 
dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang karena sifatnya 
dialogis berupa percakapan. 

Menurut Arifin (dalam Muchlisin Riadi, 2020), ada beberapa teknik yang 
dapat digunakan dalam pelaksanaan strategi komunikasi, yaitu:
1. Redundancy (Repetition) adalah teknik mempengaruhi khalayak dengan 

cara mengulang-ulang pesan kepada khalayak. Melalui teknik pengulangan 
ini, banyak sekali manfaat yang dapat ditarik darinya. Salah satu manfaatnya 
adalah bahwa khalayak akan lebih memperhatikan pesan itu, karena justru 
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kontras dengan pesan yang tidak diulang-ulang, sehingga ia akan lebih banyak 
mengikat perhatian. 

2. Canalizing adalah teknik memahami dan meneliti pengaruh kelompok 
terhadap individu atau khalayak. Untuk berhasilnya komunikasi ini, maka 
harus dimulai dari memenuhi nilai-nilai dan standar kelompok dan masyarakat. 
Tentu secara berangsur-angsur mengubahnya ke arah yang dikehendaki. Akan 
tetapi, bila hal ini kemudian ternyata tidak mungkin, maka kelompok tersebut 
secara perlahan-lahan dipecahkan. Sehingga anggota-anggota kelompok 
itu sudah tidak memiliki lagi hubungan yang ketat. Berikutnya pengaruh 
kelompok akan menipis dan akhirnya akan hilang sama sekali. Dalam kondisi 
demikian itulah pesan-pesan akan mudah diterima oleh komunikan atau 
khalayak.

3. Informatif adalah suatu bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi 
khalayak dengan jalan memberikan penerangan. Penerangan berarti 
menyampaikan sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya, di atas fakta-fakta 
dan data-data yang benar serta pendapat-pendapat yang benar pula. Teknik ini 
lebih ditujukan pada penggunaan akal pikiran khalayak, dan dilakukan dalam 
bentuk pernyataan berupa keterangan, penerangan, berita dan sebagainya. 

4. Persuasif adalah mempengaruhi dengan jalan membujuk. Hal ini, khalayak 
digugah baik pikirannya maupun perasaannya. Perlu diketahui bahwa situasi 
mudah terkena sugesti ditentukan oleh kecakapan untuk mengsugestikan atau 
menyarankan sesuatu kepada komunikan (suggestivitas), dan mereka itu sendiri 
diliputi oleh keadaan mudah untuk menerima pengaruh (suggestibilitas). 

5. Edukatif merupakan salah satu usaha mempengaruhi khalayak dari suatu 
pernyataan umum yang dilontarkan, dapat diwujudkan dalam bentuk 
pesan yang akan berisi pendapat-pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman-
pengalaman. Mendidik berarti memberikan sesuatu ide kepada khalayak 
tentang apa sesungguhnya, di atas fakta-fakta, pendapat dan pengalaman 
yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kebenaran, dengan disengaja, 
teratur dan terencana. Hal ini bertujuan mengubah tingkah laku manusia ke 
arah yang diinginkan. 

6. Koersif adalah teknik mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. 
Teknik koersif ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-
peraturan, perintah-perintah dan intimidasi-intimidasi. Untuk pelaksanaannya 
yang lebih lancar biasanya di belakangnya berdiri suatu kekuatan yang cukup 
tangguh.
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Strategi komunikasi sejatinya harus disusun secara sistematis, sebagai upaya 
merubah pengetahuan, sikap, dan tingkah laku khalayak atau sasaran. Menurut 
Arifin (1994), agar pesan dapat tersampaikan secara efektif, maka komunikator 
perlu menentukan langkah-langkah strategis komunikasi, sebagai berikut:
1. Mengenal khalayak.
2. Menentukan tujuan.
3. Menyusun pesan.
4. Menetapkan metode dan memilih media yang digunakan. 

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif. Alasan 
penggunaan penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini bersifat post 
positivisme. Sifatnya adalah mengkonstruksi fenomena yang ada untuk mendapatkan 
gambaran tentang mengapa ASN tidak mau patuh membayarkan zakat, infak dan 
sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya melalui BAZNAS Kabupaten Lingga. 
Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggambarkan kondisi pengelolalaan 
zakat dan menemukan permasalahan-permasalahan sebagai penyebab munculnya 
ketidakpatuhan ASN membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten 
Lingga. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan 
observasi dan studi pustaka. Objek dari penelitian ini adalah akun Facebook 
BAZNAS Kabupaten Lingga. Langkah analisis data menurut Miles dan Huberman 
(1992:15-19), adalah diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, penarikan kesimpulan (Sahid, 2011)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan beberapa hal yang berkaitan 
dengan penelitian ini. Observasi yang dilakukan adalah melihat bagaimana upaya 
BAZNAS memanfaatkan media sosial facebook untuk meningkatkan kepatuhan 
berzakat di kalangan ASN. Data yang didapat peneliti saat melakukan studi pustaka 
di Kantor BAZNAS Lingga, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Muzaki Kabupaten Lingga
No Kategori Muzaki PNS 

Muslim
Penerimaan Zakat 

Tahun 2019 Tahun 2018
1. Muzaki Perorangan (dalam orang) 2.665 1.311 1.231

  Sumber: BAZNAS Kabupaten Lingga 
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Hadirnya media sosial sebagai jejaring sosial cukup menarik perhatian bagi 
banyak kalangan di Indonesia. Penggunaannya sebagai sarana untuk bertukar 
informasi, gagasan dan pengalaman di berbagai bidang semakin banyak dilakukan, 
tak terkecuali dalam segala bidang. Facebook terbukti sebagai media sosial yang 
efektif digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Lingga dalam meraih simpati dan 
mengajak ASN untuk patuh membayar zakatnya melalui lembaga BAZNAS. 
Adapun strategi yang dilakukan adalah:
1. Model Compliance Gaining 

Model komunikasi yang digunakan oleh BAZNAS untuk memperoleh 
kepatuhan dari ASN adalah model compliance gaining. Adapun strategi pendekatan 
yang dilakukan, yaitu rewarding (penghargaan), punishing (hukuman), expertise 
(kecakapan atau keahlian), interpersonal commitments (komitmen interpersonal), 
dan personal commitments (komitmen personal).

Pertama, rewarding adalah janji (Handini et al., 2019). Dalam penerapannya 
compliance gaining atau peningkatan kepatuhan dapat dilaksanakan oleh BAZNAS 
Kabupaten Lingga dengan cara memberikan janji kepada ASN yang menjadi 
sasaran target pengumpulan. Melalui postingan FACEBOOK tertulis jelas bahwa 
program BAZNAS untuk menggerakkan dakwah, ekonomi, kesehatan, pendidikan 
dan sosial keagamaan. Artinya, zakat yang dikumpulkan benar-benar dipergunakan 
untuk menggerakan program kemajuan umat. Bentuk komitmen ini, merupakan 
janji BAZNAS kepada publik. Memang diharapkan dengan persuasi model ini 
akan melahirkan kepercayaan dari ASN sebagai pembayar zakat. Semua kegiatan 
dakwah, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial keagamaan yang sudah 
disalurkan semuanya terdokumentasi dengan baik dan rapi. Lalu, diunggah di 
FACEBOOK Baznas Lingga. 

Kedua, punishing adalah hukuman, ancaman (Handini et al., 2019). Dalam 
akun facebook Baznas Kabupaten Lingga tercantum kalimat “Barang Siapa 
Meninggalkan Zakat, Tiada Lah Hartanya Beroleh Berkat”. Kalimat ancaman ini 
sebenarnya merupakan nasehat kebaikan yang ditulis oleh Raja Ali Haji dalam yang 
disampaikan melalui Gurindam Dua Belas. Kalimat pesan ini sengaja dikutip oleh 
BAZNAS. Dicantumkan di laman FACEBOOK BAZNAS untuk menyampaikan 
pesan ancaman dari Tuhan. 

Diharapkan melalui kutipan tulisan ini, ASN yang mempunyai harta dan 
sudah masuk dalam kategori wajib zakat, tergerak hatinya membayar zakat melalui 
BAZNAS.
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Ketiga, expertise adalah kecakapan atau keahlian, contoh: penghargaan 
atas kepandaian (Handini et al., 2019). BAZNAS Kabupaten Lingga selalu 
memutakhirkan informasi di laman FACEBOOK. Khusus terkait apresiasi terhadap 
pihak yang telah ikut membantu, baik mengumpulkan maupun menyalurkan 
bantuan zakat. Tercatat di postingan tanggal 25 Maret 2019, menuliskan ucapan 
“….terimakasih kepada semua pihak yang sudah berbagi dan mengeluarkan 
hartanya di jalan Allah”. Hal ini dilakukan dalam upaya memberikan penghargaan 
atas jasa dan kebaikan orang lain. Mengenal prinsip dasar manusia yang selalu 
ingin dihargai.

Keempat, interpersonal commitments adalah komitmen interpersonal, 
contoh: seruan moral (Handini et al., 2019). BAZNAS Kabupaten Lingga sebagai 
lembaga resmi milik pemerintah terus berupaya menyampaikan pesan kebaikan. 
Dalam postingan bertuliskan tulisan “…Penyaluran bantuan biaya berobat atas 
nama ozi fadilah fazri sebesar Rp.1.000.000 yg di rujuk ke Batam. Semoga bermanfaat 
bagi penerima dan lekas sehat..Aaminn ya rabbal alamin”. Hal ini disampaikan kepada 
publik bahwa semua muslim harus sehat. Bagaimana agar sehat, maka yang sakit 
harus dibantu. Jika, semua umat Islam sehat, maka agama akan menjadi kuat. Tercipta 
kerukunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bersama. 

Dana zakat, infaq, sedekah yang terkumpul bisa meringankan beban saudara kita 
yang lain. Hal ini menjadi perlu untuk terus diserukan sebagai bentuk seruan moral 
antar sesama manusia saling menumbuhkan kasih sayang kepada sesama.

Kelima, personal commitments adalah komitmen personal, contoh: dianggap 
sebagai hutang (Handini et al., 2019). Bagi mereka yang memiliki harta yang sudah 
cukup takaran (nisab) dan masanya (haulnya), wajib membayar zakat. Ditulis 
“Terimakasih kepada muzaki an.Hj Minarni yg telah berzakat di baznas kabupaten 
lingga. Semoga Allah memberikan keridhoan dan keberkahan serta bermanfaat bagi 
yg menerimanya..aminn ya rabbal alamin”. 

Melalui postingan ini diharapkan akan muncul komitmen si muzakki untuk 
secara terus menerus membayarkan zakatnya. Tugas BAZNAS membangun komitmen 
personal ASN. Upaya ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Semuanya harus seiring 
sejalan dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan.

2. Strategi Komunikasi Peningkatan Kepatuhan
Di dalam strategi komunikasi dikemukakan beberapa teknik komunikasi:

Pertama, redundancy (Repetition) adalah cara mempengaruhi khalayak 
dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada khalayak (Arifin dalam Muchlisin 
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Riadi, 2020). Pesan yang diposting oleh BAZNAS Lingga selalu mengingatkan 
tentang anjuran berzakat. Terus saja diulang-ulang melalui fanpage FACEBOOK. 
Berikut dilengkapi dengan berbagai foto dan video dokumentasi kegiatan BAZNAS 
dalam menyalurkan dana ZIS yang sudah disetor oleh Muzaki kepada Mustahik. 

Kedua, canalizing adalah teknik memahami dan meneliti pengaruh kelompok 
terhadap individu atau khalayak (Arifin dalam Muchlisin Riadi, 2020). BAZNAS 
harus mampu meyakinkan Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, pimpinan 
Organiasi Perangkat Daerah. Kehadiran mereka membayarkan zakat melalui 
BAZNAS, secara psikologi tentu akan memancing motivasi bagi ASN lain. Posisi 
dan kedudukan mereka saat ini tentu memiliki pengaruh yang kuat. 

Ketiga, teknik informatif adalah suatu bentuk isi dari pesan yang bertujuan 
untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan Arifin dalam 
(Muchlisin Riadi, 2020). BAZNAS harus menyampaikan secara jelas dan terperinci 
berapa besaran zakat yang terkumpul dan berapa yang sudah disalurkan dalam satu 
periode. Kepada siapa saja zakat itu disalurkan melalui media. Tidak hanya dalam 
bentuk laporan biasa. Paling tidak dalam bentuk infografis yang menarik pembaca. 
Hal ini, nampaknya belum dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lingga. Semua 
postingan hanya berisi penyaluran dana zakat yang terkumpul.  

Keempat, teknik persuasif adalah mempengaruhi dengan jalan membujuk 
(Arifin dalam Muchlisin Riadi, 2020). BAZNAS harus selalu membujuk melalui 
postingan yang menggugah kesadaran dan menimbulkan kepatuhan. Pesan yang 
diposting di beranda FACEBOOK harus kontinu dengan foto-foto dan video. Tidak 
hanya berupa teks. Tangkapan visual oleh mata akan mudah untuk diresapi dan 
dihayati. 

Kelima, teknik edukatif adalah salah satu usaha atau cara mempengaruhi 
khalayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan. Hal ini dapat diwujudkan 
dalam bentuk pesan yang berisi pendapat-pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman-
pengalaman (Arifin dalam Muchlisin Riadi, 2020). BAZNAS harus mampu 
mengajak ASN untuk mencari solusi bersama untuk kemajuan. Artinya, meminta 
saran masukan yang konstruktif. Hal ini tentu merupakan cara untuk melibatkan 
ASN untuk sama-sama berpikir agar pengumpulan zakat lebih besar. Proses berfikir 
bersama merupakan bentuk edukasi yang dilakukan BAZNAS. Terima dan tampung 
saran dari para ASN di kolom komentar Facebook BAZNAS.

Keenam, Koersif adalah mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa 
(Arifin dalam Muchlisin Riadi, 2020). Di dalam peraturan perundang-undangan, 
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mulai UU Zakat hingga Peraturan Daerah dan bahkan Peraturan Bupati Lingga tidak 
mencantumkan sanksi. Teknik ini memang sulit untuk diterapkan oleh BAZNAS 
Lingga. Sekiranya, ada sanksi bagi ASN muslim yang sudah memenuhi syarat tapi 
tidak patuh tentu bisa lebih efektif. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui stratgegi 
BAZNASKabupaten Lingga dalam meningkatkan kepatuhan berzakat bagi ASN. 
Imbauan kewajiban berzakat dijadikan konten di dalam unggahan Facebook 
BAZNAS Kabupaten Lingga. Kepatuhan dapat dilihat dari konten yang memuat 
(5). Namun berdasarkan hasil penelitian reward menjadi aspek yang paling dominan 
dalam kepatuhan berzakat. Reward yang diberikan oleh BAZNAS dan Pemerintah 
daerah kepada ASN yang patuh berzakat berupa penghargaan dan penyebutan 
identitas instansi yang bersangkutan.. Artinya, terjadi pengaruh peningkatan 
kepatuhan ASN untuk membayar zakat melalui BAZNAS. 
 Untuk BAZNAS Kabupaten Lingga dapat lebih mengoptimalkan konten 
mengenai hukuman yang belum dicantumkan atau diunggah di Facebook. Penelitian 
ini membahas compliance gaining dari hasil observasi. Untuk penelitian berikutnya, 
dapat menggali informasi tentang kewajiban berzakat berdasarkan wawancara 
mendalam dengan dengan pengambil kebijakan berzakat di lingkungan ASN. 
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