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ANALISIS FRAMING BERITA PERESMIAN IRADIATOR PADA MEDIA 
REPUBLIKA.CO.ID DAN BERITASATU.COM 

I. Aeni Muharromah & Heru Santosa 

aeni@batan.go.id 

 

Abstrak 

Analisis framing berita peresmian iradiator pada media Republika.co.id dan Beritasatu.com, analisis ini  
bertujuan  menganalisa fenomena 2 media online tersebut dalam mengkonstruksikan suatu kasus atau 
realita yang menjadi berita,  untuk mengetahui bagaimana dua media online tersebut mengkonstruksi 
pemberitaan tentang peresmian iradiator oleh wapres Jusuf Kalla, edisi berita bulan September 2017, 
sehingga bisa diketahui  penekanan/penonjolan isu yang dilakukan kedua media. Objek penelitian ini 
adalah narasi pemberitaan versi Republika.co.id dan Beritasatu.com. Metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu pemaparan atas data atau uraian dan penafsiran terhadap 
pembingkaian berita hasil konstruksi suatu berita dengan model analisis Framing dari Robert N. 
Entman yang mempunyai empat elemen: Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgement 
dan Treatment Recommendation. Hasil analisis Republika.co.id mengangkat isu Wapres JK Resmikan 
Fasilitas Iradiator Gamma Merah Putih (IGMP), sementara Beritasatu memilih mengangkat isu dengan 
Pengembangan Teknologi Nuklir Sangat Diperlukan, Republika memaparkan penentuaan masalah 
yaitu Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi produk pertanian/perikanan, penanganan paska 
panen kurang baik sehingga cepat busuk dan tidak termanfaatkan dengan baik sedangkan Beritasatu; 
Indonesia butuh hasil pertanian yang banyak untuk kebutuhan pangan 250 juta tidaklah mudah. 
Republika menentukan sumber masalah; Sistem pengelolaan paska panen buruk sementara Beritasatu 
menyoroti kebutuhan pangan semakin meningkat dan berkurangnya lahan untuk pertanian. Republika 
menyajikan nilai moral; Indonesia telah menguasai teknologi nuklir dengan baik. Iradiator gamma 
merah putih salah satu karya  untuk pengawetan makanan, kosmetik, obat dan sterilisasi alat kesehatan, 
sedangkan Beritasatu: Para peneliti BATAN diminta untuk melakukan penelitian di bidang pangan 
untuk menyelesaikan masalah kebutuhan pangan. Republika mengungkapkan bagaimana 
menyelesaikan masalah dengan pemanfaatan iradiator untuk memperpanjang hasil panen, bahkan dapat 
mengekport  pangan, sementara Beritasatu; disamping penelitian BATAN juga harus bisa memasarkan 
dan mempromosikan produk dengan baik dan IGMP harus menjadi solusi untuk menyelesaikan 
permasalahan pangan, teknologi nuklir dimanfaatkan. Analisis dapat disimpulkan bahwa republika 
lebih menonjolkan seremonial peresmian pejabat negara sementara beritasatu mengkonstruksi iradiator 
sebagai bagian pengembangan teknologi nuklir dengan kalimat positif sangat diperlukan.   

Kata kunci ; analisis framing, pembingkaian berita, iradiator  

Abstract 

Framing analysis of iradiator inauguration news on Republika.co.id and Beritasatu.com media, this 
analysis aims to analyze the phenomenon of 2 online media in constructing a case or reality which 
become news, to know how the two media online construct the news about the inauguration of 
irradiator by vice president Jusuf Kalla, news edition of September 2017, so it can be known emphasis 
/ protrusion of the issues made by both media. The object of this research is narrative of news version 
of Republika.co.id and Beritasatu.com. The research method used is descriptive qualitative, that is 
exposure of data or description and interpretation to framing news result of construction of a news 
with Framing analysis model from Robert N. Entman which have four element: Define Problems, 
Diagnose Causes, Make Moral Judgment and Treatment Recommendation. The results of the analysis 
of republika.co.id raised the issue of Vice President JK Inaugurated the Gamma Red and White 
Irradiator Facility, while Beritasatu chose to raise the issue with Nuclear Technology Development 
Very Needed, Republika explained the problem determination of Indonesia as a maritime country with 
potential agricultural / fishery products, good so quickly rot and not utilized well whereas Beritasatu; 
Indonesia needs a lot of agricultural products for food needs 250 million is not easy. Republika 
determines the source of the problem; Post-harvest post-harvest management system while Beritasatu 
highlights increasing food demand and reduced land for agriculture. Republika presents a moral 
value; Indonesia has mastered nuclear technology well. Red and white gamma irradiator is one of the 
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works for food preservation, cosmetics, medicine and sterilization of health equipment, while 
Beritasatu: BATAN researchers are asked to conduct research in the field of food to solve the problem 
of food needs. Republika reveals how to solve problems with irradiator utilization to extend crop 
yields, and even to transport food, while Beritasatu; in addition to BATAN's research should also be 
able to market and promote the product well and IGMP should be the solution to solve food problems, 
nuclear technology is utilized. Analysis can be concluded that republika more highlight ceremonial 
inauguration of state officials while beronatu mengkonstruksi iradiator as part of the development of 
nuclear technology with positive sentence is needed. 

 

Key words ; framing analysis, framing the news, irradiator 
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PENDAHULUAN 

Teknologi digital sangat berpengaruh terhadap 
maraknya media online saat ini. Berbagai informasi 
dapat dengan cepat kita peroleh. Media online yang 
menyajikan berita melalui jaringan internet muncul 
sebagai generasi ketiga setelah media masa dan 
media elektronik. Media online memiliki payung 
hukum yaitu Undang-Undang Pers no 40 tahun 
1999 dan sebagai penyaji berita, media online 
dengan lebih cepat dapat menyajikan berita bila 
dibandingkan dengan media sebelumnya. Pesan 
yang disampaikan tidak terbatas pada orang 
perorangan tetapi bisa ke berbagai penerima pesan 
dengan waktu interaksi yang dapat ditentukan 
sendiri oleh penerima pesan.  

Media berperan penting dalam proses 
produksi atau pengemasan suatu berita yang 
nantinya akan disajikan kepada khalayak. Setiap 
media seakan berlomba saling memberitakan 
berita-berita atau informasi yang tengah terjadi 
disekitar masyarakat. Berita-berita yang 
ditampilkannya pun tak lepas dari peran wartawan, 
editor maupun pemimpin redaksi. Terkadang kita 
melihat atau membaca sebuah berita yang 
peristiwanya sama tetapi diberitakan secara 
berbeda oleh masing-masing media. Bisa dengan 
pemilihan narasumber yang berbeda maupun sisi 
atau angle berita yang diangkat pun berbeda. 
Masyarakat seolah mempertanyakan hal tersebut, 
ada apa dengan setiap pemberitaan media massa. 
Melalui paper ini penulis berusaha menemukan 
jawaban tersebut.    

Iradiator Gama Merah Putih sebagai program 
unggulan nasional BATAN telah diresmikan oleh 
Wapres Jusuf Kalla 15 November 2017. Perisiwa 
ini diberitakan oleh banyak media termasuk 
didalamnya adalah media daring. Iradiator yang 
dibangun dalam waktu setahun ini merupakan 
failitas nuklir yang memanfaatkan radiasi sinar 
gamma untuk pengawetan bahan pangan, kosmetik, 
obat dan sterilisasi alat kesehatan merupakan karya 
anak bangsa. Komponen lebih dari 84% dibuat dan 
diproduksi di Indonesia sendiri. Sebelum IGMP 
dibangun Indonesia hanya memiliki 2 iradiator 
yaitu satu skala riset di BATAN Pasar Jumát dan 
satu lagi Re-Lion milik PMA di Cikarang Bekasi 
Jawa Barat. Kehadiran IGMP dengan kapasitas 
menghasilkan produk iradiasi sebanyak 30 ton per 
hari mampu mendongkrak produksi pangan 
nasional dan IGMP didesain dengan kapasitas 2 
Mega Curie yang mampu melakukan radiasi 123 
meter kubik per hari. 

Isu nuklir di masyarakat saat ini sangat 
sensitif, pemahaman masyarakat tentang iptek 
nuklir juga masih banyak yang belum paham 

dengan benar. Terkait pemberitaan peresmian 
iradiator yang merupakan bagian dari fasilitas 
nuklir, beragam jurnalis mengemas peristiwa ini 
dari perspektif yang berbeda. Hal ini sangat umum 
terjadi dan banyak faktor yang mempengaruhi 
jurnalis dalam membingkai suatu peristiwa dalam 
pemberitaan medianya. Disamping itu, visi dan 
misi media juga akan mewarnai para jurnalis 
menyeleksi isu dan menulis berita. 

Setiap berita memiliki framing atau sudut 
pandang tertentu yang membedakanya dari berita 
satu dan yang lainnya. Untuk melihat lebih jelas 
pembingkaian berita peresmian iradiator menurut 
republika.co.id dan beritasatu.com makalah singkat 
ini akan memaparkan bagaimana berita tersebut 
diframing oleh 2 wartawan dari media yang 
berbeda.  

 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Kontruksi pemberitaan di media online mengenai 
peresmian iradiator IGMP tentulah banyak 
memiliki sisi lain karena perspektif para penulis 
berita dan visi masing-masing media sangat 
berbeda.  Analisis ini bertujuan ingin menganalisa 
fenomena media dalan mengkonstruksikan suatu 
kasus atau realita yang menjadi berita. Pola 
penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini 
adalah deskriptif, yaitu pemaparan atas data atau 
uraian dan penafsiran terhadap pembingkaian berita 
hasil konstruksi suatu berita.Dalam penelitian ini, 
model analisis framing yang digunakan adalah 
model framing dari Robert Entman. Dengan 
membuat analisis pengkonstruksian dua berita 
dengan isu sama dari media yang berbeda penulis 
menelaah dan menjawab 4 pertanyaan menurut 
teori model framing Robert Entman yaitu 
menentukan pendefinisian masalah (problem 
identification), mencari sumber masalah ( diagnose 
cauces), mendapatkan penentuan nilai moral (make 
moral judgement) dan bagaimana penyelesaian 
masalah (treatment rocommendation) dari tulisan 
Peresmian iradiator IGMP Republika.co.id dan 
Beratasatu.com. 

Manfaat akademis penelitian ini bagi humas atau 
penggiat humas dapat menambahkan referensi 
analisis pembingkaian dan menambah pengetahuan 
dalam penulisan berbasis ilmu komunikasi. Sebagai 
bahan pertimbangan bagi humas yang ingin 
membuat tulisan di media. Manfaat praktisnya 
adalah analisis ini diharapkan dapat menjadi 
referensi pengkonstrusian sebuah isu yang ditulis 
media online, disamping memberikan pemahaman 
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pada masyarakat bahwa setiap pemberitaan 
menggunakan pembingkaian (framing) tertentu.  

 

LANDASAN TEORI 

Bentuk konstruksi dalam berita dapat dilihat 
dari berbagai macam hal, seperti bagaimana 
wartawan mengambil narasumber, saksi serta 
bahasa yang digunakan yang tidak disadari oleh 
para khalayak bahwa mereka sedang dikonstruksi 
oleh berita tersebut. 

Para konstruksionis menganggap bahwa berita 
yang sudah disajikan atau yang sudah diterima 
masyarakat sudah bukan fakta/peristiwa, karena 
semua berita yang disajikan tersebut merupakan 
kejadian yang sudah terkonsruksi atau terbangun 
oleh pemikiran-pemikiran wartawan. Jika ada 
sebuah fakta yang disajikan secara simbolik, maka 
realitas tersebut tergantung pada bagaimana fakta 
tersebut dikonstruksi. Bagaimana wartawan 
tersebut menangkap, memahami serta mendapatkan 
informasi itulah yang akan menjadikan sebuah 
berita tersebut menjadi konstruksi. Dalam 
pandangan konstruksionis, wartawan dipandang 
sebagai agen konstruksi, karena wartawan bukan 
hanya melaporkan berita, tetapi mendefinisikan 
peristiwa. Sebagai aktor sosial, wartawan turut 
mendefinisikan apa yang terjadi, dan secara aktif 
membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka 
(Erianto, 2012) 

Media online adalah media massa yang tersaji 
secara online di situs web (website) internet. Media 
online ini juga produk jurnalistik online. Jurnalistik 
online disebut juga cyber journalism didefinisikan 
sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang 
diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. 
Dengan munculnya media online ini informasi dari 
sebuah peristiwa akan sangat cepat dapat 
disampaikan oleh pemilik media kepada 
masyarakat melalui pemberitaan di media online.  

Menurut Robert Entman, meskipun 
analisis framing dipakai dalam berbagai bidang 
studi yang beragam, satu faktor yang 
menghubungkannya adalah bagaimana teks 
komunikasi yang disajikan, bagaimana representasi 
yang ditampilkan secara menonjol memengaruhi 
khalayak. 

Konsep framing Entnam digunakan untuk 
menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan 
aspek tertentu dari realitas oleh 
media. Framing dapat dipandang sebagai 
penempatan informasi-informasi dalam konteks 
yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan 

alokasi lebih besar daripada isu yang lain. 
(Eriyanto, 2002:186) 

Entman melihat framing dalam dua dimensi 
besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau 
penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. 
Seleksi isu berkaitan dengan pemilihan fakta. Dari 
realitas yang kompleks dan beragam, aspek mana 
yang diseleksi untuk ditampilkan. Dari proses ini 
selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita 
yang dimasukkan, tetapi ada juga berita yang 
dikeluarkan. Tidak semua aspek atau bagian dari 
isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu 
dari suatu isu. 

Penonjolan aspek tertentu dari isu berkaitan 
dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu di 
suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut 
ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian 
kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk 
ditampilkan kepada khalayak. 

Sejalan dengan hal tersebut Analisis framing 
menurut Alex Sobur adalah “suatu pendekatan 
analisis untuk melihat bagaimana realitas itu 
dibentuk dan dikonstruksi oleh media, realitas yang 
disajikan secara menonjol atau menarik 
mempunyai peluang besar untuk diperhatikan dan 
mempengaruhi khalayak dalam memahami realitas. 
Karena itu dalam praktiknya, framing dijalankan 
oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan 
mengabaikan isu lain, serta menonjolkan aspek isu 
tersebut dengan menggunakan berbagai strategi 
wacana” ( Alex Sobur: 2006 ) 

 

METODOLOGI 

Pendekatan framing  merupakan salah satu 
alternatif model analisis yang dapat mengungkap 
rahasia dibalik sebuah perbedaaan bahkan 
pertentangan media dalam mengungkapkan fakta. 
Pendekatan framing dipakai untuk mengetahui 
bagaimana realitas dibingkai oleh media. Dengan 
demikian realitas sosial dipahami, dimaknai, dan 
dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu. 
Metode penelitian menggunakan metode Kualitatif 
dengan pola deskriptif yakni pemaparan atas data 
atau uraian dan penafsiran terhadap pembingkaian 
berita hasil konstruksi suatu berita. Sebagaimana 
yang disebutkan Rahmat bahwa Metode penelitian 
desktiptif yaitu metode yang hanya memaparkan 
atau memberi gambaran mengenai situasi dan 
peristiwa. Metode deskriptif bertujuan untuk 
melukiskan secara sistematis karakteristik populasi 
atau bidang-bidang tertentu secara faktual dan 
cermat dan juga menggambarkan permasalahan 
dengan apa adanya, tanpa mencari atau 
menjelaskan hubungan (Rakhmat, 2004:24).  
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Untuk mengetahui pembingkaian peristiwa 
dalam media yang diteliti, penulis menggunakan 
model analisis framing Robert Entman agar dapat 
memberikan definisi, penjelasan, evaluasi dan 
rekomendasi dalam suatu wacana untuk 
menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap 
peristiwa yang ada. Objek penelitian ini adalah teks 
berita mengenai Peresmian Iradiator oleh Wakil 
Presiden Republik Indonesia berdasarkan 
media republika.co.id dan beritasatu.com. Sumber 
Data dalam penelitian ini didapat dari data primer 
yaitu dokumentasi teks berita Peresmian Iradiator 
IGMP dari Republika.co.id dan Beritasatu.com 
tanggal 16 November 2017. Sedangkan data 
sekunder didapat dari beberapa referensi. 

Teknik analisis data dilakukan dengan 
mengolah dan menjabarkan dalam bentuk model 
framing Robert Entman, yaitu menentukan 
pendefinisian masalah ( problem identification ), 
mencari sumber masalah ( diagnose cauces ), 
mendapatkan penentuan nilai moral ( make moral 
judgement ) dan bagaimana penyelesaian masalah ( 
treatment rocommendation ) dari tulisan Peresmian 
iradiator IGMP Republika.co.id dan 
Beratasatu.com. 

Dengan membuat matrik dari model framing 
Robert Entman kemudian dijabarkan berdasarkan 
pertanyaan model tersebut berdasarkan interpretasi 
dan konstruksi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kehadiran media online membuat informasi atau 
berita yang disebarkan menjadi lebih cepat dan 
dapat diakses kapan pun dan dimana pun oleh 
masyarakat dengan koneksi internet. Hal ini 
membawa perubahan tersendiri dalam perilaku 
komunikasi baik komunikasi personal, komunikasi 
kelompok dan komunikasi massa. Berita di media 
online disajikan Republika.co.id dan 
Beritasatu.com  

Sejalan sejalan pengertian yang diutarakan 
Eriyanto, “Analisis Framing secara sederhana dapat 
digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui 
bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, 
atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkaian 
tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Disini 
realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan 
makna tertentu” (Eriyanto: 2012)  

Terkait pemberitaan di media Eriyanto 
mengatakan “Analisis framing hadir sebagai salah 
satu metode analisis media guna mengkaji 
pembingkaian realitas yang dilakukan oleh media. 
Realitas itu sendiri terdiri atas peristiwa, individu, 

kelompok, dan lain-lain. Pembingkaian berita-
berita tersebut merupakan bagian dari proses 
konstruksi, yang artinya realitas dimaknai dan 
dikonstruksi dengan cara dan makna tertentu” 
(Eriyanto, 2012). Dengan analisis framing kita 
dapat mengetahui bagaimana perspektif atau cara 
pandang yang digunakan wartawan ketika 
menyeleksi isu dan menulis sebuah berita.  

Matriks Analisis Framing Entman 

Secara singkat, hasil analisis menggunakan model 

framing Entman terkait pemberitaan peresmian 

iradiatar dan fasilitas nuklir dapat dilihat dalam 

matriks berikut: 
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Tabel: Matriks peresmian iradiatar dan fasilitas nuklir 

 

Situs republika.co.id dan beritasatu.com dalam 
membingkai pemberitaan seputar peresmian 
fasilitas iradiator oleh wakil presiden Jusup Kalla 
memiliki pengemasan yang berbeda.  

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing 
variabel framing sebagai berikut:  

Judul yang diusung oleh republika.co.id pada 
pelaksanaan peresmian iradiator adalah Wapres JK 
Resmikan Fasilitas Iradiator Gamma Merah Putih, 
sementara itu beritasatu.com membuat judul 
Wapres: Pengembangan Teknologi Nuklir Sangat 
Diperlukan. Dua judul berbeda untuk 
menggambarkan dan memotret momen dan 
peristiwa dikarenakan setiap jurnalis memiliki 
persfektif sendiri dalam membingkai berita. 
Republika dengan judul Wapres JK Resmikan 
Fasilitas Iradiator Gamma Merah Putih lebih 
netral lebih mengedepankan pemberitaan yang 
biasa peresmian dan kegiatan seremonial negara. 
Sementara itu bertasatu.com lebih mengedepankan 
peran aplikasi iptek nuklir dengan judul Wapres: 
Pengembangan Teknologi Nuklir Sangat 
Diperlukan. Kata “Pengembangan Teknologi 
Nuklir” jurnalis lebih mengedepankan produk dan 
manfaatnya. Ditambah dengan kata “Sangat 
Diperlukan” bila digabung dengan phrase yang 
pertama maka akan mendapat kesan yang lebih 
positif lagi. Pengembangan Teknologi Nuklir 
Sangat Diperlukan, memiliki makna sangat positif 
terlebih kata “sangat” memiliki arti lebih positif 
lagi.  

 

Problem Identification / Define Problem 

Republika.co.id mengemas dan menyatakan 
identifikasi masalah (prolem identifivation) dari 
tulisan Wapres JK resmikan Iradiator adalah 
jurnalis republika dengan mengulas latar belakang 
kemaritiman Indonesia maka jurnalis menyusun 
identifikasi masalah sebagai berikut: Indonesia 
sebagai negara maritim  dengan potensi produk 
pertanian, perikanan, dll melimpah namun hasil 
panen yang melimpah cepat busuk dan tidak 
termanfaatkan dengan baik. Mengkontraskan 
antara keadaan alam dan kondisi Indonesia sebagai 
negara maritim yang kaya akan hasil alam, darat 
dan laut, hasil panen melimpah pada saat tertentu 
namun hasil panen tersebut tidak bisa 
dimaksimalkan karena proses pembusukan, atau 
proses rusak paska panen. Hasil panen melimpah 
tidak dapat dimanfaatkan untuk diekspor karena 
terkendala kondisi tersebut. Belum lagi situasi 
bahwa proses eksport untuk buah dan sayur harus 
mengikuti prosedur karantina melalui proses 
iradiasi.  

Beritasatu.com memaparkan demografi jumlah 
populasi di Indonesia lebih dari 270 juta jiwa 
dikaitkan dengan kebutuhan pangan yang sangat 
banyak. Proses penyediaan makanan yang banyak 
ini tidak mudah butuh strategi dan teknologi 
sehingga Indonesia tidak kekurangan pangan. 
Berlatar belakang kondisi ini maka sumber pangan 
dari pertanian menjadi sorotan jurnalis beritasatu 
dalam menentukan problem identification dengan 

Variabel 
Frame 

Republika.co.id Beritasatu.com 

Judul Wapres JK 
Resmikan Fasilitas 
Iradiator Gamma 
Merah Putih 

Wapres: 
Pengembangan 
Teknologi Nuklir 
Sangat Diperlukan 

Define 
Problem/ 

Problem 
Identificati
on 

Indonesia sebagai 
negara maritim  
dengan potensi 
produk pertanian, 
perikanan, dll 
melimpah namun 
hasil panen yang 
melimpah cepat 
busuk dan tidak 
termanfaatkan 
dengan baik 

Kebutuhan pangan 
untuk 250 juta tidak 
mudah, Indonesia 
butuh hasil pertanian 
yang banyak 

Diagnose 
Causes 

 

Sistem 
pengelolaan paska 
panen buruk 

kebutuhan pangan 
semakin meningkat 

berkurangnya lahan 
untuk pertanian 

Make 
Moral 
Judgement 

 

Indonesia telah 
menguasai 
teknologi nuklir 
dengan baik. 
Iradiator gamma 
merah putih  salah 
satu karya anak 
bangsa untuk 
pengawetan 
makanan, 
kosmetik, obat dan 
sterilisasi alat 
kesehatan 

Para peneliti BATAN 
untuk melakukan 
penelitian dengan visi 
masa depan misalnya 
dengan menyelesaikan 
permasalahan akan 
kebutuhan pangan. 
Hasil penelitian tiap 
tahun meningkat 
13.729 bahkan 
melebihi Thailand 

 

Treatment 
Recomme
ndation 

 

Dengan 
pemanfaatan 
iradiator dapat 
memperpanjang 
hasil panen, bahka 
dapat mengekport 
buah-buahan atau 
bahan pangan. 

disamping penelitian 
BATAN juga harus 
bisa memasarkan dan 
mempromosikan 
produk dengan baik. 

IGMP harus menjadi 
solusi untuk 
menyelesaikan 
permasalahan pangan  

Teknologi nuklir 
dimanfaatkan untuk 
kepentingan 250 juta 
penduduk Indonesia 
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uraian sebagai berikut: Kebutuhan pangan untuk 
250 juta tidak mudah, Indonesia butuh hasil 
pertanian yang banyak utuk memenuhi kebutuhan 
dasar pangan. Mengapa ada kata banyak? kata ini 
justru menunjukkan bahwa kebutuhan pangan 
banyak dan tidak sedikit membutuhkan strategi dan 
teknologi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  

 

Diagnosa Causes  

Republika.co.id mengedepankan dan 
mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara 
maritim yang kaya akan hasil panen dan juga hasil 
laut, ketika musim panen tiba hasil melimpah, 
harga turun, hasil panen tidak bisa disimpan lebih 
lama, cuaca banyak hujan atau terlalu terik panas 
mengganggu, dll maka Sistem pengelolaan paska 
panen buruk dapat dijadikan sebagi sumber 
masalah. Penulis menganggap bahwa sistem 
pengelolaan paska panen harus dicermati dan 
dijadikan bagian dari penyelesaian masalah. 
Penulis menganggap kondisi alam dan hasil bumi 
melimpah pada masa panen jangan sampai mubazir 
karena rusak/busuk harus dapat segera diatasi.  

Sementara itu Beritasatu.com mengungkapkan 
yang menjadi sumber masalah atau diagnosa 
causes adalah terkait dengan kondisi dan fakta 
kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring 
dengan pertumbuhan populasi dan juga lahan 
pertanian semakin hari semakin menyempit 
tergerus dan terdesak menjadi perumahan atau 
bagunan lainnya. Penyediaan pangan untuk 
mencukupi jumlah penduduk yang terus meningkat 
menjadi sumber masalah yang harus segera 
ditangani. 

 

Make Moral Judgement 

Republika.co.id mendapatkan nilai moral make 
moral judgement adalah bahwa sesunggungnya 
Indonesia telah menguasai teknologi nuklir dengan 
baik. Iradiator gamma merah putih  salah satu 
karya anak bangsa untuk pengawetan makanan, 
kosmetik, obat dan sterilisasi alat kesehatan. 
Keunggulan teknologi iradiator dan  juga sumber 
daya manusia di Indonesia telah dapat menciptakan 
alat tersebut yang digunakan untuk pengawetan 
makanan. Ini sangat terkait dengan sumber masalah 
yang diangkat yaitu sistem pengelolaan paska 
panen dengan nilai moral bahwa saat ini Indonesia 
telah berhasil membuat iradiator tersebut. 

Sedangkan Beritasatu.com mendapatkan nilai 
moral bahwa peneliti harus terus melakukan riset 
terkait bahan pangan yaitu suatu riset yang dapat 
mengatasi masalah pangan nasional. Beritasatu 
fokus pada data populasi dan kebutuhan pangan 
nasional terus meningkat berbanding terbalik 

dengan lahan pertanian yang semakin menyusut. 
sementara itu selanjutnya. Peneliti diminta untuk 
lebih aktif dan produktif melalui riset terutama 
bidang pangan untuk menyelesaikan msalah 
pangan tersebut. Terkait dengan riset bidang 
pangan, beritasatu sangat optimis Peneliti Indonesia 
harus bisa mengejar ketinggalan dari negara lain. 
Hasil penelitian tiap tahun meningkat 13.729 
kondisi ini baik karena dapat mengejar Thailan 
ketertinggalannya. 

 

Treatment Recommendation 

Bagaimana penyelesaikan masalah Treatment 
Recommendation yang dituliskan Republika.co.id 
adalah dengan pemanfaatan iradiator dapat 
memperpanjang hasil panen, bahkan dapat 
membantu proses mengekport buah-buahan sebagai 
syarat untuk diekspor ke luar negri melalui proses 
karantina yang membutuhkan teknologi iradiasi 
melalui IGMP. Terkait dengan salah satu sumber 
masalah buruknya pengolahan paska panen dapat 
teratasi dengan teknologi iradiator ini. Pada masa 
panen hasil buah yang melimpah setelah memenuhi 
kebutuhan nasional juga bisa dieksport ke luar. 
Dengan demikian tidak ada lagi pembusukan 
karena melimpahnya saat panen. 

Dilain pihak Beritasatu.com membuat 
rekomendasi penyelesaian masalah adalah 
disamping pemanfaatan dan pemanfatan IGMP 
sebagimana yang dibuat repunlika untuk 
menigkatkan produk makanan juga meminta 
BATAN untuk gencar memasarkan dan 
mempromosikan produk dengan baik sehingga 
masyarakat luas dapat mengetahui lalu 
memanfaatkanya. Dengan demikian perekonomian 
membaik dan kesejahteraan terangkat. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Konstruksi 
Pemberitaan Peresmian fasilitas iradiator di 
Puspiptek dalam kontruksi  republika.co.id dan 
beritasatu.com adalah sebagai berikut: 

1. Republika.co.id lebih formal menekankan pada 
sudut pandang peristiwa seremonial Wapres 
sebagimana pejabat negara meresmikan suatu 
fasilitas. Dengan mengupas latar belakang bahwa 
Indonenesia adalah negara agraris maritim dengan 
melimpahnya hasil pertanian saat musim panen 
namun tidak diimbangi dengan diimbangi teknologi 
dan inovasi penanganan paska panen sehingga 
merugikan perekonomiaan terutama petani. 
Iradiator bisa menjadi salah satu teknologi yang 
diharapkan dapat memperbaiki masalah tersebut. 
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2.  Beritasatu.com mengkonstruksi peristiwa di atas 
dengan mengangkat isu pengembangan teknologi 
nuklir sangat diperlukan lebih berani, lebih 
menggelitik pembaca untuk melihat berita 
selanjutnya, ini memancing rasa ingin tahu 
pembaca terkait dengan apa yang akan diresmikan 
Wapres Jusuf Kalla, apa manfaat langsung dari 
teknologi tersebut. Kalimat positif banyak dipakai 
dan bisa menimbulkan pikiran dan harapan positif 
dalam menyelesaikan masalah pangan. 
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STRATEGI PRANATA HUMAS PKT KEBUN RAYA LIPI DALAM MENGATASI UJARAN 
KEBENCIAN DAN OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL  

(STUDI KASUS PELAKSANAAN SHALAT IDUL FITRI 1439 H) 
 

Dian Din Yati & Ayi Doni Darussalam 
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ABSTRAK 

Keputusan manajemen PKT Kebun Raya - LIPI untuk tidak menyelenggarakan kegiatan shalat Idul Fitri 1439 H 
di area Kebun Raya, telah menjadi sorotan dan menjadi isu publik yang menjurus pada opini negatif bagi PKT 
Kebun Raya - LIPI sebagai salah satu lembaga pemerintah. Konten yang viral di media sosial Facebook dengan 
akun atas nama Abu Irsyad yang menjurus pada ujaran kebencian telah viral dan mendapat banyak tanggapan, 
dikomentari ratusan orang, dibagikan hingga mencapai 5000 kali sehingga menjadi salah satu isu nasional. Atas 
dasar tersebut Pranata Humas PKT Kebun Raya - LIPI merumuskan strategi dalam mengatasi ujaran kebencian 
di media sosial serta meredam opini publik yang negatif terkait dengan tidak dilaksanakannya shalat Idul Fitri 
1439 H PKT Kebun Raya - LIPI 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik 
wawancara dan juga didukung oleh data dokumentasi dari media sosial dan media massa. Tujuan dari penelitian 
ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi Pranata Humas PKT Kebun Raya - LIPI dalam menanggapi krisis 
komunikasi dan opini negatif tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui strategi Pranata Humas PKT 
Kebun Raya – LIPI dalam menghadapi dinamika komunikasi tersebut berhasil meredam opini negatif bagi PKT 
Kebun Raya - LIPI. 

 

Kata kunci: Pranata Humas, ujaran kebencian, citra lembaga, opini publik 

 

Abstract 

management PKT Botanical Gardens decision – LIPI  has not to hold  Eid al-Fitr prayer activities 1439 H in 
the Botanical Gardens area, has been in the spotlight and become a public issue that leads to negative opinions 
for the PKT Botanical Gardens - LIPI as one of the government institutions. Viral content on social media 
Facebook with account name’s  Abu Irshad which led to utterances of hate has been viral and received many 
responses, commented on by hundreds of people, shared up to 5,000 times so that it became one of the national 
issues. On this basis the PKT Public Relations Institution of the Botanical Gardens - LIPI formulated a strategy 
in overcoming hate speech on social media as well as reducing public opinion which was negatively related to 
the non-implementation of Eid al-Fitr prayer 1439 H PKT Botanical Gardens - LIPI 

The method were used in this study is descriptive qualitative method using interview techniques and also 
supported by documentation data from social media and mass media. The purpose of this study is to find out 
how the strategy of the PKT Public Relations Institution of the Botanical Gardens - LIPI in responding to the 
crisis of communication and negative opinion. Based on the results of the study, it was known that the strategy 
of the PKT Public Relations Institution of the Botanical Gardens - LIPI in dealing with the dynamics of 
communication managed to reduce negative opinions for the PKT Botanical Gardens - LIPI. 

 

Keywords: Public relations institutions, speech hate, institution image, public opinion 
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PENDAHULUAN 

Di era kebebasan berbicara (freedom of 

speech), banyak orang yang tidak mengindahkan 

kaidah dan tata krama dalam mengeluarkan 

pendapat dan pikiran. Terlebih dengan kemajuan 

teknologi komunikasi seperti saat ini, begitu 

mudahnya sebuah opini menjadi viral di dunia 

maya. Kebebasan berbicara sebenarnya adalah hak 

bagi setiap warga negara, karena dijamin dalam 

Undang – Undang Dasar pasal 28, yaitu pasal 28F 

yang berbunyi: 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi 
dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis 
saluran yang tersedia” (Undang-Undang Dasar 
1945). 

Namun sering kali tidak mengindahkan 
lanjutan dari pasal 28J UUD 45 yang berbunyi:  

(1) Setiap orang wajib menghormati hak 
asasi manusia orang lain dalam tertib 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. 

(2)  Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis. 

Setiap orang memiliki hak untuk berbicara 

dan mengeluarkan pendapat namun dibatasi oleh 

kewajibannya untuk menghormati hak-hak orang 

lain. Mill (2005) dalam bukunya On the Liberty, 

mengungkapkan prinsip mengenai kebebasan 

individu untuk mengemukakan pendapat dan 

batasan yang menyertainya. Dalam pemikirannya, 

Mill mengungkapkan bahwa kebebasan berbicara 

sangat penting untuk kemajuan masyarakat. Ia 

berpendapat bahwa kemajuan hanya dapat 

diperoleh jika masing-masing individu di dalam 

masyarakat dapat dengan bebas membenturkan ide-

ide mereka dengan ide-ide milik individu lain di 

dalam sebuah ajang pertukaran pikiran. Prinsip 

tersebut dikenal sebagai the harm principle. 

Kebebasan berbicara yang tidak disertai 

kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain 

dapat mengarah kepada ujaran kebencian dan 

berpotensi menimbulkan keresahan, permusuhan, 

bahkan perpecahan. Menurut Susan Benesch dalam 

Anam dan Hafiz (2015), jika ujaran yang 

dilontarkan oleh seseorang dapat menginspirasi 

orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti 

orang atau kelompok lain, maka ujaran tersebut 

termasuk ke dalam kategori ujaran kebencian. 

Namun tidak semua ujaran yang mengandung kata-

kata kebencian merupakan ujaran kebencian. 

Karenanya perlu dipahami lebih jauh perbedaan 

ujaran kebencian dan ujaran biasa yang 

mengandung kebencian.  

Kesalahan dalam menilai ujaran atau 

pernyataan akan berdampak pada pembatasan 

terhadap hak berpendapat dan ekspresi, hal ini tentu 

tidak sesuai dengan pasal 28 mengenai hak untuk 

berbicara dan mengeluarkan pendapat. Namun 

sebaliknya, membiarkan orang berpendapat bebas 

tanpa mengindahkan aspek-aspek pernyataan yang 

mengandung ujaran kebencian akan membuat 

masyarakat berada pada situasi saling membenci, 

curiga, intoleran, diskriminatif, bahkan dapat 

menimbulkan kekerasan dan perpecahan. Widayati 

(2018) mengemukakan pendapatnya dalam batasan 

dan pengertian ujaran kebencian, menurutnya 

ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung 

kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang 

dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, 

baik secara langsung maupun tidak langsung yang 

menginspirasi orang lain untuk melakukan 
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kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok 

lain. 

Ujaran kebencian dapat mengenai siapa 

saja, individu, kelompok atau suatu instansi. Pusat 

Konservasi Tumbuhan Kebun Raya – LIPI (PKT 

Kebun Raya – LIPI), tak luput dari beragam ujaran 

kebencian, salah satunya pada bulan Juni 2018, 

terkait penyelenggaraan shalat Idul Fitri 1439 H 

yang mulanya tidak dilaksanakan di areal Kebun 

Raya Bogor. Kebijakan manajemen tersebut, 

disambut dengan nada negatif oleh beberapa pihak 

dan menjadi viral di media sosial dan media massa 

online.  

Ujaran kebencian yang dialamatkan pada 

PKT Kebun Raya – LIPI berpotensi mencemarkan 

nama baik lembaga dan menurunkan citra positif 

lembaga, hal ini tentu tidak baik untuk lembaga dan 

harus segera ditangani. Pranata Humas PKT Kebun 

Raya - LIPI sebagai jembatan antara lembaga dan 

publik harus dapat meredam isu-isu negatif yang 

beredar di masyarakat dan mengembalikan citra 

lembaga. Cutlip et al. (2005) mengungkapkan 

bahwa humas memiliki beberapa fungsi antara lain  

1. Memelihara arus komunikasi dengan publik 

atau stakeholder dan menciptakan. 

pengertian diantara lembaga dengan 

stakeholder maupun publik. 

2. Penerimaan dan kerja sama antara lembaga 

dengan publik dan stakeholder. 

3. Membantu memecahkan atau mengatasi 

masalah. 

4. Membantu manajemen untuk 

menginformasikan dan merespon opini 

publik. 

5. Menegaskan akan tanggung jawab 

manajemen untuk melayani publik. 

6. Membantu manajemen membuat suatu 

kebijakan untuk suatu perubahan yang 

bermanfaat. 

Sedangkan menurut Dozier & Broom (1989), 

peranan Humas dalam organisasi adalah: 

1. Penasehat lembaga, yakni membantu 

mencarikan solusi dalam penyelesaian 

masalah hubungan dengan publik di 

lembaga tempat ia bekerja. 

2. Fasilitator dalam komunikasi, yaitu menjadi 

komunikator atau mediator untuk 

membantu manajemen menyampaikan 

kebijakan pada publik, dan sebaliknya 

menyampaikan keinginan publik pada 

manajemen agar tercipta kesepahaman 

bersama. 

3. Fasilitator untuk pemecahan masalah, 

dalam hal ini humas memiliki peran untuk 

membantu pimpinan baik sebagai penasihat 

hingga terjun langsung dalam mengatasi 

persoalan yang tengah terjadi. 

Dalam menyikapi ujaran kebencian terkait 

pelaksanaan shalat Idul Fitri 1439 H, Pranata 

Humas PKT Kebun Raya - LIPI harus memiliki 

strategi agar permasalahan cepat teratasi dan citra 

lembaga kembali menjadi baik. 

Untuk mengetahui bagaimana strategi 

Pranata Humas PKT Kebun Raya - LIPI dalam 

meredam isu negatif dan ujaran kebencian terkait 

tidak dilaksanakannya shalat Idul Fitri 1439 H, 

peneliti menganalisis dengan menggunakan 

paradigma Laswell. Harold Lasswell dalam 

Effendy (2005) mengatakan bahwa cara yang baik 

untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab 

pertanyaan sebagai berikut: “Who Says What in 

Which Channel To Whom With What Effect” atau 

“Siapa yang menyampaikan, apa yang 

disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan apa 

pengaruhnya. 

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan 

bahwa komunikasi meliputi lima unsur 

komunikator atau pengirim pesan; message atau 
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pesan; channel atau saluran komunikasi; 

komunikan atau penerima pesan dan effect atau 

umpan balik.   

 

RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana strategi Pranata Humas PKT 

Kebun Raya - LIPI dalam mengatasi ujaran 

kebencian di media sosial meredam opini publik 

yang negatif terkait dengan tidak dilaksanakannya 

shalat Idul Fitri 1439 H PKT Kebun Raya LIPI? 

 

IDENTIFIKASI MASALAH 

1. Bagaimana strategi Pranata Humas dalam 

menyiapkan komuniktor terkait dengan tidak 

dilaksanakannya shalat Idul Fitri 1439 H PKT 

Kebun Raya LIPI?  

2. Bagaimana strategi Pranata Humas dalam 

mengelola pesan terkait dengan tidak 

dilaksanakannya shalat Idul Fitri 1439 H PKT 

Kebun Raya LIPI? 

3. Bagaimana strategi Pranata Humas dalam 

mengelola saluran komunikasi terkait dengan 

tidak dilaksanakannya shalat Idul Fitri 1439 H 

PKT Kebun Raya LIPI? 

 

TUJUAN 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui strategi Pranata Humas 

dalam menyiapkan komuniktor terkait 

dengan tidak dilaksanakannya shalat Idul 

Fitri 1439 H PKT Kebun Raya LIPI? 

2. Untuk mengetahui strategi Pranata Humas 

dalam mengelola pesan terkait dengan 

tidak dilaksanakannya shalat Idul Fitri 

1439 H PKT Kebun Raya LIPI 

3. Untuk mengetahui strategi Pranata Humas 

dalam mengelola saluran komunikasi 

terkait dengan tidak dilaksanakannya 

shalat Idul Fitri 1439 H PKT Kebun Raya 

LIPI 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Menurut Somantri (2005), penelitian 

kualitatif adalah: 

“Pembangunan dan pengembangan teori 
sosial khususnya sosiologi dapat dibentuk dari  
empiri melalui berbagai fenomena atau kasus yang 
diteliti. Dengan demikian teori yang  dihasilkan 
mendapatkan pijakan yang kuat pada realitas, 
bersifat kontekstual dan historis.” 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif dengan wawancara dan 

studi dokumentasi. Metode deskriptif adalah 

pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang 

tepat, untuk membuat deskripsi atau gambaran 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antarfenomena 

yang diselidiki (Whitney, 1960). 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Definisi komunikasi berdasarkan 

Paradigma Laswell adalah proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui 

media yang menimbulkan efek tertentu. Dari 

paradigma tersebut, Komunikator yang membuat 

ujaran kebencian dan beredarnya opini publik 

bernada negatif terhadap PKT Kebun Raya - LIPI 

dari akun media sosial dengan nama “Abu Irsyad” 

yang mengunggah foto mengenai tidak 

diselenggarakannya shalat Idul Fitri 1439 H di 

Kebun Raya Bogor dan mengomentarinya dengan 

kalimat yang provokatif. 
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Gambar 1. Ujaran kebencian terhadap Kebun 

Raya Bogor yang ada di akun Facebook 

 
Sedangkan Komunikator dari pihak PKT 

Kebun Raya - LIPI untuk menghalau isu negatif 

yang terus meluas yaitu Kepala PKT Kebun Raya 

LIPI, Dr. Didik Widyatmoko. Penunjukan ini telah 

diputuskan dalam rapat pimpinan dimana dihadiri 

pula oleh Kasubbag Kerjasama dan Informasi dan 

staf Pranata Humas. Hal ini juga terlihat dari 

release yang dikeluarkan LIPI melalui 

http://lipi.go.id/pengumuman/PENYELENGGARA

AN-SHALAT-IDUL-FITRI-1-SYAWAL-1439-H-

DI-KEBUN-RAYA-BOGOR/20725 

 

 
Gambar 2. Press release yang diunggah BKHH 

LIPI 

Adapun strategi Pranata Humas PKT 

Kebun Raya - LIPI dalam mengemas Pesan bisa 

dilihat dari fokus dan titik berat informasi yang 

disampaikan. Pada pengumuman tersebut, paragraf 

pertama ditekankan pada alasan dibukanya kembali 

Kebun Raya Bogor untuk dijadikan tempat shalat 

Ied. Pemilihan lead tersebut dilakukan untuk 

meredam gejolak di tengah masyarakat. Berikut 

bunyi dari lead pada pengumuman tersebut. 

“Kota Bogor, 6 Juni 2018. Mempertimbangkan 
banyaknya permintaan masyarakat luas atas 
penyelenggaraan Salat Idul Fitri 1439 H, maka 
dengan ini Manajemen Pusat Konservasi 
Tumbuhan (PKT) Kebun Raya – Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) memutuskan untuk 
tetap menyelenggarakan Salat Idul Fitri 1 Syawal 
1439 H di lapangan Kebun Raya Bogor.” 

 
Pada paragraf kedua, disampaikan secara 

implisit bahwa salah satu alasan tidak akan 

dilaksanakannya Shalat Idul Fitri 1439 H di Kebun 

Raya adalah hasil evaluasi tahun lalu, dimana 

disekitar area pintu masuk terjadi kemacetan di 

jalan raya, penumpukan kendaraan serta 

keterbatasan parkir di dalam kebun raya. 

Sedangkan paragraf ketiga berupa himbauan 

kepada masyarakat untuk mencari area parkir guna 

meminimalisir kemacetan dan kesemrawutan di 

jalan raya atau di dalam kebun raya. 

 
Sumber : 
http://lipi.go.id/pengumuman/PENYELENGGARA
AN-SHALAT-IDUL-FITRI-1-SYAWAL-1439-H-
DI-KEBUN-RAYA-BOGOR/20725 
 
 

Sedangkan pesan yang disampaikan oleh 

Abu Irsyad sebagai komunikator yang 

menyebarkan opini negatif dan ujaran kebencian 

berupa caption atau foto spanduk di beranda 

Facebook pribadinya. Berikut isi pesannya : 

 

http://lipi.go.id/pengumuman/PENYELENGGARAAN-SHALAT-IDUL-FITRI-1-SYAWAL-1439-H-DI-KEBUN-RAYA-BOGOR/20725
http://lipi.go.id/pengumuman/PENYELENGGARAAN-SHALAT-IDUL-FITRI-1-SYAWAL-1439-H-DI-KEBUN-RAYA-BOGOR/20725
http://lipi.go.id/pengumuman/PENYELENGGARAAN-SHALAT-IDUL-FITRI-1-SYAWAL-1439-H-DI-KEBUN-RAYA-BOGOR/20725
http://lipi.go.id/pengumuman/PENYELENGGARAAN-SHALAT-IDUL-FITRI-1-SYAWAL-1439-H-DI-KEBUN-RAYA-BOGOR/20725
http://lipi.go.id/pengumuman/PENYELENGGARAAN-SHALAT-IDUL-FITRI-1-SYAWAL-1439-H-DI-KEBUN-RAYA-BOGOR/20725
http://lipi.go.id/pengumuman/PENYELENGGARAAN-SHALAT-IDUL-FITRI-1-SYAWAL-1439-H-DI-KEBUN-RAYA-BOGOR/20725
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Gambar 3. Pesan bernada negatif 

Sumber : facebook.com 
 

 Masyarakat harus berhati-hati dalam 

menegemukakan pendapat, karena kebebasan 

berpendapat yang tidak memerhatikan norma-

norma dan etika akan membawa konsekuensi baik 

itu sanksi sosial bahkan sanksi pidana bagi 

pelakunya (Sutantohadi & Wakhidah, 2017). 

Kebebasan bicara yang tidak dibatasi norma-norma 

dan etika memiliki potensi untuk menyakiti orang 

lain, menimbulkan sikap saling membenci, curiga, 

inteloran, bahkan dapat membuat permusuhan dan 

perpecahan. Menurut surat edaran yang dikeluarkan 

oleh Kepolisian Indonesia dalam Surat Edaran No: 

SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran 

Kebencian (SE Polri), yang termasuk ke dalam 

bentuk ujaran kebencian antara lain: penghinaan, 

pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak 

menyenangkan, memprovokasi, menghasut, 

menyebarkan berita bohong, yang memiliki tujuan 

atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, 

kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik 

sosial.  

Postingan akun Abu Irsyad mendapat 

banyak tanggapan, dikomentari ratusan orang, 

dibagikan lebih dari 5000 kali, dan menjadi viral di 

media-media sosial, bukan hanya di Facebook tapi 

juga di media sosial lainnya, seperti Twitter. 

Sebagian besar tanggapan dari masyarakat bernada 

negatif dan bahkan menyudutkan beberapa pihak, 

selain manajemen PKT Kebun Raya - LIPI.  

 

Gambar 4. Tanggapan di kolom komentar 

postingan akun Abu Irsyad 

 

Selain mendapat tanggapan dari netizen, 

beberapa “public figure” juga mengunggah 

postingan serupa di akun media sosialnya, sehingga 

opini publik menjadi semakin meluas ke ranah 

politik, menyinggung Suku Agama, RAS dan Antar 

golongan (SARA) tertentu, bahkan sudah menjurus 

pada hoax (berita palsu). 

 

 
Gambar 5. Ujaran kebencian di media sosial 

“public figure” 
 

Pemberitaan yang menjadi trending topic 

di media sosial dan viralnya postingan terkait 

pelaksanaan shalat Idul Fitri 1439 H, membuat 

media-media massa online juga tidak luput 

memberitakan permasalahan ini. Pemberitaan di 

dua media massa online memiliki kecenderungan 

ke arah isu publik yang bersifat negatif dan 

menambah buruk citra PKT Kebun Raya - LIPI.  
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Tabel 1. Media massa online yang memberitakan 
shalat Idul Fitri 1439 H di Kebun Raya 
Bogor 

Dalam strategi pengelolaan saluran 

komunikasi (channel), Pranata Humas PKT Kebun 

Raya - LIPI memanfaatkan jejaring dengan 

berbagai media massa nasional. Karena media 

massa media massa mempunyai kemampuannya 

untuk menimbulkan keserempakan (simultanety) 

pada pihak khalayak dalam menerima pesan – 

pesan yang disebarkan. Hal ini merupakan ciri yang 

paling hakiki dibandingkan dengan media 

komunikasi lainnya. Intinya adalah pesan yang 

disampaikan oleh komunikator akan diterima oleh 

khalayak dalam jumlah jutaan bahkan puluhan juta 

atau ratusan juta secara bersama – sama 

 

Gambar 6. Media massa online 

memberitakan klarifikasi Kebun Raya 

Bogor 

(Sumber: 
https://regional.kompas.com/read/2018/06/0
7/15373281/penyelenggaraan-shalat-id-
tetap-dilaksanakan-di-kebun-raya-bogor.) 

 
 
Menggunakan kekuatan media sosial 

 
Pranata Humas harus bergerak cepat untuk 

menyebarkan dan memblasting press release yang 

diunggah oleh BKHH LIPI di website dan semua 

media sosial PKT Kebun Raya - LIPI, yaitu 

fanpage Facebook, Instagram, dan Twitter. Pranata 

Humas juga menghimbau pejabat yang berwenang 

untuk meminta seluruh sivitas Kebun Raya Bogor 

agar membagikan postingan melalui grup chatting 

atau pun media sosial masing-masing, sehingga 

pemberitaan menjadi berimbang. Dengan 

menggunakan media sosial, berita akan cepat 

menyebar dan menetralisir keadaan, sehingga 

diharapkan opini publik yang bersifat negatif akan 

berhenti. 

 

 

N
o 

Tanggal Media Link 

1 6 Juni 
2018 

Tribun 
news 

http://wartakota.tribunnews
.com/2018/06/06/kebun-
raya-bogor-pasang-
spanduk-tak-lagi-gelar-
salat-id-fadli-zon-kaitkan-
dengan-pancasila 

2 6 Juni 
2018 

Tribun 
news 

http://wow.tribunnews.com
/2018/06/06/hilmi-firdausi-
bahas-salat-ied-di-kebun-
raya-fadli-kemajuan-atau-
kemunduran-pelaksanaan-
pancasila 

3 6 Juni 
2018 

Tribun 
news 

http://bogor.tribunnews.co
m/2018/06/06/viral-foto-
spanduk-tak-ada-salat-idul-
fitri-di-kebun-raya-bogor-
lipi-salat-tetap-
diselenggarakan 

4 6 Juni 
2018 

Pojok 
Bogor 

https://bogor.pojoksatu.id/b
aca/idul-fitri-2018-salat-
ied-di-lapangan-kebun-
raya-bogor-tapi-perhatikan-
hal-hal-berikut-ini 

https://regional.kompas.com/read/2018/06/07/15373281/penyelenggaraan-shalat-id-tetap-dilaksanakan-di-kebun-raya-bogor
https://regional.kompas.com/read/2018/06/07/15373281/penyelenggaraan-shalat-id-tetap-dilaksanakan-di-kebun-raya-bogor
https://regional.kompas.com/read/2018/06/07/15373281/penyelenggaraan-shalat-id-tetap-dilaksanakan-di-kebun-raya-bogor


 

16 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

Gambar 7. Unggahan press release di media sosial 

Kebun Raya Bogor 

Setelah melakukan tindakan untuk 

mengatasi ujaran kebencian dan opini publik yang 

bersifat negatif, pranata humas PKT Kebun Raya - 

LIPI tetap memantau media massa online atau 

cetak yang memuat pemberitaan bernada positif. 

Selain itu pranata humas juga mengunggah foto-

foto dan liputan kegiatan pada hari pelaksanaan 

shalat Idul Fitri 1439 H yang dilaksanakan di 

lapangan Astrid PKT Kebun Raya - LIPI. 

Kehadiran Presiden RI, Joko Widodo, akan 

menambah nilai positif bagi PKT Kebun Raya - 

LIPI karena wartawan akan datang meliput dan 

memberitakannya. Publisitas PKT Kebun Raya - 

LIPI akan naik dan citra lembaga akan kembali 

baik.

 

 
Gambar 8. Unggahan mengenai shalat Idul Fitri 

1439 H di PKT Kebun Raya - LIPI 

 
Dengan penanganan yang tepat masalah 

ujaran kebencian dan opini publik bernada negatif 

dapat diselesaikan tanpa harus menempuh jalan 

hukum. Dengan strategi komunikasi yang baik, 

pranata humas telah melakukan tugas dan 

fungsinya sebagai penasehat lembaga,  fasilitator 

dalam komunikasi, dan fasilitator pemecah masalah 

(Dozier & Broom, 1989). 

Secara singkat alur kerja Pranata Humas 

PKT Kebun Raya - LIPI dalam mengatasi ujaran 

kebencian dan isu publik negatif ditampilkan pada 

Diagram 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Strategi Pranata Humas KRB untuk 

memperbaiki citra lembaga 

 

Opini publik bernada negatif dapat 

menurunkan citra lembaga dan mencemarkan nama 

baik lembaga. Oleh karena itu pranata humas harus 

cepat tanggap dalam mengatasi hal ini. Hal pertama 

yang harus dilakukan adalah menyusun rencana 

untuk meredam isu publik negatif yang dapat 

menjatuhkan citra lembaga. Ada beberapa langkah 

yang dapat dilakukan pranata humas untuk 

meredam opini publik, di antaranya: 

Opini 

publik 

 

Menganalisis 

masalah dan 

keadaan 

Memantau opini 

publik terkait 

penyelenggaraan 

shalat         Idul Fitri 

1439 H 

Memberi 

masukan 

pada 

manajemen 

Menyiapkan 

press release 

Bekerjasama 

dengan 

media massa 

Kebijakan 

manajemen 

 

Memblasting 

press release 

Opini 

publik 

Citra 

Lembaga 

Buruk Opini 

publik 

Citra 

Lembaga 

Baik 
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1. Memantau akun media sosial yang 

mengunggah dan membagikan kiriman. Bila 

opini publik di media sosial sudah semakin 

meluas dan menjatuhkan banyak pihak atau 

stakeholder PKT Kebun Raya - LIPI, 

manajemen PKT Kebun Raya - LIPI dapat 

mengadukan akun tersebut ke pengelola 

media sosial untuk kemudian akun tersebut 

diblokir atau dinonaktifkan. 

2. Menganalisis kecenderungan opini publik 

baik di media massa atau pun di masyarakat. 

3. Bersama dengan manajemen melakukan rapat 

untuk mengatasi permasalahan. 

 

 

4. Mengalihkan masyarakat dari opini negatif ke 

arah berita lain terkait Kebun Raya Bogor 

yang lebih bersifat positif untuk mengimbangi 

berita negatif yang beredar. 

5. Memberi arahan pada sivitas Kebun Raya 

Bogor untuk tidak turut menyebarkan atau 

memposting ulang postingan atau berita 

bernada negatif. 

6. Berkoordinasi dengan pihak Istana Bogor 

untuk pengamanan, perijinan dan protokoler 

penyelenggaraan shalat Idul Fitri terkait 

dengan status Kebun Raya Bogor sebagai 

ring satu pengamanan Presiden RI. 

7. Bekerjasama dengan Biro Kerja Sama, 

Hukum dan Humas LIPI (BKHH LIPI) untuk 

mengunggah press realease yang telah dibuat 

oleh Pranata Humas PKT Kebun Raya -LIPI. 

Press release diterbitkan melalui channel 

LIPI. 

 

 

KESIMPULAN 

 Pranata Humas PKT Kebun Raya - LIPI 

harus mampu berperan sebagai penasehat lembaga,  

fasilitator dalam komunikasi, dan fasilitator 

pemecah masalah dalam menghadapi kasus 

viralnya konten yang dibagikan di Facebook oleh 

akun Abu Irsyad yang mengomentari pelaksanaan 

shalat Idul Fitri 1439 H di PKT Kebun Raya LIPI. 

Postingan tersebut mendapat banyak tanggapan dan 

sebagian besar tanggapan tersebut adalah opini 

publik yang bernada negatif yang kemudian 

dijadikan bahan berita oleh beberapa media massa 

online. Opini publik dan pemberitaan bernada 

negatif berpotensi untuk menurunkan citra 

lembaga, maka Pranata Humas PKT Kebun Raya – 

LIPI harus bergerak dengan cepat dan efektif untuk 

mengimbangi pemberitaan negatif tersebut.  

 Pranata Humas melakukan hubungan 

internal, yaitu melakukan rapat dengan manajemen 

dan mengarahkan seluruh sivitas PKT Kebun Raya 

- LIPI untuk tidak turut membagikan konten yang 

bernada negatif tersebut, dan menyiapkan press 

release. Hubungan eksternal dilakukan dengan Biro 

Kerja Sama, Hukum dan Humas (BKHH) LIPI 

untuk mengunggah press release melalui channel 

BKHH LIPI, dengan pihak Istana Bogor untuk 

perijinan, pengamanan dan protokoler kenegaraan 

untuk kegiatan shalat Idul Fitri, dan dengan media 

untuk menyebarkan pemberitaan yang berimbang. 
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ABSTRAK 

Setiap langkah, program, aktivitas diukur untuk mengetahui dampak dan efektivitas kegiatan tersebut. Audit 
komunikasi memberi gambaran hambatan-hambatan yang terjadi, baik dalam proses maupun di lapangan. Selain 
itu, hasil audit dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan dan merancang strategi kegiatan selanjutnya. 
Perkembangan teknologi informasi saat ini juga menyeret perubahan dalam dunia komunikasi secara drastis 
khususnya dalam media sosial. Seperti diketahui, media sosial mengubah pola komunikasi dengan memberi 
kesempatan bagi setiap orang menjadi sumber informasi sekaligus objek komunikasi. Media sosial juga 
membuka ruang sebuah pesan diolah dan dimaknai berbeda. Persoalan tidak hanya sebatas mengolah konten 
media yang cocok tetapi juga mengukur efektivitas pesan, strategi atau program yang terdapat di media sosial. 
Di sisi lain Humas pemerintah tetap berhadapan dengan iklim birokrasi,yang meski tidak sekaku  dulu, namun 
signifikan sebagai  faktor penentu sebuah kegiatan. Melalui teknik wawancara dan observasi, tulisan ini 
mencoba memperkuat pendapat bahwa audit komunikasi merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan 
sebuah lembaga pemerintah. 

 
Kata kunci : audit komunikasi, media sosial, Kementerian Keuangan 

 

 

ABSTRACT 

Every communications steps, program, and activity is suitable to be studied and assessed for effectiveness. 
Communication audits answer the challenges that occur, both in the process and in the field. In addition, the 
audit results are used as planning materials and strategies developed later. The development of information 
technology is currently also dragging changes in the world of communication through social media. As is 
known, social media changes the pattern of communication by providing opportunities for everyone to be a 
source of information for each object of communication. Social media also opens space for messages that are 
processed and interpreted differently. The problem is not only limited to processing suitable media content but 
also in accordance with the message, strategy or program available on social media. On the other hand, 
governments public relations still related to the bureaucratic climate, which was not as rigid as before, but it is 
significant as a determining factor for an activity. Through interview and observation techniques, this paper 
tries to convince opinions about communication audits to represent the necessity that must be done by a 
government institution. 

Keywords: communication audit, social media, Ministry of Finance 

 

PENDAHULUAN 

Humas banyak didefinisikan oleh para ahli 
secara berbeda. Meski demikian, terdapat benang 
merah dari berbagai pengertian tersebut, bahwa 
humas bekerja sebagai penghubung suatu 
organisasi dengan publiknya agar tercipta 
penerimaan publik. Humas diharapkan menjadi 
mata, hidung dan telinga yang bisa melihat aspirasi, 
sikap publik dan mendengar opini masyarakat. 
Sekaligus mengendus adanya hal-hal yang 
menghambat suatu hubungan. Hal tersebut 
dibutuhkan karena  relasi sebuah lembaga 
pemerintah/organisai dengan stakeholdernya tidak 

selalu seiring sejalan, disebabkan  adanya 
perbedaan kepentingan. 

Pasang surut relasi lembaga publik dan 
mayarakatnya niscaya terjadi, sehingga keberadaan 
humas tidak hanya dibutuhkan pada masa-masa 
kritis. Kegiatan humas hakikatnya adalah proses 
komunikasi yang sangat dinamis, terus menerus 
selama lembaga publik tersebut eksis. Proses yang 
tercipta intens dan baik akan menghasilkan 
hubungan yang favorable. Urgent-nya tugas humas 
dalam sebuah organisasi sehingga dimasukkan 
dalam fungsi strategi dalam manajemen.  
Definisi Humas menurut Denny Griswold, dalam 
buku Dasar-dasar Public Relations (1989:241): 
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“Bahwa PR adalah fungsi manajemen yang 
mengevaluasi publik, memperkenalkan berbagai 
kebijakan dan prosedur dari suatu individu atau 
organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan 
membuat perencanaan, dan melaksanakan suatu 
progam kerja dalam upaya memperoleh pengertian 
dan pengakuan publik” (Griswold, 1989: 241). 

Kehidupan masyarakat yang dinamis 
menuntut pekerjaan humas seperti siklus. Kegiatan 
humas tidak berhenti begitu program / event 
diselesaikan, karena sebenarnya pekerjaan humas 
baru dimulai saat mengevaluasi kegiatan/ program 
tersebut. Apakah kegiatan tersebut sesuai dengan 
harapan publik atau sejalan dengan tujuan 
organisasi. Kegiatan humas perlu diukur agar 
diketahui efektifitas program atau kepuasan 
masyarakat. Maka audit komunikasi dibutuhkan.  

Audit Humas adalah penelitian khusus yang 
digunakan untuk menggambarkan, mengukur dan 
menaksir kegiatan-kegiatan humas suatu lembaga 
serta memberi petunjuk untuk program-program 
berikutnya. Baskin, Aranoff dan Latimore (1997): 
PR audits essentially a broad scale study that 
examines an organization internal and external 
public relations. (Audit humas merupakan hal 
penting dalam skala luas untuk mengkaji posisi PR 
di dalam suatu organisasi baik secara internal 
maupun eksternal).   

Selain untuk mengetahui efektivitas 
program dan kepuasan masyarakat, tujuan audit 
komunikasi juga  mengetahui potensi atau peluang 
dari sebuah program / kegiatan humas dalam 
sebuah organisasi. Audit komunikasi juga dapat 
menciptakan sebuah patok banding (benchmark)  
untuk pengembangan atau rekstruturisasi fungsi-
fungsi dalam organisasi. Hal ini juga dapat 
digunakan sebagai landasan dan latar belakang 
pengembangan kebijakan dan perencanaan 
komunikasi yang baru.  

Di sisi lain cakupan efektivitas sebuah 
program humas sangat besar. Tidak hanya menilai 
opini publik namun juga bisa mengukur kualitas 
informasi yang disampaikan, menggambarkan 
pola-pola komunikasi dan mendeskripsikan 
hubungan-hubungan komunikasi serta memberi 
rekomendasi atas perbaikan atau perubahan yang 
perlu dilakukan. Kedua hal ini menjadi hal yang 
signifikan karena pola komunikasi saat ini sangat 
berbeda dengan sebelumnya. Saat ini publik lebih 
banyak terhubung dengan media sosial dibanding 
media meanstream umumnya. Masyarakat dengan 
mudah mendapat informasi dan cenderung lebih 
percaya pada informasi yang didapat melalui media 
sosial. Melalui media sosial hubungan antar 
individu dinilai dekat karena bisa langsung dan 
saling memberi respon terhadap konten / informasi 
yang disajikan.  

Dalam lima tahun terakhir banyak lembaga 
pemerintah mengubah pola komunikasinya dengan 
membuat media sosial. Kebutuhan lembaga 
pemerintah terhadap media sosial sebuah hal yang 
tidak terelakan. Begitu pula yang terjadi  di 
Kementerian Keuangan. Saat ini Kementerian 
Keuangan memiliki akun media sosial dari empat 
platform yaitu Facebook, Twitter, Youtube dan 
terakhir Instagram. Keempat platform tersebut 
memiliki karaktersitik yang berbeda sehingga 
minat atau ketertarikan audiens akan sebuah 
informasi juga berbeda. Keempat platform media 
social ini dianggap mampu menjangkau 
stakeholder Kementerian Keuangan yang sangat 
bervariatif. 

Di media sosial, proses komunikasi sangat 
dinamis sekaligus statis. Dinamis karena sumber 
informasi dapat juga menjadi objek informasi. 
Interaksi sangat cair karena setiap orang 
mempunyai kesempatan yang sama untuk 
berbicara. Statis karena setiap platform memiliki 
karakteristiknya sendiri, sehingga dalam 
merancang sebuah pesan ada pedoman yang 
disesuaikan dengan karakteristik media sosial 
tersebut.  

Di sisi lain, lembaga pemerintah dikenal 
dengan budaya birokrasi. Budaya birokrasi dapat 
digambarkan sebagai sebuah sistem atau 
seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi 
nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman 
kehidupan yang terinternalisasi ke dalam pikiran. 
Seperangkat nilai tersebut diaktualisasikan dalam 
sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan 
oleh setiap anggota dari sebuah organisasi yang 
dinamakan birokrasi. Setiap aspek dalam 
kehidupan organisasi birokrasi selalu 
bersinggungan dengan aspek budaya masyarakat 
setempat.  Agus Dwiyanto (2002). Perspektif 
birokrasi dinilai cenderung negatif karena sering 
dilihat sebagai tindakan/kegiatan yang tidak efektif 
pun inefesiensi. Lembaga pemerintah dianggap 
lebih sering mengutamakan birokrasi daripada 
pelayanan publik. Pelayanan publik harus melalui 
proses yang panjang dan dengan syarat yang tidak 
mudah. 

Di era serba digital ini, proses respon / 
pelayanan informasi harus cepat dan mudah 
dipahami. Pelayanan yang baik, sigap dan terbuka 
adalah sebuah keharusan karena semua 
berkompetisi menjadi terdepan. Sementara 
perancangan sebuah pesan di lembaga 
pemerintahan melewati alur yang panjang dan 
berjenjang. Program komunikasi juga terhambat 
oleh mindset bahwa humas melakukan kegiatan 
formalitas, sebatas pertemuan anatra pejabat dan 
msyarakat. Atau ada juga perpektif bahwa humas 
hanya berfungsi ketika isu negatif menerpa sebuah 
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lembaga. Jarang sekali, kegiatan humas diukur 
efektivitasnya, dan  tindak lanjutnya. Meskipun 
ada, tidak dinilai secara jelas. 

Akan tetapi, praktek-praktek tersebut sudah 
tidak ada lagi di Kementerian Keuangan. Setiap 
program komunikasi akan diukur dan  mendapat 
penilaian. Tidak terbatas pada program pelayanan 
publik yang melibatkan stakeholder eksternal, 
hampir semua kegiatan komunikasi internal pun 
diukur efektifitasnya. Hal ini dilakukan agar 
program-program komunikasi semakin tajam di 
masa yang akan datang. Selain mengukur tingkat 
efektivitas atau kepuasan, humas kementerian 
Keuangan juga memberi rekomendasi. Tindak 
lanjut rekomendasi tersebut menjadi salah satu 
Indikator Kinerja Utama unit yang bersangkutan. 
Bagaimana proses bisnis pengukuran efektivitas 
program komunikasi Biro Komunikasi dan 
Layanan Informasi (Humas) di Kementerian 
Keuangan dilakukan? 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode  penelitian  adalah  keseluruhan cara  
berpikir  yang  digunakan  peneliti  untuk 
menemukan  jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan 
penelitian, meliputi pendekatan yang  digunakan,  
prosedur  ilmiah  (metode  yang ditempuh) 
termasuk dalam mengumpulkan data, analisis data 
dan penarikan kesimpulan (Pawito,  2008;83). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode  kualitatif.  Metode ini diambil  untuk  
melukiskan  kejadian  atau realitas sosial  yang 
tidak dapat dicapai dengan menggunakan  prosedur  
statistik  atau  cara kuantitatif  lainnya.  Metode  
kualitatif  tidak mengutamakan besarnya populasi 
atau sampel,  namun,  bagaimana  data  dapat  
digali  secara mendalam dari para informan 
meskipun jumlah  sampelnya sangat terbatas.  

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, observasi, dokumentasi dan studi 
literatur atau kepustakaan. Observasi  merupakan  
pengamatan  di  lapangan  yang  bertujuan  untuk  
mendapatkan  data  yang  relevan  dengan  
penelitian  ini.  Observasi  dimulai  dari pencarian 
data awal, termasuk saat memulai  penyusunan  
proposal.  Wawancara  merupakan  proses  tanya  
jawab  antara  peneliti  dengan informan  
penelitian.  Wawancara adalah langkah untuk 
medapatkan berbagai sudut pandang. Tahapan 
wawancara melewati proses panjang, mulai  meng-
list kebutuhan penelitian,  merancang instrumen 
(kuesioner) dan mencari narasumber. Narasumber 
yang diwawancarai adalah empat orang staf dari 
bagian Manajemen Strategi Komunikasi 
Kementerian Keuangan. Bagian Manejemen 
Strategi Komunikasi merupakan think tank-nya 
humas di Kementerian Keuangan. Tugasnya 

membuat perencanaan seluruh program komunikasi 
di Kementerian Keuangan. Hasil  evaluasi,  riset 
maupun penilaian kegiatan komunikasi akan 
disampaikan ke bagian ini untuk kemudian  dikaji 
lagi langkah selanjutnya. Keempat staf tersebut 
memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-
beda sebelum masuk dalam bagian Manajemen 
Strategi Komunikasi. Dengan demikian, 
keempatnya dianggap memiliki pengetahuan yang 
lebih luas.  
1. Anggita P. Diktie (Edukasi Publik) 
2. Ariza Ayu Ramadhani (Hubungan Media) 
3. Dara Haspramudilla (Monitoring dan Analisis 

Berita) 
4. Fita Nurmayasari (Publikasi Elektronik / 

Digital) 

Sementara  dokumentasi  merupakan  cara 
pengumpulan  data  melalui  sumber-sumber 
tertulis  misalnya  materi dan notulen rapat,  buku,  
koran,  majalah,  internet, dan sejenisnya. 
Selanjutnya, data-data yang sudah terkumpul  
disederhanakan:  disortir  atau  digolongkan  yang 
saling  terkait,  serta  dibuang  data  yang  tidak 
relevan.   

Terdapat empat jenis penelitian, yaitu 
deskriptif,  eksperimen,  eksplorasi,  dan  
eksplanasi  (Ibrahim,  2015:58).  Jenis  penelitian  
ini  menggunakan  jenis deksriptif, karena 
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  
secara  sistematis  hasil  penelitian  tanpa  
menjelaskan  hubungan  antar variabel.  Penelitian  
ingin mendeksripsikan  mengenai proses  audit atau 
evaluasi  komunikasi yang dilakukan Biro 
Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian 
Keuangan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh 
Nawawi (2001:63) menyatakan bahwa metode 
deskriptif yaitu prosedur pemecah masalah yang 
harus diselidiki dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan subjek atau objek pengamatan 
(seseorang, lembaga dan masyarakat) pada saat 
sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya.. 

Komunikasi merupakan proses 
penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari 
satu pihak kepada  pihak  lain  agar  terjadi  saling  
memengaruhi  diantara  keduanya.  Komunikasi  
digunakan  untuk  mengungkapkan  kebutuhan  
organisasi.  Konsep  dasar  komunikasi  
dipergunakan  dalam  pemasaran  sebagai  dasar  
dalam  proses  menyampaikan  pesan  kepada  
pemegang/pemangku  kepentingan  (stakeholder)  
pada  umumnya  dan  konsumen  khususnya  
(Hermawan,  2012:23). Untuk mencapai 
komunikasi yang efektif diperlukan suatu strategi 
komunikasi yang baik.  

Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah 
perencanaan (planning) dan manajemen 
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(management) untuk mencapai satu tujuan. Strategi 
komunikasi merupakan paduan dari perencanaan 
komunikasi dan manajemen komunikasi untuk 
mencapai suatu tujuan (Effendy,2003:301). Strategi 
merujuk pada pendekatan komunikasi menyeluruh 
yang akan diambil dalam rangka menghadapi 
tantangan yang akan dihadapi selama 
berlangsungnya proses komunikasi.  Sebuah 
strategi hendaknya menyuguhkan keseluruhan arah 
bagi inisiatif, kesesuaian dengan berbagai sumber 
daya yang tersedia, meminimalisir resistensi, 
menjangkau kelompok sasaran, dan mencapai 
tujuan inisiatif komunikasi. Strategi  media massa 
menurut Cangara terbagi tiga; above the line 
(media lini atas), below the line (media  lini  
bawah)  dan  throug the line (media  lini  atas 
bawah). 

 
Organisasi suatu unit sosial yang terdiri atas 

organ-organ yang  memiliki tugas dan pembagian 
kerja masing-masing namun saling berhubungan 
dan berkaitan satu sama lain untuk  mencapi suatu 
tujuan tertentu. Komunikasi merupakan hal vital 
untuk keberlangsungan sebuah organisasi. Tanpa 
komuniksai organisasi tidak berjalan karena 
organisasi sebuah sistem dan jaringan. Komunikasi 
organisasi menjelaskan bentuk komunikasi apa 
yang berlangsung dalam organisasi, metode dan 
teknik apa yang dipergunakan, media apa yang 
dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa 
yang menjadi penghambat, dan sebagainya. Hal 
tersebut menjadi  suatu konseps komunikasi bagi 
suatu organisasi tertentu berdasarkan jenis 
organisasi, sifat organisasi, dan lingkup organisasi 
dengan memperhitungkan situasi tertentu pada saat 
komunikasi dilancarkan. 

Komunikasi organisasi adalah pengiriman 
dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam 
kelompok formal maupun informal dari suatu 
organisasi (Wiryanto, 2005). Komunikasi formal 
adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi 
itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan 
organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam 
organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan 
yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya: 
memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan 
surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal 
adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. 
Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih 
kepada anggotanya secara individual. 

Conrad (dalam Tubbs dan Moss, 2005) 
mengidentifikasikan tiga komunikasi organisasi 
sebagai berikut: 
1. Fungsi perintah berkenaan dengan angota-

anggota organisasi mempunyai hak dan 
kewajiban membicarakan, menerima, 
menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah. 

2. Fungsi relasional berkenaan dengan 
komunikasi memperbolehkan anggota 
organisasi menciptakan dan mempertahankan 
hubungan personal dengan anggota organisasi 
lain. Pentingnya dalam hubungan antarpersona 
yang baik lebih terasa dalam pekerjaan ketika 
sewaktu-waktu banyak hubungan yang perlu 
dilakukan tidak dipilih, tetapi diharuskan 
sehingga lingkungan organisasi menjadi 
kurang stabil, memacu konflik, dsb. 

3. Fungsi manajemen ambigu berkenaan dengan 
pilihan dalam situasi organisasi sering dibuat 
dalam keadaan yang sangat ambigu. 
Komunikasi adalah alat untuk mengatasi dan 
mengurangi ketidakjelasan (ambiguity) yang 
melekat dalam organisasi. Anggota berbicara 
satu dengan lainnya untuk membangun 
lingkungan dan memahami situasi baru, yang 
membutuhkan perolehan informasi bersama. 

Audit komunikasi adalah kajian mendalam 
dan menyeluruh tentang pelaksanaan sistem 
komunikasi  untuk meningkatkan efektifitas 
organisasi. Audit komunikasi itu dilakukan untuk 
adanya sebuah kemajuan dan perbaikan. Output 
dari audit komunikasi adalah analisa dan 
rekomendasi. Metode-metode dalam audit 
komunikasi diantaranya adalah survei dengan 
kuesioner, wawancara tatap muka, teknik analisa 
jaringan, pengalaman komunikasi, catatan harian 
komunikasi, observasi, dan analisa isi. Audit 
komunikasi diperkenalkan pertama kali oleh 
George Odioerne yang ingin menunjukkan bahwa, 
proses-proses komunikasi bagaimana pun, dapat 
diperiksa, dievaluasi dan diukur secara cermat dan 
sistematik, sebagaimana halnya dengan catatan-
catatan keuangan. Menurut Odioerne, kegiatan-
kegiatan komunikasi dapat diukur, sehingga 
kualitas dan kinerja diketahui dan bila diperlukan 
dan dapat diperbaiki secara sistematik sehingga 
efektivitas maupun efisiensi komunikasi pun dapat 
meningkat. 

Dalam prakteknya, karena kegiatan audit 
komunikasi sangat kompleks, banyak menemui 
hambatan, seperti  sumber informasi, media, 
pembentukan pesan, proses komunikasi, dampak 
dan konteks komunikasi. Oleh sebab itu audit 
komunikasi dilakukan secara bertahap sehingga 
membutuhkan waktu yang lama. Ada beberapa 
pendekatan yang bisa dilakukan dalam audit 
komunikasi. Pertama, pendekatan konseptual yang 
berkaitan dengan kinerja organisasi di bidang 
komunikasi atau efektivitas sistem komunikasi, 
yakni mengukur sejauh mana tingkat pencapaian 
tujuan dan sasaran dari kegiatan-kegiatan 
komunikasi tercapai kemudian diaplikasikan pada 
pemeriksaan kinerja organisasi. Kedua, pendekatan 
survei sebagai alat tunggal, merupakan riset 
lapangan yang paling banyak dilakukan. Ketiga, 
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pendekatan prosedur yang lebih mengutamakan 
proses penyelenggaraan audit komunikasi. 

Media sosial adalah media baru. Media baru 
adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan 
transformasi media tradisional menjadi media 
digital yang dibantu dengan kekuatan teknologi. 
Kehadiran media sosial membuat proses 
komunikasi menjadi global, informasi terbuka 
dapat diakses oleh siapa saja dan saling 
berinteraksi.  Menurut McQuail dalam buku Teori 
Komunikasi Massa (2011:43) ciri utama dari new 
media adalah saling keterhubungan, aksesnya 
terhadap khalayak individu sebagai penerima 
maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, 
kegunaan yang beragam sebagai karakter yang 
terbuka dan sifatnya yang ada dimana-mana. Inilah 
yang memungkinkan new media untuk 
menciptakan akses tanpa batas, kapan saja, dimana 
saja dengan menggunakan perangkat digital.  

Tempat pertemuan interaksi secara virtual 
tersebut dapat juga disebut ruang publik. Di ruang 
publik ini, masyarakat memiliki akses yang sama, 
saling bertukar pendapat membahas sebuah isu atau 
masalah menyangkut kepentingan bersama. Hal 
inilah yang membedakan media baru dengan media 
tradisional. Sementara media massa tradisional, 
mempunyai keterbatasan dalam mengelola 
feedback, tidak semua feedback mampu untuk 
ditampung, sifat feedback juga tertunda, padahal 
kemampuan untuk menampung semua aspirasi 
inilah yang menjadi syarat terbentuknya public 
sphere (Ramussen (2008).  
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kementerian Keuangan adalah lembaga 
pemerintah yang ditugasi untuk mengolah 
keuangan negara, mengelola kekayaan negara dan 
membuat kebijakan yang berhubungan dengan 
ekonomi atau fiskal. Tidak mengherankan 
stakeholder Kementerian Keuangan menyentuh 
hampir seluruh masyarakat. Mulai dari masyarakat 
umumnya yang membayar pajak, asosiasi dunia 
usaha, media, anggota legislatif yang juga 
bertindak mewakili masyarakat hingga kalangan 
high profile seperti investor, perusahaan besar dan 
pelaku bisnis dan keuangan. Hal ini membuat 
kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan 
selalu menjadi perhatian karena menyangkut hajat 
hidup masyarakat. Setiap kebijakan  selalu melalui 
kajian yang panjang dan selalu melibatkan banyak 
orang. 

Ruang lingkup kerja yang besar dan 
beragam membuat humas Kementerian Keuangan 
harus aktif dan mampu menjangkau kebutuhan 

khalayak. Perancangan strategi komunikasi 
menjadi hal yang sangat vital. Kebijakan menjadi 
objek yang dikaji melalui pendekatan komunikasi. 
Ada empat dasar yang menjadi perhatian strategi 
komunikasi, yaitu ; strategi figure, pesan kunci, 
strategi media dan indikator kesuksesan / 
keberhasilan suatu program. Strategi komunikasi 
kemudian akan merumuskan program komunikasi 
yang sebaiknya dijalankan. Selanjutnya program 
komunikasi tersebut akan dievaluasi untuk 
mendapatkan feedback dari masyarakat atau 
stakeholder lainnya.  

Proses evaluasi program komunikasi 
komunikasi di Kementerian Keuangan merupakan 
hal penting. Selain mengacu pada dampak dari 
sebuah kebijakan, proses evaluasi merupakan  salah 
satu dari  asas manajemen yang merupakan hal 
pokok dalam keberlangsungan sebuah organisasi. 
Dilatarbelakangi hal tersebut, Kementerian 
keuangan membentuk suatu unit khusus yang 
bertugas melakukan audit dan riset terhadap 
program komunikasi di Kementerian Keuangan. 
Unit ini adalah jawaban akan kebutuhan organisasi 
dalam mengukur efektivitas program komunikasi 
yang dilakukan. Selain melakukan audit atau 
evaluasi program, unit ini juga melakukan riset 
untuk pengembangan program komunikasi lainnya. 
Rekomendasi dari temuan evaluasi wajib 
ditindaklanjuti dan masuk menjadi Key 
Performance Index (KPI) pada unit yang 
bersangkutan. Masuknya rekomendasi hasil audit 
dalam KPI dimasudkan untuk mengontrol apakah 
hasil audit / evaluasi tersebut ditindaklanjuti. KPI 
sebagai alat agar hasil rekomendasi bekerja, bukan 
sebatas laporan evaluasi. 

Audit / evaluasi yang dilakukan di 
Kementerian Keuangan memakai instrumen survei, 
baik offline maupun online, wawancara mendalam 
dan observasi. Penggunaan instrumen tersebut 
tergantung program komunikasi yang dilakukan. 
Beberapa program  yang sudah pernah dievaluasi 
adalah; 
1. Kegiatan edukasi publik seperti seminar, 

sosialisasi, diskusi, kuliah umum, kunjungan 
studi, dll;  

2. Penyelenggaraan kegiatan dengan media 
seperti konferensi pers, press tour, pelatihan 
wartawan,dll; 

3. Penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan 
dengan lembaga seperti studi banding K/L/ 
Pemerintah Daerah/DPRD,  seminar, 
pemfasilitasan hubungan dengan DPR, dll; 

4. Survei kepuasan penggunan layanan informasi 
PPID Kementerian Keuangan; 

5. Evaluasi kampanye di media sosial seperti 
#Sadar APBN dan marketing komunikasi 
LPDP  
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Program komunikasi di atas adalah bentuk 
kegiatan yang melibatkan stakeholder eksternal. 
Sementara program komunikasi yang melibatkan 
publik internal Kementerian Keuangan juga 
diaudit, antara lain acara internalisasi, festival, 
majalah internal (in house megazine), dan laporan 
analisis pemberitaan media, dll.  

Untuk menguatkan fungsi / program yang 
dijalankan suatu unit, Biro Komunikasi dan 
Layanan Informasi juga kerap melakukan riset. 
Output dari riset ini adalah kajian yang berguna 
untuk meningkatkan atau mengakselarasi capaian-
capaian dalam sebuah program komunikasi. Kajian 
ini juga bisa membantu organisasi menemukan 
hambatan-hambatan yang sebelumnya tidak pernah 
terdeteksi. Riset yang pernah dilakukan humas 
Kementerian keuangan adalah riset pemetaan 
stakeholder, riset pemetaan media yang biasa 
digunakan stakeholder high profile stakholder 
Kementerian Kuangan, riset persepsi masyarakat 
terhadap Kementerian Keuangan, riset kebutuhan 
pengembangan contact center, juga riset mengenai 
pemetaan influencer di media sosial Kementerian 
Keuangan. 

Pengukuran efektivitas program komunikasi 
di media mainstream relatif mudah dilakukan 
dibanding dengan pengukuran pada new media. 
Publikasi komunikasi above the line, below the line 
dan through the line sudah jamak dilakukan oleh 
humas hingga tahun tahun 2010. Namun 
perkembangan teknologi informasi yang masif 
melahirkan publikasi melalui media sosial (new 
media). Banyak sekali alasan mengapa publikasi 
melalui media sosial menjadi penting dan layak 
diperhatikan bagi organisasi atau lembaga 
pemerintah.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari 
Direktorat Jenderal informasi dan Komunikasi 
Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 
penetrasi pengguna internet pada tahun 2017 
sebanyak  143,26 juta (54,68%) dari total populasi 
penduduk Indonesia 262 juta jiwa. Setengah dari 
pengguna internet tersebut (49.52%) berasal dari 
generasi millenial, yang range usianya berkisar 19-
34 tahun. Sejumlah penelitian juga menunjukkan 
bahwa rata-rata orang mengakses internet 8-11 jam 
per hari, dan hanya dapat bertahan 7 menit tanpa 
smartphone. Sedangkan di satu sisi, minat baca 
orang Indonesia peringkat 60 dari 61 negara dan 
durasi membaca koran rata-rata 12-15 menit saja. 
Mencermati angka-angka diatas, dapat diperoleh 
gambaran bagaimana media sosial telah 
memposisikan sebagai media yang diperhitungkan. 

Dunia telah berubah cepat seiring 
perkembangan teknologi informasi, yang memaksa 
kita untuk mengubah cara berpikir dalam mengolah 
opini publik dan public trust Seperti yang telah 

disebutkan diatas, Kementeirian Keuangan juga 
aktif di media sosial. Pemilihan empat platform 
media sosial yang diikuti (Facebook, Twitter, 
Youtube dan Instagram) berdasarkan pertimbangan 
yang matang. Karekteristik khalayak menjadi hal 
yang sangat dicermati dalam berinteraksi di media 
sosial. Kementerian Keuangan juga telah 
memetakan high profil/influencer yang terbaisa 
terlibat dalam diskusi ekonomi dan keuangan 
dalam setiap platform. Keterlibatan khalayak / 
audiens dalam interaksi di media sosial sangat 
penting, jauh lebih penting dibandingkan 
pertumbuhan jumlah pengikut. Karena dengan 
keterlibatan audiens, dapat diketahui langsung 
feedback / respon. Dan dalam media sosial, umpan 
balik, respon, atau perhatian itu merupakan nyawa 
layanan yang menjelma ke dalam bentuk fitur 
respon, seperti ruang komentar (comment), tanda 
suka (like), atau pilihan menyebarkan konten 
(share). Di Kementerian Keuangan respon, umpan 
balik dari audiens sangat diperhatikan dan 
dimonitoring. Namun demikian belum dilakukan 
pengukuran  secara sistematis keterlibatan audiens 
tersebut sehingga tidak diketahui efektif atau 
belum. 

Ahli statistik internet dan penulis asal India, 
Avinash Kaushik, pernah menulis bahwa fitur 
interaksi media sosial terbagi menjadi 3 (tiga) 
kategori: 
1. Konversasi (conversation): Aktivitas 

percakapan di antara pengguna. 
2. Amplifikasi (amplification): Aktivitas 

penyebaran atau perluasan pesan. 
3. Aplaus (applause): Aktivitas respon 

singkat dengan ikon tertentu. 
Audiens lebih cenderung hanya ‘menyukai‘ 

postingan daripada terlibat dalam diskusi atau 
membagikan konten / informasi. Ini berarti bahwa 
setiap tindakan memiliki bobot yang berbeda. 
Sejumlah ahli marketing menurunkan ketiga 
kategori terebut menjadi angka-angka yang jauh 
lebih terukur. Setiap kategori diberi bobot 
engagement (keterlibatan) yang berbeda, misalnya 
respon (aplaus) bernilai 1, komentar (conversation) 
bernilai 4 dan share (amplification) bernilai 8.  
Beberapa ahli bahkan membuat pembobotan yang 
lebih detail yaitu pengukuran yang berbeda antar 
platform. Hal ini dikarenakan setiap platform 
mempunyai fitur yang berbeda. Misalnya Twitter 
yang memiliki fitur “retweet with comment” atau 
Youtube yang sebatas fitur “thumbs up, thumbs 
down and comment”.  

Pengukuran engagement juga bisa dilakukan 
dengan mudah memakai jasa perhitungan yang 
telah banyak tersedia seperti hootsuite, melwater, 
mention, talkwalker maupun google analytics. 
Namun ada baiknya setiap lembaga atau organisasi 
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mempunyai pengukuran tersendiri sesuai dangan 
kebutuhan dan proses komunikasi yang 
bersangkutan.Jika pembobotan setiap engagement 
bisa dilakukan, maka dapat diukur kualitas konten. 
Dari data tersebut, dapat diketahui konten mana 
saja yang dapat memberi interaksi luas atau 
sebaliknya konten apa saja yang kurang diminati 
audiens. Disini efektivitas program / kegaiatan 
komunikasi bisa terlihat, sekaligus dapat 
memetakan hambatan yang ada. Idealnya sebuah 
konten yang berkualitas tidak hanya memiliki 
bobot engagement yang tinggi, namun juga 
berkontribusi pada pertumbuhan audiens. 

  Selain mengenai audiens, ada beberapa 
poin untuk membangun engagement di media. 
Salah satunya adalah “berbicara”  dengan bahasa 
yang sama dengan target audiens. Untuk 
mendorong publik berkomentar dan bereaksi 
terhadap konten / publikasi yang disampaikan, 
perlu dipertimabangkan berkomunikasi dengan cara 
yang sama seperti audiens lakukan. Hal ini juga 
berlaku pada pemilihan bahasa formal atau 
informal, yang perlu disesuaikan dengan citra 
lembaga yang ingin ditampilkan. Libatkan audiens 
untuk berbicara dengan memberi pertanyaaan atau 
meminta pendapat atas konten yang di-publish. 
Atau berikan konten yang diluar tusi lembaga, yang 
dapat meningkatkan pengetahuan atau menghibut.  

 
KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, audit 
komunikasi merupakan suatu keniscayaan yang 
harus dilakukan sebuah lembaga pemerintah. 
Kementerian Keuangan sudah melakukan audit 
terhadap program komunikasi,  baik yang ditujukan 
untuk stakeholder eksternal maupun internal.  
Evaluasi konten / publikasi di media sosial juga 

dilakukan Kementerian Keuangan dengan memakai 
jasa pengukur engagement seperti hooutsuite atau 
google analytis dan pengukuran secara mandiri 
belum dilakukan. 
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ABSTRAK 

Makalah ini membahas tentang komunikasi sebagai bagian dari fungsi museum. Aspek penting dari komunikasi 
adalah sumber pesan, saluran dan penerima. Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia (Munasain) menjadi studi kasus 
dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kondisi pameran 
museum sebagai salah satu komponen model komunikasi museum mengawali pesan saluran. Kemudian menganalisis 
konten pameran dengan analogi  strukturalisme linguistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa sajian pada pameran 
introduksi, pameran temporer dan pameran tetap lantai dasar umumnya telah menerapkan prinsip struturalisme linguistik 
yang menghasilkan kumpulan tema yang membentuk alur cerita (story line). Alur cerita adalah salah satu bagian penting 
dari proses komunikasi untuk memahami pesan museum secara keseluruhan. Prinsip komunikasi Munasain yaitu 
komunikasi dua arah. 
 
Kata kunci: Munasain, strukturalisme linguistik, komunikasi. 
 

 

Abstract 
 
This paper discusses about communication as a part of the museum’s function. The important aspects of museum 
communication are the source message, channel and receiver. National Museum of Indonesian Natural History 
(Munasain) is the case study for this research. This research used descriptive method with qualitative approach. 
Condition of the museum exhibition as one component of museum communication is begin in a channel message. 
Thereafter  analyzed the current collection presentation in light of analogical linguistic structuralism. The results 
showed that the presentation at the introduction exhibitions, temporary exhibitions and permanent ground floor 
exhibitions generally have applied the principle of linguistic structuralism which produce the collection of themes that 
formed the storyline. The storyline is one of the important parts of the communication process to understand the 
museum's message as a whole. The principle of Munasain communication is two-way communication. 
 
Keywords: Munasain, linguistic structuralism, communication. 
 

 

PENDAHULUAN 

Museum pada awalnya merupakan kegiatan 

pemgumpulan, perawatan dan menyimpan benda-benda 

koleksi pada kalangan tertentu kepada kegiatan yang 

lebih luas yang mencakup penelitian, pendidikan dan 

rekreasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berarti 

ada pergeseran menuju paradigma museum baru (New 

Museology). Lebih berkembang lagi bahwa terdapat 

hubungan timbal balik antara pihak museum dengan 

masyarakat. (Magetsari, 2008 : 9) 

Pergeseran tersebut di atas tentu berdampak pada 

perubahan fungsi museum, yaitu tidak hanya berfokus 

pada preservasi termasuk penyediaan koleksi, namun 

berkembang pada aspek penelitian dan komunikasi 

yang saling terkait. Sebagaimana Van Mensch (2003) 

menyatakan bahwa ada 3 fungsi dasar museum yaitu 

mailto:diankomara18@gmail.com
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preservasi (preservation), peneltian (research) dan 

komunikasi (communication). Hal ini seiring dengan 

pernyataan museum pada International Council Of 

Museum (ICOM) 2004 yaitu merupakan museum 

merupakan lembaga non profit yang melayani 

masyarakat dan terbuka untuk umum guna pelestarian, 

penelitian, komunikasi dan pameran dengan tujuan 

untuk studi, pendidikan dan hiburan dari benda dan 

lingkungannya yang bersifat tangile dan intangible. 

Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam 

mengomunikasikan pesan diantaranya adalah melalui 

museum.  yaitu Museum Nasional Sejarah Alam 

Indonesia (Munasain) dan Museum Zoologi Bogor 

(MZB). Munasain merupakan salah satu museum yang 

menyajikan tentang konten sejarah alam dan kekayaan 

serta keanekaragaman hayati Indonesia. Sedangkan 

MZB memperesentasikan tentang hayati berkaitan 

dengan hewan atau binatang. 

Kekayaan alam Indonesia meliputi daratan dengan 

luas 1.919.440 km2, perairan mencapai 3.257.483 km2, 

dan lebih dari 17.000 pulau serta iklim tropis. 

Kekayaan Indonesia peringkat ke dua setelah Brazil 

dalam hal keanekaragaman hayati (kehati)nya yang 

ditandai dengan pembagian bioregion flora dan fauna 

seperti yang tersirat pada garis Wallace yang 

memisahkan wilayah grafi fauna Asia dan Australia. 

Garis imajiner berikutnya yaitu garis Weber dan 

Lydekker yang merupakan garis biogeografi yang 

ditarik ke bagian timur Indonesia. Secara geologi,  

Indonesia terletak diantara dua pegunungan muda dunia 

yaitu Pegunungan Mediterania (Barat) dan Pegunungan 

Sirkum Pasifik (Timur). Dengan demikian Indonesia 

memiliki banyak gunung api aktif (Ring of fire)  yang 

menyebabkan rawan gempa bumi. Gunung berapi 

terbentuk dari tiga lempengan yaitu lempengan Eurasia, 

Pasifik dan Indo-Australia. (Kekinian Keanekaragaman 

Hayati Indonesia 2014: 5-6). 

Konten berkaitan kekayaan kehati  terutama hasil 

penelitian penting disampaikan kepada masyarakat, 

maka diperlukan penelitian komunikasi di Munasain. 

Berdasarkan latar belakang dan kondisi konten yang 

disajikan, maka permasalahan yang dibahas dalam 

paper ini adalah mengkaji bagaimana pesan dan tata 

pamer yang merupakan komponen komunikasi museum 

di Munasain ditinjau dari strukturalisme bahasa, dan 

seperti apa bentuk atau model komunikasi museum di 

Munasain.  

Berpijak dari permasalahan ini, maka peneltian ini 

bertujuan : pertama mengidentifikasi konten dan pesan-

pesan Munasain dalam upaya menyampaikannya 

kepada masyarakat khusunya pengunjung. Kedua 

mengembangkan bentuk komunikasi Munasain 

berlandaskan kondisi perkembangan komunikasi di 

museum.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian  menggunakan metode  kualitatif 

dengan maksud untuk memperoleh gambaran 

seutuhnya tentang suatu hal menurut pandangan 

manusia terhadap objek yang diteliti. Metode kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus, yaitu strategi penelitian 

yang menyelidiki secara cermat suatu program, 

peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. 

Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan 

peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap 

dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan 

data berdasarkan waktu yang telah ditentukan 

(Creswell, 2010 : 20).   

Beberapa tahapan dalam penelitian yaitu tahap 

pengumpulan data mencakup observasi dan keterangan 

dari informasi kunci, yaitu dari project leader Prof. Dr. 

Enny Sudarmonowati, dan staf ahli peneliti yang 

berkaitan dengan koleksi artefak. Observasi dilakukan 

di lokasi penelitian yaitu Munasain beralamat di Jalan 

Ir. H. Djuanda no.22-24 Bogor Jawa Barat pada tahun 
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2016 - 2017. Pimpinan proyek dianggap dapat 

menguasai dan yang utama sebagai decision maker, 

sedangkan  para peneliti dan pendukung lainnya yang 

terlibat langsung dalam proses pesan yang disampaikan 

museum dan sistem komunikasinya. 

Penggalian informan berkaitan dengan 

permasalahan yang diajukan mencakup tentang latar 

belakang pendirian museum, konsep perencanaan 

museum dan pengelolaan museum terutama 

komunikasi museum dan lain lain.  

Data sekunder diperoleh dari penelusuran pustaka 

dan dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang 

substansi pameran museum dari berbagai aspek untuk 

mendapatkan perspektif yang relevan dengan 

permasalahan. 

Kegiatan analisis data yaitu data yang telah 

dikumpulkan kemudian diolah dengan cara 

mengidentifikasi dan memilah-milah data, selanjutnya 

menganalisis secara deskriptif terhadap data guna 

menjawab masalah penelitian dengan menggunakan 

teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi dan 

edukasi museum, sehingga diharapkan dapat 

mengevaluasi dan menjadi bahan sintesis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Konsep Perencanaan Musem Nasional Sejarah 

Alam Indonesia 

Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia 

(Munasain) merupakan salah satu museum di Indonesia 

yang pengelolaannya oleh Pusat Penelitian Biologi 

Kedeputian Bidang Ilmu Hayati Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia  disingkat Puslit Biologi 

kedeputian IPH LIPI.  Munasin dalam perencanaannya 

memamerkan tetang sejarah alam dan hasil-hasil 

penelitian berkaitan dengan ilmu hayati dan 

pemanfaatan tumbuhan oleh etnis di Indonesia.  

Singkat sejarah bahwa Munasain merupakan 

perkembangan dari Museum Etnobotani Indonesia 

(MEI), yang berdiri sejak tahun 1982 diresmikan oleh 

Prof. Dr. B.J. Habibie. Pendirian MEI merupakan 

gagasan dari Prof. Sarwono Prawirohardjo (mantan 

ketua MIPI sekarang LIPI) sekitar tahun 1960an, ketika 

peletakan batu pertama pembangunan gedung 

Herbarium Bogoriense. Perubahan nama museum 

secara resmi menjadi Munasain yaitu pada 31 Agustus 

2016, yang diprakarsai oleh Prof. Dr. Enny 

Sudarmonowati bersama peneliti Puslit Biologi LIPI 

lainnya. Munasain  dibuka untuk umum (soft 

launching) oleh kepala LIPI yang pada saat itu 

diwakilkan kepada Dr. Ir. Akhmadi Abas, dilanjutkan 

dengan penandatanganan Deklarasi Bogor untuk  

pengembangan Munasain diantaranya oleh Dr. Bima 

Arya selaku Walikota Bogor dihadiri Dr. Siti N. 

Prijono selaku Sekretaris Utama LIPI, Prof. Arief 

Rachman dari UNESCO, Dr. Harry Widianto selaku 

Dirjen Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 

Kemendikbud,  Kepala Bidang Botani Puslit Biologi 

LIPI, Kepala Kanwil Pajak, perwakilan dari perusahaan 

swasta dan pelajar. Namun beberapa hari kemudian 

menyusul penandatangan peresmian oleh Ketua LIPI 

Prof.Dr. Iskandar Zulkanaen dan Kepala Puslit Biologi 

LIPI Dr. Witjaksono M.Sc. 

Penjelasan menurut Deputi IPH LIPI bahwa 

konsep dalam perencanaan pengembangan Munasain 

dilaksanakan secara bertahap, gedung Munasain terdiri 

dari lantai dasar akan didipergunakan untuk fasilitas 

pendukung permuseuman, perpustakaan, penyimpanan 

koleksi artefak (storage) dan lain-lain. Lantai 1 : yang 

telah teralisasi antara lain ruang informasi umum atau 

ruang lobi,  ruang pameran introduksi, ruang Zaman 

Doeloe, ruang audio visual atau Theater, ruang 

auditorium, ruang souvenir shop dan ruang pameran 

temporer. Lantai II akan disii dengan tema Pengetahuan 

dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. 

Menggambarkan modifikasi dan persebaran tanaman 

budidaya biotanya. Informasi tentang persebaran 
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plasma nutfah sebagai sumber pangan, obat dan energi 

yang tersebar di seluruh nusantara, beserta etika dalam 

pengelolaan kehati berbasis kearifan lokal perlu 

digambarkan dengan jelas untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat terutama generasi muda. Lantai III 

akan mengusung tema ketergantungan manusia 

terhadap lingkungannya. Menggambarkan hubungan 

manusia  dengan daratan, perairan darat  dan lautan. 

Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat 

dengan berdasarkan pengetahuan lokalnya. Lantai IV di 

isi tentang perkembangan teknologi pemanfaatan kehati 

yang terkini.  Menggambarkan diorama sejarah 

bioteknologi, mulai yang sangat sederhana seperti 

fermentasi tempe, pengawetan makanan secara 

tradisional, teknik perbanyakan dengan kultur jaringan 

dan juga teknologi yang lebih tinggi seperti rekayasa 

genetika, teknologi kloning dan juga teknologi nano. 

Perkembangan teknologi ini diaplikasikan untuk 

pengembangan pemanfaatan kehati dengan biologi 

molekular dan rekayasa genetika untuk mencari sumber 

pangan, kesehatan, energi, pengendalian lingkungan 

dan produk biomaterial. Lantai V dalam perencanaan 

diisi dengan cafeteria dan vertical garden 

(Sudarmonowati 2016). ¹) 

¹) (Soft launching 31 Agustus 2016.) 

 

2. Display dan Materi Pameran Munasain 

Pada ruangan lobi Munasain sebelum memasuki 

ruang pamer terdapat Relief Evolusi Tumbuhan yang 

menceriterakan tentang sejarah evolusi tumbuhan. 

Evolusi tumbuhan  adalah suatu  peristiwa adaptasi 

terhadap kondisi daratan yang selalu berubah-ubah.  

Tumbuhan berevolusi yang berawal dari alga hijau 

yang biasanya disebut CHAROPHYTA. Terdapat 4 

periode penting dalam sejarah evolusi tumbuhan, dari 

alga hijau kemudian berlanjut pada radiasi adaptif 

tumbuhan vascular awal terus diikuti kemunculan 

tumbuhan berbiji dan akhirnya diversifikasi menjadi 

tumbuhan berbunga.  

Pada ruang pameran diawali dengan display 

berjudul “Emas Hijau Nusantara” dengan pembagian 

ceritera masa perdagangan rempah Sebelum Masehi, 

perdagangan Bangsa Arab dan India, masa 

perdagangan rempah era kolonial dan masa Spanyol 

dan Portugis, serta Masa Inggris-Prancis dan Belanda 

di bumi Nusantara. 

Tema kedua menyajikan tentang seorang naturalis 

pertama keanekaragaman hayati Indonesia dan karya 

Rhumpius. Pada tema ini memaparkan tentang Georg 

Eberhard Rumpf atau  nama latinnya: Georgius 

Everhadus Rumphius yang kemudian disingkat dengan 

Rumphius. Ceritera sorang Jerman berkaitan perjalanan 

hidup dan karya-karyanya. Herbarium Amboinense dan 

D’ Amboinense Rariteikamer merupakan karya 

besarnya yang dilengkapi ilustrasi dan detail yang 

akurat dan didukung koleksi buku dan contoh spesimen 

herbarium. 

Tema berikut tentang Sejarah Kebun Raya Bogor 

sampai Munasain. Pada awalnya terbentuk Kebun Raya 

Bogor (‘s Lands Plantentiun te Buitenzorg) adalah dari 

perkembangan eksplorasi tumbuhan Indonesia. Sejarah 

Kebun Raya Bogor berawal dari perjalanan pejabat 

Belanda ke Jawa dan mengambil alih pemerintahan 

Inggris 29 Oktober 1815. Salah satu pejabat Belanda 

yang menjadi pendiri Kebun Raya Bogor C.G.R. 

Reinwardt, yang merupakan seorang ilmuwan Jerman, 

tertarik melakukan penelitian tumbuhan yang 

dimanfaatkan di Indonesia.  

Reinwardt melakukan perjalanan mendata 

tumbuhan di Jawa dan sekitarnya dalam rangka 

mendukung penelitiannya. Koleksi tumbuhan hasil 

perjalanan tersebut perlu tempat untuk penyimpanan. 

Untuk merealisasikan Reinwardt mengirimkan surat 

kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda G.A.G.P. 

Baron Van der Capellen di Batavia pada 15 April 1817, 
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meminta sebidang tanah yang terletak di belakang 

kediaman Gubernur Jenderal Belanda yang kini dikenal 

Istana Bogor. Luasnya sekitar 47 ha  dijadikan Kebun 

Raya Bogor, sekitar 900 jenis tumbuhan ditanam. 

Peletakan batu pertama pembangunan kebunraya 

adalah tgl 18 Mei 1817. 

Pengganti kepemimpinan Kebun Raya pada masa 

Hindia Belanda selanjutnya antara lain Dr. Carl Ludwig 

Blume, dan J. Hooper. Tokoh lain di Kebun Raya 

Bogor yang terkenal adalah Johannes Ellias Teijsman 

seorang kurator herbarium yang handal, dan  lainnya 

adalah Melchior Treub (1880-1905) ilmuwan pendiri 

laboratorium pertama di Indonesia.  

Subtema selanjutnya tentang Herbarium 

Bogoriense menampilkan tentang lahirnya institusi 

botani  sebagai referensi koleksi tumbuhan tropika 

pertama di Indonesia. Dilanjutkan dengan Museum 

zoologicum Bogoriense, Museum Etnobotani Indonesia 

(MEI), media penyadartahuan pemanfaatan tumbuhan 

Indonesia, hingga ke Munasain. 

Pada display Interaktif “ Siapakah Dia” 

menyajikan tentang tokoh-tokoh dalam bentuk gambar 

selain yang telah disebutkan di atas, antara lain Carl 

Linnaeus (Carl von Linné),  Dr. William Burck, Dr. 

J.C. Koningsberger, Prof. Kusnoto Setyodiwiryo, dan  

Prof. Anwary Dilmi.  

Tema selanjutnya menyajikan tentang  Lembaga 

penelitian yang berkembang dari Kebun Raya, yaitu 

Herbarium Bogoriense, Biblotheca Bogoriensis, Kebun 

Raya Cibodas, Kebun Ekonomi Cikeumeuh, Treub 

Laboratorium, Lembaga Pemotretan dan 

Penggambaran, Lembaga Botani Umum Treub, 

Museum Zoologicum Bogoriense, Lembaga 

Penyelidikan Laut, Hortus Sibolangit, Lembaga 

Pengawetan Alam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Alam 

Setia Mulia, Akademi Biologi dan Pusat Penelitian 

Biologi. 

Tema lain dalam area ruang pameran introduksi 

yaitu sejarah alam dan kehidupan manusia yang 

mneggambarkan tentang posisi bumi dalam jagat raya 

dan terbentuknya benua dan samudra, dirangkai dengan 

alam pubakala yang tediri dari masa penghunian dan 

perikehidupan sebelum manusia modern. 

Pada sisilain tema tentang pembagian waktu atau 

era dunia yang dibagi menjadi era Arkeozoik dan 

Proterozoikum dan Paleozoik yang terdiri dari zaman 

kambrium, ordovisium, siluran, devonia, karbon, perm. 

Selanjutnya Era Mesozoik yang terdiri dari zaman 

triasik, jurasik, Kretaceous, disambung dengan Era 

Cenozoik yang meliputi zaman kuarter, dan tersier. 

Selanjutnya terdapat tema yang menggambarkan 

tentang geologi Indonesia, geografi Indonesia dan 

biogeografi Indonesia, dan dilanjutkan dengan garis 

imajiner dan tokoh yang mendasari pembagian 

bioregion di Indonesia, serta dilengkapi dengan 

masing-masing bioregion pulau mulai dari Sumatera, 

Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku 

dan Papua. 

Sebelum masuk ke area pameran temporer ruang 

pamer introduksi di lantai 1 Munasain terdapat koleksi 

macan Sumatera dan Beruang Madu. Kemudian setelah 

melewati lorong pembatas area introduksi tahap 1 

tampak display Bunga Bangkai dan Raflesia. 

Diversifikasi flora dan fauna Indonesia dapat dijumpai 

di sekitar area ini, sebelum memasuki area pameran 

temporer dapat ditemui display grafis tentang 

Keanekaragaman Hayati Indonesia, Hutan dan 

kehidupan fauna, Dispersal : persebaran dan 

penyebaran tumbuhan, contoh mamalia Herbivora - 

Karnivora dan Omnivora, ko-evolusi, Polenisasi-

mimesis dan mimikri. Pusat asli dan persebaran 

tanaman asli Indonesia juga disajikan dilengkapi 

dengan contoh tumbuhan asli dan bukan asli Indonesia  

dalam bentuk grafis. 
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Lantai 1 gedung Munasain dilengkapi dengan 

ruangan temporer. Tahun 2018 merupakan sajian 

pameran temporer ke dua yang bertema “Rempah, 

Aromatik dan Pewarna Alam”. Sedangkan pameran 

temporer pertama diselenggarakan tahun 2015-2016 

dengan tema “Buitenzorg, Kota Sumber Ilmu 

Pengetahuan Hayati Tropika Dunia”.  (Khusus tentang 

pameran temporer terdapat di tulisan lain) 

Lantai basemen sementara ini masih menyajikan 

pemanfaatan tumbuhan oleh etnis di Indonesia, baik 

sebagai bahan pangan, sandang, obat-obatan 

tradisional, sarana upacara adat, peralatan (pertanian, 

dpur, rumah tangga, perikanan, alat musik tradisinal, 

mainan tradisional anak-anak dan lain-lain). Namun 

temanya telah dikelompokkan 4 katagori yaitu blok 

makanan dan minuman (food and baverage), Kesehatan 

(Health), Keagamaan dan Seni (Ritual and Art) dan 

Kontruksi (Contruction). 

Blok Makanan ditandai dengan dinding vitrin 

berwarna salem. Blok ini menampilkan koleksi artefak 

yang terdiri dari:  vitrin Pakaian Suku Pedalaman 

terdapat 27 koleksi, vitrin Alat Pertanian 26 koleksi, 

vitrin Kekayaan Pangan Nusantara terdiri dari macam-

macam sayuran, buah-buahan lokal dan serelia. Vitrin 

Peralatan Dapur Nusantara 18 koleksi, vitrin Aren 

terdapat 15 koleksi, vitrin Peralatan Rumah Tangga  31 

buah, vitrin Kelapa 15 koleksi, vitrin Pewarna Batik 3 

jenis koleksi bahan pewarna dan 2 koleksi kain, vitrin 

Bambu 39 koleksi, vitrin Labu 15 buah koleksi. Vitrin 

Jamu Gendongmenampilkan 5 jenis ramuan jamu yaitu: 

koleksi jamu beras kencur, jamu kunir asem, jamu 

pahitan, jamu cabe puyang dan jamu galian. Vitrin 

Berburu dan Proses menjadi Manusia terdiri dari 9 

koleksi. Vitrin Lombok terdapat 9 koleksi, vitrin Masa 

Lalu dan Masa Depan 3 koleksi, vitrin Diri, Rumah dan 

Bentang Alam dijumpai 7 koleksi, vitrin Kalimantan 24 

koleksi. 

Blok Minuman ditandai dengan dinding vitrin 

berwarna kuning muda dan merupakan vitrin tertutup 

yang terdiri dari : vitrin Minuman Tradisional 

Indonesia menyajikan 5 koleksi artefak dan beberapa 

jenis minuman tradisional seperti es pala, wedang 

secang dan wedang uwuh. Vitrin Minuman Fermentasi 

Tradisional Indonesia menampilkan 3 koleksi kendi, 

brem Bali dan kekolok. Vitrin Leguminosae 

memperlihatkan jenis kacang-kacangan, tumbuhan obat 

dari kacang-kacangan dan secang sebagai pewarna 

alami berjumlah 12 jenis.  Vitrin Tenun 3 buah artefak, 

vitrin Alat Tenun, vitrin Kain Tenun terdiri dari 4 

koleksi yaitu kain tenun sumba. tenun ulos, tenun ulap 

doyu dan tenun Flores. Vitrin Sagu terdapat 20 koleksi. 

Vitrin Lontar merupakan vitrin besar ukuran 3 kali 

vitrin sebelumnya, mempunyai koleksi yang 

ditampilkan berjumlah 36 buah.  

Blok Kesehatan merupakanvitrin tertutup kaca 

dengan dinding warna hijau muda terdiri dari : vitrin 

Tumbuhan dan Bali dijumpai 24 koleksi artefak, vitrin 

Upacara Adat Bali, vitrin Kerajinan Tangan Indonesia 

29 koleksi, vitrin Lesung dan Kentongan 14 koleksi, 

vitrin Alat Perangkap Ikan 14 koleksi. Pada bagian 

sudut ruangan dijumpai display vitrin terbuka Alat 

Perikanan yang terdiri dari 34 koleksi. Zona sekitar ini 

terdapat permainan congklak yang dapat dimainkan 

sambil beristirahat (terutama bagi pengunjung anak-

anak). Selanjutnya vitrin Palem yang merupakan vitrin 

tetutup mempunyai koleksi 28 koleksi. Vitrin terbuka 

Bahan Jamu ditemukan sebanyak 33 koleksi simplisia. 

Vitrin Batak terdapat 6  koleksi, vitrin Pisang 6 koleksi. 

Pada blok kesehatan terdapat vitrin koleksi Sejarah Spa 

dan Evolusi Tren Kecantikan yang merupakan koleksi 

produk modern. Vitrin ini ada 4 dalam bentuk vitrin 

tertutup dan terbuka. 

Blok Ritual dan Seni yang ditandai dengan 

dinding vitrin berwarna biru dan Abu-abu terdiri dari: 

vitrin Tas 15 koleksi, Hiasan Dinding 20 koleksi, Rotan 
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37 koleksi, Rerumputan 16 dan Tana Toraja 12 koleksi. 

Vitrin Pelindung Kepala 23 koleksi, vitrin Alat Musik 

dari Bambu 8 koleksi, dan vitrin Mainan Tradisional 

Anak-anak disajikan 17 koleksi. Pada area ini terdapat 

display Sejarah Museum Biofarma yang merupakan 

penyajian produk obat-obatan modern yang berbahan 

tumbuhan. 

Blok Kontruksi yang ditandai dengan dinding 

vitrin berwarna coklat. Area ini terdiri dari vitrin Hutan 

dan Kayu yang menampilkan ilustrasi hutan dan 5 

koleksi kayu, vitrin Jenis-Jenis Kayu Penting Indonesia 

lebih dari 100 koleksi lempeng kayu dan lain-lain. 

 

Pameran sebagai Media Komunikasi Museum  

1.   Komunikasi pada museum  

Bentuk atau model komunikasi museum sangat 

beragam, mulai dari yang sederhana hingga 

komunikasi dua arah. Pada model komunikasi 

sederhana Shanon dan Weaver hanya satu arah atau 

linear, yaitu Transmiter sebagai sumber mengirim 

pesan diterima oleh receiver tanpa ada umpan balik. 

Sumber pesan dikirim melalui pameran ke 

pengunjung. Bentuk komunikasi museum lain adalah 

model Feedback loop yaitu komunikasi seperti yang 

pertama namun dilanjutkan dengan umpan balik dari 

pengunjung. Dengan demikian dapat diketahui apakah 

pesan telah sampai atau tidak. Namun bila pesan 

belum sampai atau belum dipahami oleh pengunjung 

maka putaran proses dapat berulang hingga dapat 

terjadi komunikasi sirkuler. 

Pada model komunikasi sirkuler penerima pesan 

lebih aktif. Makna pesan tidak lagi ditentukan oleh 

pengirim melainkan ditentukan juga oleh penerima 

pesan, yang pada akhirnya pemaknaan pesan 

ditentukan oleh kedua belah pihak yakni pengirim dan 

penerima pesan. Bila proses ini berulang makin sering 

maka semakin efektif komunikasi dalam 

menginterpretasi pesan objek. 

Seiring dengan perkembangan fungsi museum 

yang mengarah pada paradigma yang berorientasi 

kepada masyarakat pengunjung, komunikasi museum 

merupakan hal yang sangat penting peranannya selain 

mengumpulkan koleksi. Aplikasi model proses 

komunikasi sirkuler pada museum juga dikemukakan 

oleh E.I. Knez and G. Wright (1970) yang dikutip oleh 

Hooper-Greenhill, 1996 seperti pada gambar berikut : 

 

 
Gambar: Model Komunikasi museum Knez and G. Wright 

(Sumber Hooper-Greenhill 1996:47) 

 

 Gambar di atas menunjukkan bahwa kurator 

(curator) adalah sebagai sumber atau pengirim pesan. 

Saluran (channel) berupa pameran berisi penyandian 

pertama (encode) objek (media primer dan sekunder). 

Akhirnya pengunjung adalah sebagai decode atau 

penerima pesan. Kemudian setelah pesan sampai 

kepada pengunjung terjadi umpan balik. (feedback). 

Peran kurator pada museum adalah peneliti dan 

kolektor yang menguasai konteks awal dari benda 

koleksinya. Kurator mendeterminasi isi pesan yang 

Determines 

conten and 

message 

Encodes message 

Primary medium 

(Objects) 

Secondary medium 

(label, 

photographs) 

Decodes the 

message 

Curator Exhibition Visitor 

Message compared  through  

feedback 
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akan disampaikan pada pengunjung museum melalui 

pameran baik dalam media primer seperti benda-benda 

koleksi real dan media skunder berupa foto-foto, 

gambar, label, narasi, komputer multi media ataupun 

teknologi digital yang berfungsi sebagai pendukung 

objek. Saluran (channel) dalam komunikasi museum. 

Selain dalam bentuk pameran juga dengan bentuk 

program kegiatan edukasi. Kegiatan edukasi yang 

dimaksud misalnya pemanduan (guiding), bimbingan 

edukasi, seminar dan publikasi. Dengan demikian pada 

model ini diharapkan pesan akan dapat diterima oleh 

masyarakat pengunjung dan terjadi penanggapan 

terhadap objek ataupun respon yang kemudian 

disampaikan kembali kepada pengirim pesan sebagai 

umpan balik. 

Dari gambaran model-model komunikasi tersebut 

di atas dapat dijadikan refleksi bagi komunikasi 

museum di Indonesia. Secara umum dari model-model 

komunikasi museum yang telah dijelaskan terdapat 

unsur-unsur yang menjadi pendukung komunikasi 

yaitu :   

 Pengirim pesan/sumber (sources)  
 Penyandian pertama (encoding) 
 Pesan (message) 
 Saluran Pesan (channel) 
 Penyandian kedua (decode) 
 Penerima pesan (receiver) 
 Respon dari penerima (reciver response) berupa 
umpan balik (feedback) 
 

Komunikasi Dua Arah 

Perkembangan komunikasi pada museum 

selanjutnya dikenal model komunikasi dengan istilah 

Expanding Context for Communication theory (Akbar 

2010 : 166). Museum dapat dipandang sebagai media 

penelitian, sebagai media kesenangan, dan   sebagai 

media pendidikan serta dapat pula sebagai media 

komunikasi. Dalam konteks museum sebagai media 

komunikasi, maka museum merupakan lembaga yang 

menjadi media penyampai  pesan dari pengelola 

museum kepada pengunjung.  

Dalam kaitan ini Pada proses penyampaian pesan 

terdapat sejumlah syarat dan kondisi yang harus 

terpenuhi agar pesan dapat sampai dengan baik serta 

mendapat tanggapan positif dari pengunjung. Munasain 

dalam menjalankan fungsi komunikasinya berusaha 

untuk menganut model komunikasi dua arah.  

 
Gambar model komunikasi dua arah Littlejohn 

dan Foss : 2008  (Sumber Akbar A.2010) 

 

Keterangan singkat skema diatas : 
- The Communicator. Focus : The autonomous 

indivual Identity. 
- The Message. Focus: Interpretation of texts, 

Message production, Social fungtion. 
- The conversation. Focus : Individual behavior, 

coordinated social action, Cultural productions. 
- The relationship. Focus : Pattern of interaction, 

Management of tension, Dialogue. 
- The group and Organization. Focus : Process of 

organizing, Structuration. 
- The media. Focus : Culture production, Media 

participation, Individual effects. 
- Culture and Society. Focus : Power of symbols, 

Personal networks, Cultural forms. 
 

Uraian diatas menjelaskan bahwa pengelola 

museum dan pengunjung museum sama-sama 

bertindak sebagai communicator dimana hubungan dan 

Relationship 
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percakapan diantara keduanya harus terjalin dengan 

baik atau tidak satu arah. Museum sebagai tempat 

pesan yang berisi aktivitas penelitian,  menafsirkan 

koleksi, memproduksi informasi, dan mempunyai 

pesan yang ingin disampaikan kepada pengunjung  

sebagai perwujudan fungsi sosial museum. 

Komunikasi museum yang berjalan dengan baik adalah 

museum yang harus mempunyai hubungan 

(relationship) dengan sekitarnya, misalnya : media 

cetak atau elektronik (Media), Group dan 

Organization seperti misalnya : komunitas dan 

kelompok-kelompok pemangku kepentingan 

(stakeholders) serta tidak terlepas dari kondisi keadaan 

budaya dan sosial masyarakat  (Cultutal and Societ) 

disekitar museum. (Akbar A. 2010: 167 dalam Komara 

2013: 41). 

Perkembangan komunikasi Munasain dengan 

masyarakat khususnya pengunjung pada awalnya linier 

atau satu arah, namun setelah ada pengembangan baik 

fisik dan sumber daya manusianya mengalami 

kemajuan komunikasi yang dapat merespon 

pengunjung. Hal ini ditunjukan dengan adanya guide 

tour dan sarana interaktif dan partisipatori dalam 

pamerannya. Munasain akan lebih sempurna bila 

dalam aplikasi komunikasinya berkiblat pada 

komunikasi dua arah sehigga terjalin hubungan antara 

museum dan masyarakatnya. 

2. Analisis Pesan Pameran dengan Analogi  

Strukturalisme Linguistik  

Museum sebagai sarana komunikasi mempunyai 

media berupa pameran dan program-program edukasi 

publik. Pameran di museum terdiri dari pameran tetap 

dan pameran temporer. Pameran merupakan media 

utama dalam penyampaian pesan museum.  

Gary Edson dan David Dean mengutip pernyataan 

dari Jan Verhaar dan Han dan Meeter dalam bukunya 

berjudul Project Model Exhibition bahwa :“An 

exhibition is means of communication aiming at large 

group of the public with the purpose of conveying 

information, ideas and emotions relating to the 

material evidence of man and his surroundings with the 

aid of chiefly visual and dimensional method”. 

Pameran merupakan sarana komunikasi dengan 

sekelompok masyarakat untuk menyampaikan 

informasi, ide dan emosi berkaitan dengan bukti materi 

kebudayaan manusia dan lingkungannya dengan 

bantuan metode visual dan dimensi (Edson dan 

Dean,1996 : 151). 

Kondisi pameran di Munasain termasuk pada 

tingkat eksplanasi yang ditandai dengan adanya label 

individu dan label kolektif yang mencakup identitas 

koleksi, yang mencakup nama koleksi,  bahan / 

material koleksi, pemanfaatan dan lokasi pengambilan 

dan lain-lain terutama di area lantai dasar gedung 

museum. 

Hal penting dalam penyajian koleksi pada sebuah 

pameran dapat menganut pada analogi struturalisme 

linguistik dengan apa yang desebut dengan langue dan 

parole. Dalam linguistik dikenal bahwa kosa kata dan 

elemen tata bahasa dipilih dari langue, untuk 

membentuk susunan yang disebut kalimat. Kalimat 

itulah yang menjadi sarana berkomunikasi, yang 

berarti bahwa kata hanya memiliki arti apabila 

berhubungan dengan kata lain. Hal ini dapat 

diaplikasikan pada museum dimana kita dapat 

metetapkan tampilan atau display koleksi artefak dan 

koleksi pendukungnya (seperti misalnya narasi, 

lukisan, gambar, foto atau rekaman video dan lain-

lain) atau dengan artefak lainnya, sehingga dapat 

membentuk kalimat yang menjadi sarana komunikasi 

yang mengandung makna. 
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Diagram Hubungan langue dan parole untuk Bahasa (Kiri) 
dan Kebudayaan Materi (Kanan). Sumber, Pearce,1991 : 49 

 
Penyajian koleksi sebagai bahan yang akan 

dikomunikasikan kepada masyarakat khususnya 

pengunjung idealnya merupakan artefak set atau telah 

membentuk rangkaian pilihan artefak dengan 

katagorinya. Kategori display pameran dapat 

diterjemah kepada tema atau subtema pameran. 

Beberapa tema dan Subtema dirangkai menjadi alur 

ceritera (Story line) pameran museum.  

Ruang tata pamer  introduksi terdiri dari beberapa 

tema. Pada tema Naturalis pertama keanekaragaman 

hayati Indonesia dan karya Rhumpius, Rhumpius tidak 

berdiri sendiri melainkan didukung oleh narasi, koleksi 

simplisia, koleksi buku Herbarium Amboinense dan 

keterangan grafis lainnya, sehingga membentuk parole 

(artefak set) atau ceritera tema. Penerapan ini telah 

diaplikasikan seperti pada ruang koleksi “Jaman 

Doeloe” , Sejarah Kebun Raya Bogor, Bioregion 

Indonesia dan Bunga bangkai dan Raflesia dan koleksi 

pada Pameran Temporer. 

Pada ruang pamer introduksi utama terdapat 

koleksi yang tidak membentuk parol atau artefak set 

yaitu pada penyajian di salah satu bagian ruang 

introduksi yang ditandai dengan koleksi artefak perahu 

atau sampan, display ini sedikit narasi namun 

disekitarnya tidak didukung dengan display grafis 

lainnya misalnya gambar, foto atau visual lainnya. Hal 

seperti ini terjadi ketidak seimbangan antara artefak 

koleksi dengan pendukungnya, seolah-olah koleksi 

artefak perahu hanya berdiri sendiri. Ditinjau dari pola 

struktur bahasa ini maka cerita koleksi sampan kurang 

sesuai dengan area disekitanya. Namun yang akan 

datang akan ditambahkan pendukung berupa barkode 

yang berbasis android bila narasi dan data telah 

lengkap.  

Sebaliknya yang terjadi pada display bertema 

Sejarah Alam dan Kehidupan Manusia dan Alam 

Purbakala belum dijumpai koleksi artefaknya. 

Demikian pula yang terjadi pada display tema Era 

Arkeolozoik dan seterusnya, namun kelebihan pada 

tema ini telah menerapkan teknologi digital berupa 

tauch screen sebagai respon bagi pengunjung yang 

memberikan atau interpretasi teradap objek. Pada 

koleksi Macan dan Beruang Madu terdapat penerapan 

pendunkung kekinian berupa barkode. Koleksi tidak 

hanya teks namun narasi dan gambar dapat diperoleh 

dengan cara scening pada barkode melali hand phone 

berbasis android. 

Display tanpa koleksi artefak dapat pula dijumpai 

pada tema : Geologi Indonesia, Geografi Indonesia, 

Biogeografi Indonesia dan Lembaga penelitian yang 

berkembang dari Kebun Raya Bogor, Diversitas Flora 

dan Fauna Indonesia, Domestikasi dan Adaptasi, Pusat 

Asli dan Perebaran Tanaman Budidaya, dan seterusnya. 

Seluruhnya display tersebut hanya grafis yang disajikan 

pada diding ruang pameran.  

 

KESIMPULAN 

 Komunikasi museum yang berjalan dengan baik 

adalah museum yang mempunyai hubungan dengan 

sekitarnya, yaitu media cetak, elektronik dan digital, 

Group dan Organization juga stakeholder serta tidak 

terlepas dari kondisi keadaan budaya dan sosial 

disekitar museum. Komunikasi Munasain mempunyai 

prinsip dan mengupayakan komunikasi dua arah.  

 Koleksi artefak sebagai bahan pesan dan tata 

pamer yang merupakan komponen komunikasi 

museum di Munasain telah menerapkan analogi 

struktur bahasa yang dapat  membentuk alur cerita 

(story line) bagi pengunjung. Namun terdapat beberapa 
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display pada area introduksi yang belum lengkap 

penyajian ditinjau dari susunan bahasa yaitu 

kekurangan koleksi artefak yang berkaitan dengan 

grafis yang telah didisplay. 
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Abstrak 

Website Pusbindiklat LIPI merupakan salah satu media yang berperan sebagai informasi publik untuk 
menyampaikan pesan kepada stakeholder dan menjawab berbagai kebutuhan, khususnya bagi 
peneliti/kandidat peneliti dari lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah, seperti 
Lembaga Pemerintah  Non Kementerian (LPNK), Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), dan Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) lainnya. Fokus penelitian untuk mengetahui manfaat website bagi organisasi dan 
instansi pemerintah, serta sejauh mana peran website Pusbindiklat LIPI. Adapun tujuannya untuk 
mengetahui manfaat website untuk organisasi, manfaat website untuk instansi pemerintah serta peran 
website Pusbindiklat LIPI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran website Pusbindiklat LIPI sangat 
diperlukan sebagai sarana informasi, komunikasi, pengetahuan baru dan sebagai media promosi. 

 Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif, data yang diperoleh dalam kajian penulisan 
ini dikumpulkan, disusun, dianalisis dan kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran umum 
mengenai peran website Pusbindiklat LIPI. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, 
memperoleh data-data dengan bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan teori-teori yang 
mendukung. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat tentang manfaat website untuk 
organisasi, instansi pemerintah, dan peran website Pusbindiklat LIPI.  

Kata Kunci:  website, media, pelayanan, informasi publik  

 

Abstract 

Website Pusbindiklat LIPI is one of the media whose role is to convey messages as public information to 
stakeholders and to respond to various needs, especially researchers/candidate researchers in government 
research and development institutions (R & D) such as Non-Ministry Government Institutions (LPNK), 
Institutions Government Ministry (LPK), and Other Civil Servants (PNS). The focus of the research is how the 
website benefits for the organization, the benefits of the website for government agencies and the role of the 
website Pusbindiklat LIPI. The aim is to find out the benefits of the website for organizations, the benefits of the 
website for government agencies and the role of the website Pusbindiklat LIPI. The results of this study indicate 
that the role of the website Pusbindiklat LIPI is very necessary as a means of information, communication, new 
knowledge and as a media campaign. 

The method used in this paper is descriptive data obtained in the study of this study is collected, compiled, 
analyzed and later interpreted so that the general role of the website Pusbindiklat LIPI. Data collection 
techniques are carried out by literature study, obtaining data with appropriate literature or literature and 
supporting theories. This paper is expected to provide a brief overview of the benefits of websites for 
organizations, government agencies and the role of the website Pusbindiklat LIPI. 

Keywords: website, media, services, public information 
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PENDAHULUAN 

Situs web (dalam bahasa inggris: website) 

resmi Pusat Pembinaan, Pendidikan dan 

Pelatihan Peneliti-LIPI (Pusbindiklat Peneliti-

LIPI) dengan nama http://pusbindiklat.lipi.go.id 

merupakan salah satu media pelayanan informasi 

publik bagi peneliti/kandidat peneliti di Lembaga 

penelitian dan pengembangan (litbang) 

pemerintah seperti Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (LPNK) dan Lembaga Pemerintah 

Kementerian (LPK) dan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) lainnya. Media informasi ini sangat 

penting diperlukan sebagai ruang publik yang 

terbuka agar stakeholder memeroleh informasi 

seluas mungkin seperti peraturan jabatan 

fungsional peneliti, pengumuman hasil sidang 

Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3),  jadwal 

pelaksanaan diklat dan lainnya. Pusbindikat 

Peneliti-LIPI juga berkomitmen perlu 

mengedepankan informasi dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya sesuai amanat 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 

Website atau dalam bahasa komunikasi 

biasa disebut dengan world wide web merupakan 

media komunikasi yang tesambung dengan 

jaringan internet dimana para penggunanya bisa 

menulis dan membaca atau mengakses semua 

informsi yang ada di dalamnya.1 

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, 

tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah 

salah satu produk hukum Indonesia yang 

dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan 

pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku 

dua tahun setelah diundangkan. Undang-Undang 

yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya 

memberikan kewajiban kepada setiap Badan 

Publik untuk membuka akses bagi setiap 

                                                           
1 https://www.situseo.com/manfaat-website, di akses 
tanggal 3 September 2018 

pemohon informasi publik untuk mendapatkan 

informasi publik, kecuali beberapa informasi 

tertentu.2 

Langkah pemerintah dengan 

mengeluarkan Inpres No. 20 tahun 2001 tentang 

Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan 

Telematika di Indonesia, demikian juga 

Peraturan Menteri tahun 2007 tentang Panduan 

Umum Tata Kelola Teknologi Informatika, yang 

secara khusus mengakomodir dan menangani 

bidang TIK dan seluruh tahapan pengembangan 

e-government, relevan dengan Undang-Undang 

nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik, 

mengamanatkan negara berkewajiban mendapat 

layanan publik yang prima di berbagai bidang 

kehidupan masyarakat.3 

Situs web resmi Pusbindiklat Peneliti-

LIPI dengan nama http:// pusbindiklat.lipi.go.id, 

mulai berdiri pada tahun 2011, telah terjadi 

kemajuan yang sangat pesat pada rancangan 

design, tampilan dan konten dan juga telah 

memberi konstribusi yang signifikan dalam 

memberikan pelayanan informasi publik bagi 

stakeholder. Hal ini tidak terlepas dari komitmen 

pimpinan Pusbindiklat Peneliti-LIPI dalam 

memberikan pelayanan dan informasi ke publik, 

serta ditunjang dengan peningkatan sumber daya 

pengelola (Tim IT) yang dimiliki. Seperti yang 

dikemukakan Suryanto (2009), tampilan pada 

sebuah website merupakan faktor utama dalam 

menentukan ketertarikan pengguna untuk 

mengakses. Tampilan ini terdapat tata cara 

proses dalam menciptakan halaman yang penuh 

                                                           
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-

Undang_Keterbukaan_Informasi_Publik, di akses 3 
tanggal September 2018 

3 Netti Sumiati Hasandinata,Website Desa Majasari 
Kecamatan Sliyeg Indramayu sebagai Media 
Informasi Publik, Prosiding Seminar, Optimalisasi 
Akses dan Pemanfaatan Infromasi Publik ISBN 978-
602-17232-3-4. 2015. hal. 74. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/30_April
https://id.wikipedia.org/wiki/2008
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Publik
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Publik
https://www.situseo.com/manfaat-website
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi_publik
http://www.pusbindiklat.lipi.go.id/
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Keterbukaan_Informasi_Publik
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Keterbukaan_Informasi_Publik
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estetika dan seluk beluk mekanisme yang 

dikenal dengan web.4 

Keberadaan situs Pusbindiklat Peneliti-

LIPI hendaknya dapat dipertahanan dengan baik 

dan bila perlu di tambahkan rancangan atau 

desain yang lebih menarik lagi dari segi konten 

informasi yang disajikan, pembaruan (updating 

data). Untuk meningkatkan dan 

mengembangkan dunia informasi teknologi, 

SDM Pusbindiklat Peneliti-LIPI khususnya Tim 

IT 2 orang yang mengikuti dan mendapatkan 

program beasiswa dari Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia (ristekdikti) 1 orang diterima di 

Universitas Indonesia yang sampai saat ini 

memasuki perkuliahan terakhir. 1 orang di bulan 

Agustus tahun 2018 yang diterima di salah satu 

Universitas di Amerika Serikat. Diharapkan 

setelah selesai menjalankan program studinya 2 

orang SDM Pusbindiklat Peneliti-LIPI baik itu 

di Universitas Indonesia atau Amerika Serikat 

dapat memberikan konstribusi yang besar terkait 

keberadaan website Pusbindiklat Peneliti-LIPI 

atau perkembangan teknologi khususnya di 

satuan kerja Pusbindiklat Peneliti-LIPI. 

 Dalam konteks ini situs yang dimiliki 

oleh pusbindiklat.lipi.go.id sebagai media 

layanan informasi publik memiliki enam 

halaman muka (homepage) yang di tampilkan, 

yaitu:  beranda, profil, informasi, berkas digital, 

agenda kegiatan dan layanan. Keberadaan situs 

web pusbindiklat.lipi.go.id, juga telah terintegasi 

dan terkoneksi dengan beberapa 

Kementerian/Instansi seperti Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian 

Pertanian, Lembaga Administrasi Negara. 

                                                           
4 Syarif Budhirianto, Pelayanan Informasi Publik 

Melalui Situs Website, Prosidng Seminar, 
Optimalisasi Akses dan Pemanfaatan Infomasi  
Publik ISBN 978-602-17232-3-4, 2015, hal. 24. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

fokus kajian penulisan ini yang akan dibahas 

adalah bagaimana manfaat website untuk 

organisasi, manfaat website untuk instansi 

pemerintah serta peran website 

pusbindiklat.lipi.go.id. 

 

LANDASAN TEORI 

Penelitian terdahulu tentang website telah 

dilakukan Neti Sumiati Hasandinata dengan 

judul 1. Website Desa Majasari Kecamatan 

Sliyeg Indramayu Sebagai Media Informasi 

Publik yang menunjukkan, pengelolaan website 

dilaksanakan optimal,dikelolah secara 

kolaboratif antara pemerintah desa, komunitas 

TIK, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, 

pemanfaatan website sebagai layanan informasi 

masyarakat dalam pengisian konten website, 

cukup baik karena dorongan komunitas TIK, 

dalam pemberdayaan TIK. 2. Pelayanan 

Informasi Publik Melalui Situs Web. Dalam 

penelitiannya Syarif Budhirianto, menunjukkan 

bahwa situs bandung.go.id sudah berfungsi 

sebagai media informasi mempunyai daya tarik 

homepage bagi alternatif masyarakat dalam 

mengaksesnya, tetapi konsistensi penampilan 

berupa desain template, aktualitas informasi, 

serta pembaruan data (updating) perlu 

ditingkatkan lagi. 

 

1. Pengertian Website 

Pengertian Website Menurut Para Ahli 

 Website adalah fasilitas internet penghubung 

dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak 

jauh. Dokumen pada website disebut dengan 

web page sementara link dalam website 

memungkinkan pengguna bisa berpindah dari 

satu page ke page lain (hyper text), baik 

diantara page yang disimpan dalam server 

yang sama maupun server diseluruh dunia. 
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Pages diakses dan dibaca lewat browser 

seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, 

Mozila Firefox, Google Chrome dan aplikasi 

browser lainnya (pengertian website dari 

Hakim Lukmanul, 2004) 

 Website adalah kumpulan halaman web yang 

saling terhubung dan file-filenya saling terkait 

satu sama lain. Web terdiri dari page/halaman, 

dan kumpulan halaman yang disebut 

homepage. Homepage berada pada posisi 

teratas, dengan halaman-halaman terkait yang 

berada di bawahnya. Biasanya setiap halaman 

di bawah homepage disebut child page, yang 

berisi hyperlink ke halaman lain dalam web 

(pengertian website dari Gregorius, 2000). 

 Website adalah suatu metode untuk 

menampilkan informasi pada internet, baik 

berupa teks, gambar, suara atau video yang 

interaktif dan mempunyai kelebihan untuk 

menghubungkan (link) satu dokumen dengan 

dokumen lainnya (hypertext), dapat diakses 

melalui sebuah browser (pengertian website 

dari Yuhefizar, 1998)5 

Menurut (Agus Hariyanto, 2015), Website 

adalah : “Web dapat diartikan sebagai kumpulan 

halaman yang menampilkan informasi data teks, 

data gambar, data animasi, suara, video dan 

gabungan dari semuanya, baik yang bersifat 

statis maupun dinamis yang membentuk satu 

rangkaian bangunan yang saling terkait, dimana 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-

jaringan halaman (hyperlink)”. Menurut Rohi 

Abdulloh (2015) web adalah : “Sekumpulan 

halaman yang terdiri dari beberapa halaman 

yang berisi informasi dalam bentuk data digital 

                                                           
5 https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-website, 
di akses tanggal 3 September 2018 

baik berupa text, gambar, video, audio, dan 

animasi lainnya yang disediakan melalui jalur 

koneksi internet”.6  

Situs web (bahasa Inggris: website) adalah 

suatu halaman web yang saling berhubungan 

yang umumnya berada pada peladen yang sama 

berisikan kumpulan informasi yang disediakan 

secara perorangan, kelompok, atau organisasi. 

Sebuah situs web biasanya ditempatkan 

setidaknya pada sebuah server web yang dapat 

diakses melalui jaringan seperti internet, 

ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui 

alamat internet yang dikenali sebagai URL.7 

Berdasarkan uraian, penulis 

menyimpulkan bahwa website merupakan 

halaman situs sistem informasi yang dapat 

diakses secara cepat yang terkoneksi dengan 

internet. 

Menurut (Suyanto,2009 : 61) dalam 
bukunya Step by Step Web Design menerangkan 
Kriteria  situs web yang baik adalah : 

1. Usability (Kegunaan) 

Usabilitity adalah sebagai suatu 

pengalaman pengguna dalam berinteraksi 

dengan aplikasi atau situs website sampai 

pengguna dapat mengoperasikan dengan mudah 

dan cepat. Dengan demikian situs website harus 

memenuhi lima syarat-syarat tingkat usability 

yang baik: 

 Mudah untuk dipelajari 

 Efisiensi dalam penggunaan 

 Mudah diingat 

 Tingkat kesalahan rendah 

 Kepuasaan pengguna 

 
                                                           
6 Mara Destiningrum , Qadhli Jafar Adrian, Sistem 

Informasi Penjadwalan Dokter Berbassis Web 
Dengan Menggunakan Framework Codeigniter 
(Studi Kasus: Rumah Sakit Yukum Medical Centre), 
Jurnal Teknoinfo, Vol. 11, No. 2, 2017, 30-37. ISSN 
1693 0010, hal.32 

7 https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web, di akses 
tanggal 3 September 2018 

https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-website
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_web
https://id.wikipedia.org/wiki/Peladen
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Server_web
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_wilayah_lokal
https://id.wikipedia.org/wiki/URL
https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web
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2. Sistem Navigasi (struktur) 

Navigasi membantu pengunjung untuk 

menemukan jalan yang mudah ketika 

pengunjung menjelajahi situs website, 

memberitahu dimana mereka berada, kemana 

mereka biasa pergi. Dengan demikian mereka 

dapat menemukan apa yang mereka cari dengan 

cepat dan mudah. 

 

3. Grafhic Design (Design Visual) 

Kepuasan visual seorang user secara 

subjektif melibatkan bagaimana designer visual 

situs website tersebut membawa mata user 

menikmati dan menjelajahi situs website dengan 

melalui layout, warna, bentuk dan tipografi. 

Grafik membuat halaman website menjadi lebih 

indah tetapi bisa juga memperlambat akses 

dengan semakin besarnya file. 

 

4. Content (isi) 

Sebaik apapun itu isi situs website secara 

design grafis, tanpa content yang berguna dan 

bermanfaat maka akan kurang berarti. Konten 

yang baik akan menarik,relevan, dan pantas 

untuk target audien situs website tersebut. Gaya 

penulisan dan bahasa yang dipergunakan harus 

sesuai dengan website dan target audiens. 

Hindari kesalahan dalam penulisan, termasuk 

tata bahasa dan tanda baca, di tiap 

halaman,header , dan judulnya. Buat daftar 

penjelasan untuk istilah-istilah khusus. Konten 

harus relevan dengan tujuan situs. Situs website 

sebaiknya memiliki arsip dari konten dan data-

data lama. Untuk objektivitas dan ketepatan 

informasi yang terdapat pada konten, lebih baik 

bila konten itu merupakan hasil kompilasi data 

yang diperkuat dengan pendapat pihak-pihak 

yang berwenangan. 

 

 

5. Compability (Kesesuain) 

Situs website harus sesuai dengan 

berbagai perangkat tampilannya (browser) harus 

memberikan alternatif bagi browser yang tidak 

dapat melihat statusnya. 

 

6. Loading time (waktu) 

Menurut Jeffrey Veen dari 

webmonkey.com : kita hanya memiliki tiga detik 

untuk menyakinkan user untuk tidak menutup 

window atau pergi ke situs lain. Jadi letakkan 

sesuatu di layar dalam waktu 3 detik dan buatlah 

sesuatu itu menarik. Aturan ini diperlukan oleh 

webreview, yaitu dengan 8 detik jika situs 

website mempunyai sebuah image bukan 

fotografi atau artwork (dalam artian sebenarnya) 

yang besarnya 40 kb (satu image). Sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh Zona Research 

(April 1999) menyatakan 80%  pengunjung akan 

menutup browser bila halaman website yang 

dibuka tidak tampil dalam 7-8 detik. Penelitian 

Jupiter Media Matrix (September 2001-Amerika 

Serikat) mengatakan bahwa 40% pengunjung 

situs yang tampil lebih cepat.   

 

7. Functionaly (Fungsi) 

Seberapa baik situs web bekerja dari 

aspek teknologinya, ini bisa melibatkan 

programmer dengan script-nya, misal HTML 

(DHTML), PHP, ASP, Colfusion, CGI, SSI. 

 

8. Accesibility (Aksebilitas) 

Halaman website harus bisa dipakain oleh 

setiap orang, baik anak-anak, orang tua, orang 

muda, termasuk orang-orang cacat, ada berbagai 

hambatan yang ditemui dari sisi pengguna untuk 

bisa menikmati halaman website itu. Desainer 

setiaknya harus mempertimbangkan masalah ini 

dan memberikan solusinya terutama yang 

berhubungan dengan tugasnya sebagai desainer. 
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Untuk hambatan fisik bagaimana 

memaksimalkan penggunaan konten ketika satu 

atau lebih indera dimatikan atau dikurangi 

kerjanya, terutama untuk user dengan 

kekurangan indera penglihatan, bisa orang yang 

memiliki penglihatan kurang jelas, buta warna, 

sampai buta secara total. 

 

9. Interactivity (Interaktif) 

Buat situs website yang memungkinkan 

pengunjung berinteraksi dengan situs website 

kita sebagai pemilik/pembuat, pengunjung lain, 

dan dengan komputernya. Interaktivitas adalah 

apa yang melibatkan pengguna situs website 

sebagai user experience dengan situs website itu 

sendiri. Dasar dari interaktifitas adalah hyperlink 

(link) dan mekanisme feedback.  

Gunakan hyperink untuk membawa 

pengunjung ke sumber berita, topik lebih lanjut 

atau lainnya. Seperti link yang berbunyi More 

info about this, Glossary, Related Link.8 

 

Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu 

medius yang artinya tengah, perantara atau 

pengantar. Kata media, merupakan bentuk jamak 

dari kata “medium”, yang secara etimologi 

berarti perantara atau pengantar. Kamus Besar 

Ilmu Pengetahuan (dalam Dagun, 2006: 634) 

media merupakan perantara/ penghubung yang 

terletak antara dua pihak, atau sarana 

komunikasi seperti koran, majalah, radio, 

televisi, film, poster, dan spanduk. 

Dalam konteks dunia pendidikan, Gerlach 

& Ely (dalam Arsyad, 2002: 3) mengungkapkan 

bahwa media secara garis besar adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

                                                           
8 Suryanto, Asep Herman. 2009.  Step by Step Web 

Design Theory and Practices ,Yogyakarta :CV Andi 
Offset. 

yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam 

pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, 

pengertian media dalam proses pembelajaran 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal.9 

Menurut Arsyad (2002: 4) media adalah 

semua bentuk perantara yang digunakan oleh 

manusia untuk menyampaikan atau menyebar 

ide, gagasan atau pendapat, sehingga ide, 

gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu 

sampai kepada penerima yang dituju.10 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa media adalah alat untuk menyampaikan 

informasi kepada penerima dan segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

dari pengirim ke penerima. 

 

Pengertian Informasi Publik 

Menurut Undang-undang Nomor 14 

tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi 

Publik, bahwa yang dimaksud dengan Informasi 

adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan 

pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 

yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang 

disajikan dalam berbagai kemasan dan format 

sesuai dengan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi secara elektronik 

ataupun non elektronik. Informasi Publik adalah 

informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan 

publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

                                                           
9 http://eprints.uny.ac.id, hal. 6-7 di akses, tanggal 3 
September 2018  
10 Arsyad, A. 2002. Media Pembelajaran. Jakarta: 
Raja Grafindo Persada. 

http://eprints.uny.ac.id/
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penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara 

dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang 

sesuai dengan Undang-Undang ini serta 

informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik. 11. 

Penyajian informasi publik adalah yang 

bersifat serta merta dan setiap saat. Pasal 10 

menyatakan bahwa Badan Publik wajib 

mengumumkan secara serta merta suatu 

informasi yang dapat mengancam hajat hidup 

orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban 

menyebarluaskan Informasi Publik tersebut 

disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau 

oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah 

dipahami. Jenis informasi yang wajib tersedia 

setiap saat diatur dalam Pasal 11 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa Badan Publik wajib 

menyediakan Informasi Publik setiap saat yang 

meliputi: 

1. Daftar seluruh Informasi Publik yang 

berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk 

informasi yang dikecualikan; 

2. Hasil keputusan Badan Publik dan 

pertimbangannya; 

3. Seluruh kebijakan yang ada berikut 

dokumen pendukungnya; 

4. Rencana kerja proyek termasuk di 

dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan 

Publik; 

5. Perjanjian Badan Publik dengan 

pihak ketiga; 

6. Informasi dan kebijakan yang 

disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan 

yang terbuka untuk umum; 

7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik 

yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat 

dan/atau; 

                                                           
11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, 
Nomor 14 Tahun 2008, Bab 1 Pasal 1 

8. Laporan mengenai pelayanan akses 

Informasi Publik sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini.12 

  

2. Sekilas Situs http://pusbindiklat.lipi.goi.id  

Situs web pusbindiklat.lipi.go.id 

merupakan media komunikasi online yang 

menyediakan berbagai macam informasi, dalam 

konteks ini situs yang dimiliki oleh Pusbindiklat 

Peneliti-LIPI sebagai media informasi publik 

mempunyai enam  halaman muka (homepage), 

antara lain: (1) beranda, (2) profil, (3) informasi 

(4) berkas digital (5) agenda kegiatan (6) 

layanan.  

Keberadaan situs atau portal 

http://pusbindiklat.lipi.goi.id sebagai situs resmi 

terletak di kompleks Cibinong Science Center 

LIPI, Jalan Raya Bogor Km. 46 Cibinong. 

Telepon (021) 8752824 Fax (021) 8752871, 

email: pusbindiklat@mail.lipi.go.id. Merupakan 

situs yang mempunyai jaringan (link) yang 

terkoordinasi dan terkoneksi dengan 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi, Kementerian Pertanian dan Lembaga 

Administrasi Negara. 

Tanggung jawab utama dalam 

mewujudkan hal ini berada dalam kewenangan 

Pusbindiklat Peneliti-LIPI, dimana tugas 

pokoknya adalah melaksanakan pembinaan, 

pendidikan dan pelatihan serta pengembangan 

jabatan fungsional peneliti, baik untuk peneliti 

pusat maupun daerah, serta penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan bagi pegawai LIPI, 

dalam rangka meningkatkan kompetensi peneliti 

dan kapasitas institusi penelitian dan 

pengembangan di pusat dan daerah, sesuai 

dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh 

Kepala LIPI. (SK Kepala LIPI Nomor 

                                                           
12 http://pena.gunadarma.ac.id/keterbukaan-informasi-
publik, di akses tanggal 5 September 2018 

mailto:pusbindiklat@mail.lipi.go.id
http://pena.gunadarma.ac.id/keterbukaan-informasi-publik
http://pena.gunadarma.ac.id/keterbukaan-informasi-publik
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3212/2004, pasal 381).(buku mengenal lebih 

dekat, Pusbindiklat Peneliti-LIPI,2006, hal: 26). 

Visinya adalah “Prima Dalam 

Pelayanan,Unggul dalam Pembinaan dan 

Pengembangan Peneliti”. 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Pusbindiklat.lipi.go.id 
sebagai media pelayanan informasi  publik 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  2. 
Kegiatan Satuan Kerja yang tampak di 

web pusbindiklat.lipi.go.id 
 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui manfaat website untuk organisasi, 

manfaat website untuk instansi pemerintah serta 

peran website pusbindiklat.lipi.go.id. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam tulisan ini 

adalah deskriftif data yang diperoleh dalam 

kajian penulisan ini dikumpulkan, disusun, 

dianalis dan kemudiaan diinterpretasikan 

sehingga diperoleh gambaran umum mengenai 

peran website pusbindiklat.lipi.go.id. 

C. Teknik Pengumpulan data 

Teknik Pegumpulan data dilakukan 

dengan studi pustaka, memperoleh data-data 

dengan bahan pustaka atau literatur yang sesuai 

dan teori-teori yang mendukung. Tulisan ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran singkat 

tentang manfaat website untuk 

organisasi,instansi pemerintah dan peran website 

pusbindiklat.lipi.go.id.  

 

PEMBAHASAN 

Dalam mewujudkan media informasi 

dalam pelayanan publik, situs web 

pusbindikat.lipi.go.id telah dimanfaatkan secara 

aktif oleh para stakeholder untuk mengetahui 

informasi & kebutuhan terutama terkait 

peraturan jabatan fungsional peneliti dan 

informasi diklat. 

 

1. Manfaat website untuk organisasi  

a. Mengenalkan organisasi tersebut ke 

kalangan luas karena pengguna website/internet 

sangat banyak; 

b. Menyampaikan informasi tentang 

organisasi secara jelas kepada masyarakat atau 

tempat untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat; 

c. Memasarkan produk atau jasa dan 

dapat menjelaskan keunggulannya secara detail; 

d. Memudahkan pelanggan untuk mencari 

tahu tentang organisasi lewat mesin pencari di 

internet; 

e. Memberikan kemudahan pada 

pelanggan yang hendak menghubungi 

organisasi; 

f. Mengutamakan kredibilitas suatu 

organisasi; 

g. Memberikan layanan terbaik untuk 

pelanggan; 
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h. Bisa sebagai sarana penjualan 

atau toko online; 

i. Mendatangkan calon konsumen 

meskipun jaraknya yang jauh, dengan cara 

telepon atau email; 

j. Terlihat organisasi tersebut profesional 

dan bisa mendapatkan partner baru.13 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa manfaat website untuk organisasi adalah 

untuk mengenalkan organisasi tersebut, 

menyampaikan informasi, sebagai media 

promosi dan memberikan layanan. 

 

2. Manfaat Website Untuk Organisasi yang 

Dapat Dibuktikan Kebenarannya 

Banyak sekali manfaat yang dapat dipetik 

dengan adanya website yang dimiliki, tentu hal 

ini untuk menunjang kemajuan dari organisasi 

tersebut. Berikut penjelasan terkait hal tersebut. 

 Produktivitas Kerja 

Dengan adanya media internet yang hadir 

dan melalui website yang dimiliki, tentu akan 

mudah di jangkau dalam keadaan dan kondisi 

apapun. Sehingga dalam mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan yang digunakan untuk 

penunjang peran serta tanggung jawabnya 

masing-masing. Tentu produktivitas kerja bisa 

dilakukan dengan baik. 

 

 Pemanfaatan Waktu Dengan Baik 

Biasanya pengunjung website akan 

menjangkau website yang dimiliki dari sebuah 

organisasi adalah dalam selipan waktu free yang 

dimilikinya. Karena kebanyakan dari mereka 

merupakan orang yang di sibuk kan dengan 

berbagai macam pekerjaannya. Sehingga dengan 

adanya website ini, bisa diakses oleh pelanggan, 

                                                           
13 http://rumpunkita.com/manfaat-website-bagi-
organisasi, di akses tanggal 31 Agustus 2018 

dalam masa kapanpun,dimanapun dan dalam 

keadaan apapun. 

 

 Sarana komunikasi 

Dalam menjalin komunikasi di sebuah 

organisasi sangatlah penting karena hal ini 

menyangkut dengan kemajuan dan 

perkembangan sebuah organisasi tersebut. 

Komunikasi bisa dilakukan secara internal 

maupun eksternal organisasi, tergantung dari 

kebutuhan masing-masing. Menggunakan media 

internet, dengan memiliki website resmi akan 

lebih memudahkan anda dalam menjalin sebuah 

komunikasi. 

 

 Managemen dan Operasi 

Keberlangsungan dalam perkembangan 

sebuah organisasi akan merasakan manfaat 

website untuk organisasi secara sebenarnya. 

Karena media internet bisa digunakan sebagai 

sarana untuk mendukung operasi serta keputusan 

dalam sebuah bisnis yang dijalankan, baik secara 

internal organisasi maupun secara eksternal 

organisasi. 

 

 Ruang Lingkup Organisasi 

Dengan menggunakan internet melalui 

media website, konsumen atau pengunjung 

website akan lebih mudah dalam mendapatkan 

informasi terkait dengan organisasi tersebut. 

Berbagai informasi akan lebih mudah diakses 

secara cepat dibandingkan dengan media offline. 

 

 Kerangka Perubahan Budaya Kerja 

Pegawai-pegawai yang ada dalam sebuah 

organisasi, seringkali mendapatkan ide terbaru 

untuk kemajuan sebuah organisasi yang di ikuti 

nya. Oleh karena itu, dengan internet akan jauh 

lebih mudah terhubung dari pegawai satu 

dengan pegawai lainnya. Sehingga dapat bekerja 

http://rumpunkita.com/manfaat-website-bagi-organisasi
http://rumpunkita.com/manfaat-website-bagi-organisasi


48 
 

sama secara maksimal dalam dunia maya, 

kemudian direalisasikan dalam kehidupan nyata. 

Jika mendapatkan ide akan lebih mudah 

disalurkan dan sesegera mungkin mendapatkan 

perubahan yang signifikan. 

 
 Efisien Dalam Memanfaatkan 

Jaringan 

Untuk menunjang berkembangnya sebuah 

organisasi tidak hanya diperlukan website saja. 

Meskipun website menjadi prioritas utama 

dalam kemajuan organisasi, namun media lain 

seperti email sangatlah penting. Sehingga bisa 

bekerja sama dengan maksimal yang nantinya 

akan menghasilkan produk yang berkualitas, 

sebab bisa bekerja sama dengan pihak internal 

maupun eksternal organisasi secara cepat dengan 

internet. 

Untuk mendapatkan keunggulan dalam 

pemasaran produk yang anda lakukan, tentunya 

akan lebih baik jika menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman saat ini. Perkembangan 

zaman dalam dunia modern, sangatlah maju 

dibidang elektronik. 

Gunakan semaksimal mungkin, karena 

saat ini pesaing-pesaing anda lebih memilih 

menggunakan cara yang mudah dan cepat dalam 

menjangkau pasar. Jika diamati dengan seksama, 

bahwa jangkauan pasar saat ini lebih banyak 

memilih jaringan internet. Sehingga manfaat 

website untuk organisasi akan anda rasakan 

dengan sebenarnya.14 

 

3. Manfaat website untuk Instansi 

Pemerintah 

Manfaat website bagi instansi 

pemerintahan sangat banyak, mulai dari dan 

untuk instansi pemerintahan itu tersendiri hingga 

                                                           
14 https://lendcreative.com/manfaat-website-untuk-

organisasi-yang-dapat-dibuktikan-kebenarannya, 
diakses tanggal 31 Agustus 2018 

untuk masyarakat. Maksudnya di sini adalah 

pemerintahan bisa menginformasikan kepada 

masyarakat tentang apa saja visi misi 

pemerintahan hingga tugas-tugas pemerintahan. 

Bahkan pemerintah bisa menginformasikan 

kepada Indonesia hingga dunia bahwa di sekedar 

pemerintahan itu terdapat tempat berlibur hingga 

taman wisata. Tujuannya untuk kemajuan 

pemerintahan tersebut. 

Secara garis besar manfaat pembangunan 

website Pemerintah Daerah ini adalah: 

1. Menampilkan secara interaktif jurnal 

informasi dan pembangunan daerah serta 

memaparkan segala informasi mengenai potensi 

daerah dalam segala aspek kehidupan daerah 

pemerintahan yang bersangkutan. 

2. Mensosialisasikan kebijakan/program 

pemerintah dan informasi pemerintah lainya 

kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat 

yang terjangkau oleh jaringan internet. 

3. Memberikan media alternatif bagi 

peningkatan pembanguna daerah, melalui 

berbagai forum interaktif, yang meliputi, forum 

perdagangan, forum usaha kecil dan menengah, 

forum peningkatan agribisnis, forum kerjasama 

bisnis/partnership, forum lapangan kerja dan 

usaha, dll. 

4. Menyediakan media bagi pemerintah 

daerah untuk mendapatkan feedback/masukan 

dari anggota masyarakat dan pelaku bisnis 

lainya. 

5. Menjadikan website ini sebagai satu-

satunya portal yang menyajikan Journal, 

Informasi, dan potensi daerah secara terpadu dan 

menyeluruh. 

6. Menjadikan website ini sebagai media 

interaksi antara masyarakat dengan pemerintah 

daerahnya, antara dunia usaha dan pemerintah 

daerahnya, dan antara pemerintah daerah dengan 

https://lendcreative.com/manfaat-website-untuk-organisasi-yang-dapat-dibuktikan-kebenarannya
https://lendcreative.com/manfaat-website-untuk-organisasi-yang-dapat-dibuktikan-kebenarannya
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pemerintah daerah lainya, serta masyarakat luas 

lainya. 

7. Target audience meliputi masyarakat 

daerah, pemerintah, pemerintah pusat, kalangan 

dunia usaha baik dunia usaha daerah yang satu 

maupun daerah lainnya, masyarakat luas 

Indonesia serta masyarakat internasional. 

8. Sasaran yang ingin dicapai adalah, 

melalui website ini dapat menunjang kemajuan 

pembangunan daerah, serta pemanfaatan potensi 

daerah yang lebih maksimum bagi kemakmuran 

dan kesejahteraan masyarakat daerah. 

9. Sebagai langkah awal terwujudnya 

implementasi e-Government Pemerintah 

Daerah15 

Manfaat website bagi pemerintahan antara 

lain: sebagai media informasi di dunia online, 

memudahkan dan mempercepat interaksi dengan 

masyarakat, menjadi tolak ukur untuk memantau 

kegiatan pemerintahan.(sumber: yusi.id.fc. di 

akses, 3 juni 2018)16 

Situs web pusbindiklat.lipi.go.id 

diharapkan banyak yang mengunjungi/membuka 

terutama kandidat peneliti/peneliti dari di 

Lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) 

pemerintah seperti Lembaga Pemerintah  Non 

Kementerian (LPNK) dan Lembaga Pemerintah 

Kementerian (LPK). Terdapat 10 parameter 

yang perlu dipenuhi oleh situs pemerintah, yaitu: 

 Kepemilikan dan alamat kontak, situs 

yang baik harus menampilkan infomarsi 

mengenai siapakah pemilik situs web tersebut; 

 Kecepatan (speed), faktor ini tampilan 

sebuah situs sangat berpengaruh terhadap 

pengunjung; 

 Halaman depan (homepage), adalah hal 

utama yang akan dibuka pengunjung; 

                                                           
15 http://rumpunkita.com/manfaat-website-bagi-
instansi-pemerintah, di akses tanggal 3 September 
2018 
16 yusi.id.fc. di akses, tanggal 3 juni 2018 

 Konteks, harus sejalan dengan visi dan 

misi serta tupoksi;  

 Isi (content), merupakan informasi 

yang kan disampaikan;  

 Mobilitas data, sebuah situs harus 

selalu dimtakhirkan/update; 

 Ketepatan (accuracy), salah satu 

parameter keberhasilan; 

 Kemudahan dibaca (readability), suatu 

situs harus mudah dibaca,dimengerti, dan 

dipahami oleh pengunjung; 

 Ukuran kualitas interaksi (usability), 

adalah pengalaman melakukan interaksi pada 

situs web;. 

 Layanan publik17 

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa manfaat website untuk instansi 

pemerintah adalah sebagai media informasi di 

dunia online, sebagai media pemerintahan bisa 

menginformasikan kepada masyarakat tentang 

visi misi pemerintahan, tugas-tugas 

pemerintahan, sebagai media interaksi antara 

masyarakat dengan pemerintah, sebagai media 

untuk mendapatkan feedback/masukan dari 

anggota masyarakat dan pelaku bisnis lainnya 

dan untuk memantau kegiatan pemerintahan. 

 

4. Peran website Pusbindiklat Peneliti-LIPI 

 Sebagai sarana untuk menyebarkan 

informasi  

Merupakan fungsi utama dari website 

umumnya yaitu sebagai sarana informasi. Pada 

sarana ini lebih menekankan pada bagian isinya, 

seperti beranda berisi: pengumuman, profil 

berisi: sejarah,struktur organisasi,sumber daya 

manusia,visi dan misi, profil pegawai, serta 

                                                           
17 Syarif Budhirianto, 2015. Pelayanan Informasi 

Publik Melalui Situs Website, Prosidng Seminar, 
Optimalisasi Akses dan Pemanfaatan Infomasi  
Publik ISBN 978-602-17232-3-4,  hal. 27-28 

http://rumpunkita.com/manfaat-website-bagi-instansi-pemerintah
http://rumpunkita.com/manfaat-website-bagi-instansi-pemerintah
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sarana dan prasarana,  infomasi berisi: artikel, 

berita dan pengumuman, berkas digital berisi: 

peraturan dan laporan, agenda kegiatan berisi: 

kalender kegiatan dan layanan berisi: 

(SIPASTI/inpassing peneliti, E-

FORMASI/jabatan fungsional peneliti, 

SIDIK/sistem informasi diklat, E-

PENELITI/jabatan fungsional peneliti, E-

WIDYARISET, PERATURAN PENELITI, 

SUMBER BELAJAR/panduan open journal 

system untuk penulis,SIPENA/sistem informasi 

permohonan narasumber.  

 Sebagai sarana untuk 

mempermudah komunikasi 

Pada sarana ini melalui website 

stakeholder bisa berkomunikasi dengan mudah 

dan bisa ditanyakan langsung terkait 

informasi/kegiatan yang ada di Pusbindiklat 

Peneliti-LIPI, dengan alamat facebook, 

istagram, telp, fax, alamat email yang tertera di 

website tersebut dan dilengkapi juga dengan 

lembar pengisian kuesioner kepuasan pengguna 

informasi website Pusbindiklat Peneliti-LIPI 

(Kuesioner Analisa Pengembangan Website 

Peneliti-LIPI). 

 Sebagai sarana pengetahuan 

baru untuk stakeholder  

 Pada sarana ini informasi yang didapat 

melalui website pusbindiklat.lipi.go.id,yaitu 

memperoleh informasi terkini (terupdate) 

seputar hal yang terkait dengan artikel, berita, 

pengumuman dan peraturan terbaru jabatan 

fungsional peneliti.  

 Sebagai media promosi 

Pada sarana ini untuk stakeholder 

peneliti/kandidat peneliti di Lembaga penelitian 

dan pengembangan (litbang) pemerintah seperti 

Lembaga Pemerintah  Non Kementerian 

(LPNK) dan Lembaga Pemerintah Kementerian 

(LPK) yang ingin mengetahui terkait info diklat 

terkini (jadwal diklat jabatan fungsional peneliti 

tingkat pertama atau diklat lanjutan dan diklat 

teknis yang ada di Pusbindiklat Peneliti-LIPI. 

 

KESIMPULAN 

Manfaat website untuk organisasi adalah 

untuk mengenalkan organisasi tersebut, 

menyampaikan informasi, media promosi dan 

memberikan layanan. Manfaat website untuk 

instansi pemerintah adalah sebagai media 

informasi di dunia online, sebagai media 

pemerintahan bisa menginformasikan kepada 

masyarakat tentang visi misi pemerintahan, 

tugas-tugas pemerintahan, sebagai media 

interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, 

sebagai media untuk mendapatkan 

feedback/masukan dari anggota masyarakat dan 

pelaku bisnis lainnya dan untuk memantau 

kegiatan pemerintahan. 

Website pusbindiklat.lipi.go.id salah satu 

media yang berperan untuk menyampaikan 

pesan sebagai informasi publik kepada 

stakeholder dan untuk menjawab berbagai 

kebutuhan khususnya peneliti/kandidat peneliti 

di Lembaga penelitian dan pengembangan 

(litbang) pemerintah seperti Lembaga 

Pemerintah  Non Kementerian (LPNK) dan 

Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK) dan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya. 

 

SARAN 

Website pusbindiklat.lipi.go.id sudah baik 

dan perlu terus dilakukan pengembangan dan 

bila perlu ditambahkan file berupa video, 

rancangan atau desain yang lebih menarik lagi 

dari pengembangan konten atau isi informasi 

yang disajikan dan pembaruan data (updating 

data). 
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MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI EFEKTIF ANTARA  
INSTANSI DENGAN STAKE HOLDER DI BALAI KONSERVASI TUMBUHAN  

KEBUN RAYA PURWODADI - LIPI 
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Abstrak 

Media sosial  adalah satu set baru komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi 
yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa (Brogan, 2010, h.11). Berkembangnya media sosial yang pesat 
sebagai alat komunikasi yang dapat menjangkau lebih luas maka Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya 
Purwodadi – LIPI memanfaatkan juga media sosial. Kajian penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi 
efektif oleh instansi pemerintah dengan stake holdernya  masih jarang ditemui. Penelitian ini dilakukan di Balai 
Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi- LIPI karena satuan kerja di bawah LIPI ini adalah satuan kerja 
pertama yang memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi resmi antara instansi dengan stake holdernya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan media sosial sebagai alat komunikasi efektif antara instansi 
dengan stake holder di Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi – LIPI. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Peneliti membatasi bahasan penelitian 
yang hanya fokus pada 3 (jenis) media sosial yaitu fanspage facebook, instagram dan whatsApp yang digunakan 
oleh Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi-LIPI. Data didapatkan peneliti melalui wawancara dan 
dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan cara Stake.  
 
Kata kunci : media sosial, media komunikasi efektif, stakeholder 

 

Abstract 
 
Social media is a new set of communications and collaboration tools that enable many types of interactions that 
were previously not available to the common person (Brogan, 2010, p.11). The rapid development of social 
media as a communication tool that can reach wider scope of the Plant Conservation Center in the Purwodadi 
Botanic Gardens; - Indonesian Institute of Sciences also uses social media. The study of the use of social media 
as an effective communication tool by government agencies and stakeholders is still rare. This research was 
conducted at the Plant Conservation Center of Purwodadi Botanic Garden- Indonesian Institute of Sciences 
because Purwodadi Botanic Garden as work unit under Indonesian Institute of Sciences was the first work unit 
to utilize social media as an official communication tool between the agency and its stakeholders. The purpose of 
this study was to describe social media as an effective communication tool between agencies and stakeholders in 
the Plant Conservation Center  Purwodadi Botanic Garden - Indonesian Institute of Sciences. This study uses a 
qualitative research approach with case study research methods. Researchers limit the discussion of research 
that only focuses on 3 (types) of social media, namely fanspage facebook, instagram and whatsApp used by the 
Plant Conservation Center of Purwodadi Botanic Garden- Indonesian Institute of Sciences. Data obtained by 
researchers through interviews and documentation. The sampling technique uses purposive sampling. Data 
collection techniques in this study through interviews and documentation. The process of analyzing data uses the 
Stake method. 
 
Keywords: social media, effective communication media, stakeholders 
 

PENDAHULUAN 

 Media sosial saat ini disadari maupun tidak 

telah mempengaruhi cara hidup dan berkomunikasi 

dengan yang lain. Lebih dari satu dekade, kita 

menjadi kecanduan dengan media sosial dan 

komunikasi mobile (telepon genggam). Media 

sosial  adalah satu set baru komunikasi dan alat 

kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis 

interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk 

orang biasa (Brogan, 2010, h.11). 

mailto:fitr005@gmail.co.id
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 Ada tiga isu utama muncul terkait peran 

media sosial dalam gaya komunikasi publik. 

Pertama, ketika kita berkomunikasi melalui media 

sosial, kita cenderung untuk mempercayai orang-

orang di ujung komunikasi yang lain, jadi pesan 

kita cenderung lebih terbuka. Kedua, hubungan 

sosial kita tidak sekuat sebanyak melalui media 

sosial  karena mereka berkomunikasi bertatap 

muka, jadi kita tidak cenderung untuk 

memperdalam hubungan kita, mereka cenderung 

eksis di status quo. Terakhir, kita cenderung untuk 

mengikuti dan berinteraksi dengan orang-orang 

yang sependapat dengan sudut pandangan kita, jadi 

kita tidak mendapatkan keragaman sudut pandang  

seperti yang pernah kita dapatkan di masa lalu 

(Subramanian, 2017, h.70). 

 Berkembangnya media sosial yang pesat 

sebagai media komunikasi yang dapat menjangkau 

lebih luas maka Balai Konservasi Tumbuhan Kebun 

Raya Purwodadi – LIPI memanfaatkan juga media 

sosial. Media sosial yang pertama kali digunakan 

yaitu official fanspage facebook. Setelah official 

fanspage facebook Kebun Raya Purwodadi 

mempunyai cukup banyak pengikut maka  instansi 

memutuskan untuk menggunakan instagram juga. 

Media sosial tersebut dikelola oleh tim official. Tim 

official sendiri terdiri dari peneliti dan pranata 

komputer sehingga pengelolaan media sosial 

instansi bukan merupakan satu-satunya 

pekerjaannya sehingga seringkali mengalami 

kendala dalam pengelolaan media soaial, salah 

satunya pembagian waktu.  

 Berdasarkan data awal ini, penulis 

berpendapat penting untuk ditindaklanjuti dan 

diadakan penelitian tentang media sosial sebagai 

media komunikasi efektif antara instansi dengan 

stake holder di Balai Konservasi Tumbuhan Kebun 

Raya Purwodadi – LIPI. Hal ini karena kajian 

penggunaan media sosial sebagai media 

komunikasi efektif oleh instansi pemerintah dengan 

stake holdernya  masih jarang ditemui.  

Penelitian ini dilakukan di Balai Konservasi 

Tumbuhan Kebun Raya purwodadi- LIPI karena 

satuan kerja di bawah LIPI ini adalah satuan kerja 

pertama yang memanfaatkan media sosial sebagai 

alat komunikasi antara instansi dengan stake 

holdernya. 

 

 

RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang tersebut 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana media sosial sebagai media komunikasi 

efektif antara instansi dengan stake holder di Balai 

Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi – 

LIPI. 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan media sosial sebagai media 

komunikasi efektif antara instansi dengan stake 

holder di Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya 

Purwodadi – LIPI. 

Manfaat Penelitian  

 Manfaat penelitian ini diharapkan dapat 

berguna sebagai: data bagi penelitian selanjutnya, 

khususnya yang berkaitan dengan media sosial 

sebagai media komunikasi efektif  dan sebagai 

bahan rekomendasi bagi Balai Konservasi 

Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi – LIPI untuk 

memanfaatkan media sosial sebagai media 

komunikasi efektif antara instansi dengan stake 

holdernya. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Dasar teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu teori tentang media sosial dan 

teori tentang komunikasi efektif. Media sosial 

adalah sebuah mekanisme komunikasi yang 

memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan 
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ribuan orang, dan mungkin miliaran orang dari 

seluruh dunia (Williams, dkk, 2012, h.127).  

Dengan munculnya teknologi media sosial, proses 

berbagi informasi yang menggunakan media 

mengalami perubahan. Karena media sosial adalah 

internet dan teknologi berbasis seluler, orang 

berbagi apa yang mereka anggap menarik bagi 

orang lain dengan bantuan situs jejaring sosial 

(Olaniran, 2014, h.40). 

 Jaringan sosial saat ini adalah situs yang 

berguna di mana orang, pemerintah dan organisasi 

berbagi informasi dengan target audiens  mereka 

(Osatuyi, 2013, h.2622). Jaringan sosial atau yang 

lebih dikenal dengan istilah media sosial memiliki 

beberapa ciri khas sebagai berikut : 

 Aksesibilitas (Accessibility). Media sosial 

dapat diakses dengan mudah oleh siapa 

saja yang memiliki perangkat yang 

terkoneksi dengan jaringan internet. 

Karenanya media sosial sangat mudah 

digunakan oleh siapa pun dan tidak 

dibutuhkan keahlian khusus untuk itu. 

Semua yang memiliki akses daring dapat 

menggunakan media sosial untuk 

berkomunikasi dengan orang lain di 

seluruh dunia. 

 Kecepatan (Speed). Pesan yang telah 

dibuat di media sosial dapat diakses oleh 

semua orang yang berada dalam jaringan 

atau kelompok atau forum atau komunitas 

yang sama segera setelah pesan tersebut 

dipublikasikan. Kita dapat berkomunikasi 

dengan khalayak tanpa melalui banyak 

kendala yang mempengaruhi pengiriman 

suatu pesan. Respon atau tanggapan yang 

diberikan oleh khalayak juga bersifat 

instan atau segera sehingga kita dapat 

berdialog dengan khalayak secara real 

time 

 Interaktivitas (Interactivity). Komunikasi 

yang dilakukan melalui media sosial 

berlangsung secara dua arah atau bahkan 

lebih. Karenanya, pengguna media sosial 

dapat berinteraksi dengan pengguna media 

sosial lainnya. Setiap orang dapat 

memberikan pertanyaan, mendiskusikan 

suatu produk atau hal-hal lain yang sesuai 

dengan minat yang dimiliki. 

 Longevity/volatility. Pesan-pesan yang 

dikirimkan dapat disimpan dan diakses 

kembali untuk jangka waktu yang lama. 

Bahkan pesan-pesan tersebut dapat 

disunting dan dimutakhirkan kembali 

setiap saat sesuai kebutuhan. 

 Keterjangkauan (Reach). Internet 

menawarkan akses yang tidak terbatas 

untuk menjangkau semua isi yang terdapat 

dalam dunia tak kasat mata. Setiap orang 

dapat mengakses internet darimana saja 

dan kapan saja  (Traprial dan Kanwar, 

2012, h.28-29) 

 Selain itu media sosial mempunyai tujuh 

fungsi antara lain :  

 Identitas (Identity) yaitu 

merepresentasikan sejauh mana pengguna 

mengungkapkan identitasnya. 

 Percakapan (Conversations) yaitu 

merepresentasikan sejauh mana pengguna 

berkomunikasi dengan pengguna lain. 

 Berbagi (Sharing) yaitu 

merepresentasikan sejauh mana pengguna 

melakukan pertukaran isi, 

mendistribusikan isi, dan menerima isi 

tersebut. 

 Kehadiran (Presence) yaitu 

merepresentasikan sejauh mana pengguna 

mengetahui kehadiran pengguna yang lain. 
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 Hubungan (Relationship) yaitu 

merepresentasikan sejauh mana pengguna 

berhubungan satu sama lain. 

 Reputasi (Reputation) yaitu 

merepresentasikan sejauh mana pengguna 

mengetahui isi dan posisi sosial pengguna 

lainnya.  

 Kelompok (Groups) yaitu 

merepresentasikan sejauh mana pengguna 

berada dalam suatu komunitas atau 

kelompok (Taprial dan Kanwar, 2012, 

h.31-32) 

 Teori kedua yang dijadkan dasar teori 

dalam penelitian ini yaitu teori tentang komunikasi 

efektif. Komunikasi dapat efektif apabila orang 

berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya 

atau komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan 

yang disampaikan dan dimaksudkan oleh pengirim 

atau sumber, berkaitan erat dengan rangsangan 

yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. 

Keefektifan komunikasi dapat dinilai berdasarkan 

antara lain :  

a.  Pemahaman 

 Arti pokok pemahaman adalah penerimaan 

yang cermat atas kandungan  rangsangan 

 seperti yang dimaksud oleh pengirim 

pesan. Dalam hal ini,  komunikator dikatakan 

 efektif apabila penerima memperoleh 

pemahaman  yang cermat atas pesan yang 

disampaikannya (kadang-kadang  komunikator 

menyampaikan pesan tanpa disengaja, yang juga 

dipahami  dengan baik). 

b. Kesenangan 

 Tidak semua komunikasi ditujukan untuk 

menyampaikan maksud tertentu. 

Sebenarnya, tujuan mazhab analisis 

transaksional adalah sekedar 

berkomunikasi dengan orang lain untuk 

menimbulkan kesejahteraan bersama. 

 

c. Mempengaruhi sikap 

 Tindakan mempengaruhi orang lain 

merupakan bagian dari kehdupan sehari-

hari. Dalam berbagai situasi kita berusaha 

mempengaruhi sikap orang lain,  dan 

berusaha agar orang lain memahami 

ucapan kita. Proses mengubah dan 

merumuskan kembali sikap, atau pengaruh 

sikap (attitude influence), berlangsung 

terus seumur hidup. 

d. Hubungan yang semakin baik 

 Sudah menjadi keyakinan umum bahwa 

bila seorang dapat memlih kata yang tepat, 

mempersiapkannya jauh sebelumnya, dan 

mengemukakannya dengan tepat pula, 

maka hasil komunikasi yang sempurna 

dapat dipastikan. Namun keefektifan 

komunikasi secara keseluruhan masih 

memerlukan suasana psikologis yang 

positif dan penuh kepercayaan. Bila 

hubungan manusia dibayang-bayangi oleh 

ketidakpercayaan, maka pesan yang 

disampaikan oleh komunikator yang paling 

kompeten pun bisa saja berubah makna 

atau didiskreditkan. 

e. Tindakan 

 Mendorong orang lain untuk melakukan 

tindakan yang sesuai dengan yang kita 

inginkan, merupakan hasil yang paling 

sulit dicapai dalam komunikasi. (Tubss 

dan Moss dalam Mulyana, 2005, h. 69) 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi 

kasus. Peneliti membatasi bahasan penelitian yang 

hanya fokus pada 3 (jenis) media sosial yaitu 

fanspage facebook, instagram dan whatsApp yang 

digunakan oleh Balai Konservasi Tumbuhan Kebun 

Raya Purwodadi-LIPI. Teknik pengambilan sampel 
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menggunakan purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini melalui 

wawancara dengan informan (narasumber) yang 

langsung berhubungan dengan penelitian ini dan 

mampu memberikan informasi terkait fokus 

penelitian dan melalui dokumentasi.. Proses analisis 

data menggunakan cara Stake. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 3 

(tiga) tema yaitu facebook sebagai media 

komunikasi efektif, instagram sebagai media 

komunikasi efektif dan whatsApp sebagai media 

komunikasi efektif. Masing-masing tema akan 

dibahas satu persatu.  Tema pertama yaitu facebook 

sebagai media komunikasi efektif. Media sosial 

pada pemerintah telah menjadi salah satu trend di 

elektronic government atau yang sering disebut 

dengan e-government. Media sosial menawarkan 

variasi jalur sebagai media berkomunikasi. Dengan 

media sosial, komunikasi menjadi lebih pendek dan 

lebih sering karena bisa dilakukan kapan saja dan 

dimana saja selama tersedia jaringan internet. 

Media sosial juga telah mengubah cara kita 

berkomunikasi, komunikasi tatap muka (face to 

face) menjadi berkurang.   

 Saat teknologi internet dan mobile phone 

makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh 

dengan pesat. Saat ini untuk mengakses facebook, 

twitter, instagram dan whatsApp misalnya, bisa 

dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan 

menggunakan sebuah mobile phone. Jumlah 

pengguna media sosial berdasarkan riset yang 

dilakukan oleh Statista pada bulan Juli 2018 yaitu 

facebook 2.196 juta pengguna, youtube 1.900 juta 

pengguna, whatsApp 1.500 juta pengguna, 

instagram 1.000 juta dan twitter 336 juta pengguna 

(www.statista.com). Berdasarkan data diatas bahwa 

media sosial facebook yang mempunyai pengguna 

terbanyak. Sedangkan pengguna facebook di 

Indonesia terhitung sejak ditemukannya facebook 

oleh Mark Zuckerberg dkk, pengguna facebook 

mengalami peningkatan yang signifikan, dimana di 

tahun 2014 tercatat ada sekitar 58.34 juta pengguna. 

Jumlah tersebut berubah secara drastis dimana 

terdapat 77.58 juta pengguna pada tahun 2016. 

Diperkirakan pengguna facebook akan melonjak 2 

kali lipat ditahun 2020 dengan angka pengguna 

sekitar 107.76 juta jiwa (www.statista.com). 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan betapa 

besarnya potensi media sosial sebagai media 

komunkasi dan penyebaran informasi tak terkecuali 

bagi instansi pemerintah. 

 Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya 

Purwodadi-LIPI sendiri memutuskan untuk 

menggunakan 3 (tiga) media sosial sebagai media 

komunikasi antara instansi dengan stake holder 

yaitu facebook, instagram dan whatsApp. Facebook 

adalah situs jejaring sosial yang dapat 

menghubungkan penggunanya dari berbagai 

belahan dunia melalui keterhubungan profil, 

berkirim pesan personal melalui inbox maupun 

melalui wall/newsfeed, chating, berbagi file dan 

foto, promosi bisnis hingga bermain game online. 

Di facebook ini dapat memilih menggunakan akun 

reguler (personal account), group ataukah berupa 

fanspage. Kebun Raya Purwodadi memilih 

menggunakan fanspage. Fanspage (halaman 

penggemar) biasanya disebar melalui feed. 

Kelebihan fanspage dbandingkan dengan akun 

personal dan grup adalah tidak adanya batasan 

jumlah penggemar dan memungkinkan adanya 

penambahan berbagai aplikas pada pages. Sampai 

dengan 7 Mei 2018, fanspage facebook Kebun 

Raya Purwodadi mempunyai pengikut 5.324 orang 

yang terdiri dari 41 negara di 5 benua. Dengan 

pengikut yang cukup banyak fanspage facebook 

Kebun Raya Purwodadi menjadi salah satu media 

komunikasi yang efektif antara instansi dengan 
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stake holdernya, hal ini terbukti dari beberapa hasil 

komunikasi melalui inbox maupun respon status.  

 Dalam komunikasi yang terjadi antara 

admin fanspage facebook Balai Konservasi 

Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi dengan stake 

holdernya meliputi : pertama adanya pemahaman. 

Pemahaman sebagai indikasi komunikasi efektif 

dalam penelitian ini  yaitu adanya kesamaan makna 

terhadap pesan yang disampaikan oleh admin 

fanspage facebook Kebun Raya Purwodadi kepada 

stake holdernya dan dimaknai yang sama oleh stake 

holder sesuai dengan harapan dari admin fanspage 

facebook Kebun Raya Purwodadi. Dapat juga 

diartikan bahwa pesan yang disampaikan oleh 

admin fanspage facebook Kebun Raya Purwodadi 

dapat dipahami oleh stake holder. Tubss dan Moss 

dalam Mulyana (2005, h.69) menyatakan bahwa 

komunikasi dapat efektif apabila orang berhasil 

menyampaikan apa yang dimaksudkannya atau 

komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang 

disampaikan dan dimaksudkan oleh pengrim atau 

sumber, berkaitan erat dengan rangsangan yang 

dtangkap dan dipahami oleh penerima. Keefektifan 

komunikasi dapat dinilai dari salah satunya adanya 

pemahaman. Salah satu contoh komunikasi efektif 

yang dapat dinilai dari adanya pemahaman yaitu 

komunikasi yang terjadi antara stake holder dengan 

admin fanspage facebook Kebun Raya Purwodadi 

perihal koleksi di Kebun Raya Puwodadi yang 

sedang berbunga. Detil komunikasi tersebut dapat 

dilihat pada gambar 1 di bawah ini. 

 

 

 
 

Gambar 1 contoh komunikasi efektif dari adanya 

pemahaman di fanspage facebook Kebun Raya 

Purwodadi 

 

 Kedua, kesenangan. Kesenangan sebagai 

indikasi komunikasi efektif yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu admin fanspage facebook Kebun 

Raya Purwodadi melalui posting di beranda berupa 

foto-foto koleksi tanaman yang merupakan 

komunkasi non verbal ataupun narasi kegiatan yang 

merupakan komunikasi verbal yang sengaja 

merancangnya untuk memperoleh kesenangan 

berkomunikasi dengan stake holder. Tubss dan 

Moss dalam Mulyana (2005, h.69) menyatakan 

bahwa komunikasi efektif dapat dinilai dari 

kesenangan berkomunikasi. Salah satu contohnya 

dalam penelitian ini seperti pada gambar 2 berikut 

ini yang mengunggah tentang koleksi salah satu 

anggrek dan mendapatkan umpan balik dari stake 

holder yang merasa senang atas keindahan bunga 

anggrek koleksi Kebun Raya Purwodadi.  

 
Gambar 2. contoh komunikasi efektif dari adanya 

kesenangan berkomunikasi  

di fanspage facebook Kebun Raya Purwodadi 

 

 Ketiga, mempengaruhi sikap. Komunikasi 

yang terjalin antara admin fanspage facebook 

Kebun Raya Purwodadi dengan stake holder juga 

dapat mempengaruhi sikap. Tubss dan Moss dalam 

Mulyana (2005, h.69) berpendapat bahwa 

komunikasi efektif dapat dinilai dari mempengaruhi 

sikap. Komunikasi yang mempengaruhi sikap ini 

bertujuan agar stake holder mempunyai perubahan 

pandangan yang selaras dengan tugas pokok dan 
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fungsi Kebun Raya Purwodadi yang disampaikan 

melalui pesan di fanspage facebook Kebun Raya 

Purwodadi. Perubahan pandangan sebagai dampak 

afektif dari komunikasi yang efektif. Komunikasi 

yang digunakan bisa berupa komunikasi verbal 

maupun komunikasi non verbal. Salah satu 

contohnya seperti gambar 3 berikut ini yang 

bertujuan agar stake holder mau peduli dengan 

lingkungan serta menanam pohon untuk konservasi 

flora. 

 

 
Gambar 3.  contoh komunikasi efektif adanya 

mempengaruhi sikap  

di fanspage facebook Kebun Raya Purwodadi 

  

 Keempat, hubungan yang semakin baik. 

Unggahan yang dilakukan admin fanspage 

facebook Kebun Raya Purwodadi bertujuan salah 

satunya untuk menjalin hubungan yang semakin 

baik dengan stake holdernya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Tubss dan Moss dalam Mulyana (2005, 

h.69) bahwa komunikasi efektif dapat dinilai 

dengan salah satunya yaitu hubungan yang semakin 

baik. Komunikasi antara admin fanspage facebook 

Kebun Raya Purwodad dengan stake holder  bisa 

menggunakan komunikasi verbal berupa narasi dan 

atau komunikasi non verbal berupa foto-foto 

kegiatan. Salah satu contohnya seperti gambar 4 

berikut ini yang bertujuan untuk memberikan 

informasi dan menjalin hubungan yang semakin 

baik dengan stake holder dengan cara mengunggah 

kegiatan kerja sama antara Kebun Raya Purwodadi 

dengan stake holder. Unggahan inipun 

mendapatkan komentar dari salah satu pihak PT. 

ITM dengan ucapan terima kasihnya, hal ini 

menunjukkan bahwa unggahan di fanspage 

facebook Kebun Raya Purwodadi merupakan salah 

satu media komunikasi efektif  antara Kebun Raya 

Purwodadi dengan stake holder untuk menjalin 

hubungan yang semakin baik. 

 
Gambar 4. contoh komunikasi efektif dengan 

adanya hubungan yang semakin baik  

di fanspage facebook Kebun Raya Purwodadi 

 

 Tema kedua yaitu instagram sebagai 

media komunikasi efektif. Instagram merupakan 

jejaring sosial untuk berbagi momen-momen yang 

dilalui melalui sebuah foto atau video (instagram). 
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Jumlah pengikut instagram Kebun Raya Purwodadi 

sampai dengan 31 Juli 2018 sejumlah 730 orang. 

Jumlah pengikut instagram Kebun Raya Purwodadi 

memang tidak sebanyak pengikut fanspage 

facebook Kebun Raya Purwodadi tetapi instagram 

tetap digunakan sebagai media komunikasi efektif 

dengan stake holdernya. Komunikasi efektif 

tersebut dapat terlihat dari adanya antara lain 

pertama, pemahaman. Pemahaman dalam 

komunikasi efektif yang dibangun melalui 

instagram yaitu dengan menggunakan bahasa non 

verbal yaitu foto-foto dan bahasa verbal yaitu kata-

kata dalam teks maupun audio visual yang dapat 

dipahami oleh pengikut instagram Kebun Raya 

Purwodadi. Tubss dan Moss dalam Mulyana (2005, 

h.69) menyatakan bahwa komunikasi dapat efektif 

apabila orang berhasil menyampaikan apa yang 

dimaksudkannya atau komunikasi dinilai efektif 

apabila rangsangan yang disampaikan dan 

dimaksudkan oleh pengrim atau sumber, berkaitan 

erat dengan rangsangan yang dtangkap dan 

dipahami oleh penerima. Keefektifan komunikasi 

dapat dinilai dari salah satunya adanya pemahaman. 

Salah satu contohnya dalam instagram Kebun Raya 

Purwodadi seperti pada gambar 5 berikut ini yang 

memberikan pemahaman tentang Kebun Raya 

mana saja yang pengelolaannya di bawah LIPI dan 

kebun raya mana saja yang pengelolaannya di 

bawah Pemerintah Daerah (Pemda). 

 
Gambar 5. contoh komunikasi efektif dari adanya 

pemahaman  

di instagram Kebun Raya Purwodadi 

 

 Kedua, kesenangan. Kekuatan instagram 

terletak pada tampilan foto-foto yang diunggah 

menjadi layaknya sebuah katalok. Instagram Kebun 

Raya Purwodadi seperti katalok koleksi-koleksi 

tanaman yang ada di Kebun Raya Purwodadi. Hal 

ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengikut 

instagram Kebun Raya Purwodadi. Komunikasi 

yang terjalin antara admin instagram Kebun Raya 

Purwodadi dengan pengikutnya yang merupakan 

stake holder lebih banyak menggunakan 

komunikasi non verbal berupa foto-foto yang eye 

catching dan adakalanya respon yang didapat 

berupa like yang dalam instagram menggunakan 

simbol hati ataupun komentar di kolom komentar. 

Menurut Tubss dan Moss dalam Mulyana (2005, 

h.69) bahwa adakalanya komunikasi dengan orang 

lain untuk menimbulkan kesejahteraan bersama 

atau kesenangan. Salah satu contohnya dalam 

instagram Kebun Raya Purwodadi seperti pada 

gambar 6 berikut ini yang menampilkan salah satu 

view (pemandangan) koleksi pohon  

 
Gambar 6. contoh komunikasi efektif dari adanya 

kesenangan  

di instagram Kebun Raya Purwodadi 

 

 Ketiga, mempengaruhi sikap. Kekuatan 

instagram terletak pada tampilan foto-foto yang 

menarik sebagai suatu pesan yang disampaikan 

untuk mendorong, membangun dan memotivasi 

(motivating appeals) ditambah dengan narasi 

(caption) yang tepat sehingga dapat mempengaruhi 

sikap pengikut instagram Kebun Raya Purwodadi. 

Selain itu unggahan ini mendapatkan tanggapan 
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pengikut yang memperkuat pesan yang 

disampaikan oleh admin instagram Kebun Raya 

Purwodadi. Komunikasi yang dilakukan oleh admin 

instagram Kebun Raya Purwodadi 

mengkolaborasikan komunikasi non verbal dan 

komunikasi verbal. Tubss dan Moss dalam 

Mulyana (2005, h.69) berpendapat bahwa 

komunikasi efektif dapat dinilai dari salah satunya 

mempengaruhi sikap. Salah satu contohnya seperti 

pada gambar 7 berikut ini yang menampilkan foto 

salah satu pengunjung Kebun Raya Purwodadi yang 

sedang menkmati suasana alam di Kebun Raya 

Purwodadi. Dalam foto tersebut diberi narasi 

(caption) “dari alam kembali ke alam”. Dari 

unggahan tersebut mendapatkan respon bahwa 

pengunjung yang berkunjung ke Kebun Raya 

Purwodadi mendapatkan pengalaman yang 

menyenangkan. Hal ini diharapkan dapat 

mendorong, membangun dan memotivasi 

(motivating appeals) dan mempengaruhi sikap para 

pengikut instagram Kebun Raya Purwodadi yang 

merupakan stake holder Kebun Raya Purwodadi 

untuk terus berkunjung ke Kebun Raya Purwodadi. 

 
Gambar 7. contoh komunikasi efektif dari 

mempengaruhi sikap  

di instagram Kebun Raya Purwodadi 

  

Keempat, hubungan yang semakin baik. 

Unggahan berupa foto-foto kegiatan yang salah satu 

contohnya pada gambar 8 mempunyai tujuan untuk 

menyampaikan pesan bahwa Kebun Raya 

Purwodadi menjalin hubungan yang semakin baik 

dengan stake holder yaitu salah satunya PT. 

Bharinto Ekatama. Komunikasi yang digunakan 

merupakan kolaborasi antara komunikasi non 

verbal yaitu foto-foto kegiatan yang salah satunya 

menggunakan latar belakang tulisan PT. Bharinto 

Ekatama dan penggunaan rompi BEK serta 

komunikasi  verbal yang merupakan keterangan 

foto-foto tersebut dengan menyebutkan nama stake 

holder. Hubungan yang semakin baik ini 

merupakan salah satu unsur yang dapat dinilai 

bahwa komunikasi efektif (Tubss dan Moss dalam 

Mulyana, 2005, h.69). 

 
Gambar 8. contoh komunikasi efektif dari 

hubungan yang semakin baik . 

di instagram Kebun Raya Purwodadi 

  

Kelima, tindakan. Unggahan foto-foto 

kegiatan dengan narasi yang tepat dalam instagram 

Kebun Raya Purwodadi dapat mendorong bagi 

pengikutnya untuk memberikan respon berupa 

tindakan yang sesuai dengan unggahan foto-foto 

kegiatan tersebut. Menurut Tubss dan Moss dalam 

Mulyana (2005, h.69) mendorong orang lain untuk 

melakukan tindakan yang sesuai dengan yang kita 

inginkan, merupakan hasil yang paling sulit dicapai 

dalam komunikasi. Salah satu contohnya pada 

gambar 9 yang menampilkan foto-foto kegiatan 

peringatan hari peduli sampah nasional 2018. 

Ditampilkan gambar siswa-siswa yang mengikuti 

kegiatan tersebut tengah mengumpulkan sampah 

sebagai simbol peduli dengan masalah sampah. 

Selain itu unggahan ini mendapatkan respon berupa 

suka dan komentar yang positif sebagai dukungan 

kegiatan ini. Hal ini menunjukan bahwa unggahan 

di instagram Kebun Raya Purwodadi mampu 

sebagai media komunikasi efektif yang dapat dinilai 
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dari adanya tindakan dari pengikutnya untuk 

melakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh 

Kebun Raya Purwodadi. 

 
Gambar 9. contoh komunikasi efektif dari tindakan  

di instagram Kebun Raya Purwodadi 

 

 Tema ketiga yaitu whatsApp sebagai 

media komunikasi efektif.  WhatsApp merupakan 

aplikasi berkirim pesan (messenger/chatting) yang 

populer digunakan oleh pengguna smartphone. 

WhatsApp juga bisa digunakan untuk menelpon 

serta berkirim gambar / foto, video dan audio tanpa 

ada batas ukuran. Selain itu pihak WhatsApp juga 

menyediakan fitur grup yang memungkinkan kita 

untuk melakukan diskusi dengan kelompok yang 

berisikan orang-orang pilihan pemilik grup. Bahasa 

yang disediakan juga sangat banyak seperti Bahasa 

Indonesia, Melayu, Inggris, Jerman, Perancis, Itali, 

Belanda, Spanyol, Portugis, Rumania, Vietnam, 

Turki, dan bahasa-bahasa lainnya. WhatsApp  

merupakan aplikasi berbasis internet sehingga 

bagian dari media sosial. Berbeda dengan fanspage 

facebook Kebun Raya Purwodadi dan instagram 

Kebun Raya Purwodadi yang memang secara resmi 

(officially) menjadi media sosial resmi yang 

dimiliki oleh Kebun Raya Purwodadi, sedangkan 

whatsApp lebih bersifat personal tetapi menjadi 

representatif instansi (Kebun Raya Purwodadi) 

ketika berkomunikasi dengan stake holder. 

 WhatsApp sebagai media komunikasi 

efektif dengan stake holder dapat diketahui antara 

lain : pertama, pemahaman. Pemahaman 

berkomunikasi dengan stake holder dengan cara 

menyampaikan pesan yang dapat dimengerti stake 

holder sehingga terdapat persamaan dalam 

pengertian. Tubss dan Moss dalam Mulyana (2005, 

h.69) berpendapat bahwa arti pokok pemahaman 

adalah penerimaan yang cermat atas kandungan 

rangsangan seperti yang dimaksud oleh pengirim 

pesan. Dalam hal ini, komunikator dikatakan efektif 

apabila penerima memperoleh pemahaman yang 

cermat atas pesan yang disampaikannya. 

Komunikasi yang digunakan dapat berupa 

komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal. 

Komunikasi antara instansi dengan stake holder 

melalui whatsApp lebih intensif dibandingkan 

menggunakan media sosial lainnya. Salah satu 

contoh komunikasi efektif dengan stake holder 

menggunakan whatsApp seperti pada gambar 10 

berikut ini yang adanya pemahaman antara Bu Lilis 

yang merepresentasikan Komisi 7 DPR RI sebagai 

stake holder dengan staf dari Kebun Raya 

Purwodadi sebagai representatif instansi terkait 

kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi 7.  
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Gambar 10. contoh komunikasi efektif dari 

pemahaman melalui whatsApp 

 

 Kedua, hubungan yang semakin baik. 

Sebuah instansi membutuhkan hubungan yang 

harmonis dengan stake holder melalui komunikasi 

yang efektif. Komunikasi dengan stake holder 

dilakukan oleh staf Kebun Raya Purwodadi sebagai 

representatif instansi. Kemampuan komunikasi 

yang handal sangat diperlukan untuk 

berkomunikasi dengan stake holder. Selain itu 

faktor kepercayaan menjadi kunci berkomunikasi 

dengan stake holder. Tubss dan Moss dalam 

Mulyana (2005, h.69) menyatakan bahwa bila 

seorang dapat memlih kata yang tepat, 

mempersiapkannya jauh sebelumnya, dan 

mengemukakannya dengan tepat pula, maka hasil 

komunikasi yang sempurna dapat dipastikan. 

Namun keefektifan komunikasi secara keseluruhan 

masih memerlukan suasana psikologis yang positif 

dan penuh kepercayaan. Bila hubungan manusia 

dibayang-bayangi oleh ketidakpercayaan, maka 

pesan yang disampaikan oleh komunikator yang 

paling kompeten pun bisa saja berubah makna atau 

didiskreditkan. Salah satu contoh komunikasi 

efektif dengan stake holder menggunakan 

whatsApp seperti pada gambar 11 berikut ini dari 

hubungan yang semakin baik dengan stake holder 

terkait dengan kegiatan pelatihan sertifikasi 

pemandu untuk staf Kebun Raya Purwodadi yang 

kegiatan pelatihan tersebut didanai oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan. 

 

 
Gambar 11. contoh komunikasi efektif dari 

hubungan yang semakin baik 

 melalui whatsApp 

 

 Ketiga, tindakan. Komunikasi yang 

dilakukan oleh staf Kebun Raya Purwodadi sebagai 

representatif instansi dengan stake holder 
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diperlukan adanya kejelasan penyampaian pesan 

dengan memerhatikan keselerasan elemen-elemen 

komunikasi dan meminimalkan hambatan 

komunikasi. Komunikasi yang seringkali digunakan 

yaitu komunikasi verbal. Selain itu perlu juga 

diperhatikan pemahaman sudut pandang dan 

kenginan dari stake holder sehingga komunikasi 

berjalan efektif dengan adanya tindakan yang 

dilakukan oleh stake holder sesuai dengan 

keinginan dari Kebun Raya Purwodadi. Tubbss dan 

Moss dalam Mulyana mengatakan bahwa 

mendorong orang lain untuk melakukan tindakan 

yang sesuai dengan yang kita inginkan, merupakan 

hasil yang paling sulit dicapai dalam komunikasi. 

Salah satu contoh komunikasi efektif dengan stake 

holder menggunakan whatsApp seperti pada 

gambar 12 berikut ini, staf Kebun Raya Purwodadi 

sebagai representatif instansi melakukan 

komunikasi dengan stake holder agar stake holder 

pada akhir komunikasi melakukan suatu tindakan 

yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

instansi yaitu melakukan pemesanan melalui 

website. 

  
Gambar 12. contoh komunikasi efektif dari adanya 

tindakan 

 melalui whatsApp 

 

Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan uraian 

pembahasan penelitian dapat ditarik simpulan 

bahwa media sosial yang digunakan oleh Kebun 

Raya Purwodadi antara lain  fanspage facebook 

Kebun Raya Purwodadi sebagai media komunikasi 

efektif dapat dinilai dari (1) adanya pemahaman, (2) 

kesenangan, (3) mempengaruhi sikap dan (4) 

hubungan yang semakin baik. Instagram Kebun 

Raya Purwodadi sebagai media komunikasi efektif 

dapat dinilai dari (1) adanya pemahaman, (2) 

kesenangan, (3) mempengaruhi sikap, (4) hubungan 

yang semakin baik dan (5) adanya tindakan. 

WhatsApp sebagai media komunikasi efektif dapat 

dinilai dari (1) adanya pemahaman, (2) hubungan 

yang semakin baik dan (3) adanya tindakan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Brogan, Chris. (2010). Social Media 101 
Tactic and Tips to Develop Your 
 Business  Online ,  John Wiley 
& sons 
Mulyana, Deddy. (2005). Ilmu Komunikasi 
: Suatu Pengantar. Bandung :  Remaja 
 Rosdakarya 
 
Olaniran, S. (2014). Social Media and 
Changing Communication. Patterns 
 among  Students: An analysis of 
Twitter Use by University of Jos 
 Students  Covenant Journal of 
Communication (CJOC) 
 
Osatuyi, B. (2013). Informationsharing on 
social media sites.  Computers in 
 Human Behavior,29(6) 
 
Subramanian,Dr.K.R. (2017). Influence of 
Social Media in Interpersonal 
 Communication ,  
 www.ijspr.com, Issue 109, Vol. 38, 
Number 02 
 
Taprial, Varinder. Kanwar, Priya. (2012). 
Understanding Social Media ,   Ventus 
Publishing 
 
Social Media Statistics & Fact s. Diakases 
pada September,7, 2018 dari 
 www.statista.com 
 
 
  
 



65 
 

PERAN MEDIA ONLINE DALAM MENDUKUNG KEGIATAN HUMAS 
 

Karlina Gusmarani S.I.Kom 
Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Jl. KS Tubun No. 5 Subang Jawa Barat 
karlinagmr@gmail.com 

  

Abstrak 

Humas merupakan ujung tombak bagi suatu institusi atau organisasi, sehingga humas diharapkan dapat 
memberikan informasikan kegiatan maupun hasil melalui informasi yang tepat kepada masyarakat. Kegiatan humas 
yang banyak berhubungan dengan kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat tentu saja menjadikan humas 
dituntut untuk dapat menggunakan media yang mampu memberikan informasi secara cepat dan akurat. Media online 
yang merupakan salah satu alatdewasa ini yang digunakan setiap orang untuk menjalin hubungan dengan yang 
lainnya. Ini juga yang tentu saja dimanfaatkan oleh humas sebagai salah satu cara untu berhubingan dengan 
masyarakat guna mengedukasi, memberi informasi, meningkatkan pencitraan, kepercayaan dan tercapainya tujuan 
dari institusi atau lembaga. Tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana peranan dari media online dalam mendukung 
kegiatan humas, terutama dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Kajian ini menggunakan teori 
konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman 
sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Hasil dalam kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan media 
online yang dewasa ini menjadi salah satu kebutuhan yang tidak terlepas dari seluruh lapisan masyarakat. Media 
online memberi akses data dan informasi tidak dibatasi waktu, dan tempat, sehingga akses informasi yang cepat, 
sehingga menuntut tampilan media online lebih menarik, dankeberadaan editor sebagai quality control 
informasi.Rekomendasi dari kajian ini adalah menambahkan icon/menu konfirmasi,sarana interaktif, dan data login 
pada website, humas meningkatkan kompetensinya dalam penulisan berita, kecepatan berita dituntut untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi, serta tambahan alternatif media online lainnya.  

Kata Kunci : Peran, Humas, Media Online, Informasi 

 

Abstrak 
 Public Relations is the spearhead of an institution or organization, so that it is expected to be able to 
inform activities and results through appropriate information to the community. Public relations activities that are 
related to information-giving activities to the community certainly make public relations required to be able to use 
media that is able to provide information quickly and accurately. Online media is one of the tools  are used by 
everyone to establish relationships with others today. That is why it used by public relations as a way to connect 
with the community to educate, provide information, improve image, trust and achieve the objectives of institutions. 
The paper tries to examine how the role of online media in supporting public relations activities, especially in 
providing information to the community. These study uses constructivism theory which assumes that reality is 
plural, interactive and an exchange of social experiences interpreted by each individual. The results show that the 
use of online media today is one of the needs that cannot be separated from all levels of community. Online media 
gives access to data and information without limited by time, and place, that makes access to information fast, that 
are why demanding the appearance of online media is more attractive, and the existence of editors as quality 
information control. The result recommendations from this study are to add the confirmation icon or menu, add the 
interactive facilities, and the login data on the website, public relations must improve their competence in the news 
writing, the speed of news required to complete the community's needs for information, and add other alternative 
online media . 
 
Keywords: Role, Public Relations, Online Media, Information 
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PENDAHULUAN 

Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna 
– LIPI merupakan salah satu lembaga pemerintah non 
kementerian yang bergerak dalam kegiatan 
pengembangan kepada masyarakat antara lain umkm, 
industri, dan umum. Sebagai institusi pemerintahan 
yang bergerak dengan berhubungan langsung dengan 
masyarakat dan dibutuhkan masyarakat.Public 
Relations/humasadalah proses yang kotinyu dari 
usaha-usaha manajemen untuk memperoleh 
goodwill(kemauan baik) dan pengertian dari 
pelanggan, pagawai dan publik yang lebih luas.1Salah 
satu kebutuhan masyarakat terhadap intitusi 
pemerintahan adalah informasi. Informasi merupakan 
pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan 
yang terdiri dari ordersekuens dari simbol, atau 
makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau 
kumpulan pesan.Dalam kegiatan pemberian 
informasi saat ini telah tersedia berbagai wadah atau 
bentuk yang memudahkan dalam pemberian 
informasi. Public relations dari instansi atau lembaga 
yang bersangkutan, dengan menggunakan berbagai 
alat yang mendukung. Salah satu alat yang saat ini 
yang sedang tren adalah media online.  

Media merupakan alat atau sarana yang 
digunakan untuk menyampaikan pesan dari 
komunikator kepada khalayak2, sementara online 
adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan 
dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media 
sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya 
yang kita pakai atau gunakan lewat internet. 
Sehingga media onlne dapat diartikan sebagai sarana 
untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada 
khalayak dengan memanfaatkan dunia maya. Media 
online merupakan salah satu dari bentuk komunikasi 
massa, sehingga adanya beberapa komponen yang 
mempengaruhi dalam prosesnya. Hiebert, Ungurait, 
dan Bohn mengemukakan komponen-komponen 
komunikasi massa meliputi communicators, codes 
and content, gatekeepers, the media, regulators, 
filters, audiens, dan  feedback3.Dengan demikian 
secara tidak langsung media online telah memiliki 
peran terhadap kegiatan humas dalam penyampaian 
informasi kepada masyarakat. Peranadalah proses 
dinamis dari kedudukan atau status.4Apabila 
seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai 
kedudukannya, berarti dia telah menjalankan suatu 
peranan. Peran serta dapat dikenali dengan dari 
keterlibatan bentuk kontribusi, organisasi kerja, 
penentapan tujuan, dan peran.5Dalam penggunaan 
media sosial  organisasi tidak bearti harus 
membangunnya semua sendiri. Karena telah ada 
media sosial di internet yang menyediakan 
layanannya gratis ataupun dengan berbayar.  Selain 
itu juga adanya paket program open source yang bisa 
digunakan dan diseting kembali untuk penggunaan 
internal.6 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Data dalam kajian ini diambil 
denganmengunakan adalah observasi, studi pustaka 
dan wawancara. Dalam observasi, dilakukan dengan 
mengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap 
dari responden (wawancara) namun juga dapat 
digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang 
terjadi (situasi, kondisi). Dalam observasi ini, peneliti 
secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari 
orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. 
Kedua wawancara, merupakan teknik pengumpulan 
data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya 
jawab langsung antara pengumpul data maupun 
peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. 
Ketiga studi pustaka, adalah salah satu sumber 
pengumpul data dimana sumber kepustakaan ini 
diperoleh dari buku yang ada kaitannya 
denganpembahasan penelitian. Data Kualitatif 
diambil dari metode konstruktivisme yang berasumsi 
bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan 
suatu pertukaran pengalaman sosial yang 
diinterpretasikan oleh setiap individu.7,8 Lokasi 
penelitian ini adalah kantor Pusat Pengembangan 
Teknologi Tepat Guna LIPI, Jl. KS. Tubun No. 5, di 
Kabupaten Subang. 

Humas merupakan suatu profesi yang 
diharapkan tidak hanya memberikan informasi yang 
baik dan benar, tetapi juga secara cepat, ini 
merupakan salah satu bentuk tuntutan masyarakat 
dewasa ini.Berdasarkan hal tersebut maka timbullah 
pertanyaan bagaimana peran media online dalam 
mendukung kegiatan Humas?. Untuk menjawab 
pertanyaan tersebut makalah ini bertujuan untuk 
merumuskan peran media online dalam mendukung 
kegiatan humas. Target dari rumusan ini adalah 
masukan/rekomendasi untuk pembenahan media 
online dalam mendukung kegiatan kehumasan. Hasil 
analisa ini akan bermanfaat untuk pengambil 
kebijakan dalam pengelolaan media online untuk 
tujuan efektifitas kehumasan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Media online saat ini memiliki banyak 
pilihan variasi, sehingga kita diberi peluang besar 
untuk memanfaatkannya. Berbagai pilihan media 
online yang tersedia tentu saja dapat mendukung 
dalam pemberian informasi kepada pengguna, dan 
membentuk cara baru dalam berkomunikasi, 
berinteraksi, dan berkolaborasi diantara 
penggunanya, apalagi penggunaan media online 
mampu memangkas waktu serta jarak dalam kegiatan 
pertukaran informasi, sehingga saat ini telah banyak 
dimanfaatkan dan dianggap penting untuk dapat 
digunakan. Secara umum jenis yang dapat diformat 
dan diakses dengan menggunakan media online ini 
berisikan teks, foto, video, dan suara.   

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teori_Order&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teori_Order&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Simbol
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Media online yang selama ini digunakan 
oleh PPTTG LIPI dalam kegiatan pemberian 
informasi adalah media facebook,instagram, website, 
dan email. Dimana kegiatan ini dilakukan oleh 
pranata humas selaku pengelola dalam informasi. 
Dari informasi yang diberikan melalui keempat 
media online ini diharapkan dapat menggiring opini 
dari masyarakat sehingga diharapkan mampu 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi 
yang dibutuhkan. Salah satu cara untuk mengetahui 
seberapa besar peran dari media yang gunakan ini, 
ditelaah dengan menggunakan analisis swot, dari 
kedua media tersebut.  

Pemilihan media yang digunakan oleh 
masyarakat untuk memperoleh informasi 
dikembalikan kepada kebutuhan dari masyarakat itu 
sendiri, dalam teori uses and 
gratificationdikemukakan bagaimana khalayak aktif 
menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya, 
dengan tidak dibatasi dalam pemilihan media apa 
yang hendak digunakannya. Sementara peranan dari 
media online dapat dipaparkan merujuk pada ciri-ciri 
peran4, meliputi :  

a) Keterlibatan dalam keputusan, keputusan 
penggunaan media dalam pemberian informasi  
merupakan hak dari humas untuk memilih 
media dan beritanya, sehingga media tidak 
memiliki keterlibatan secara langsung dalam 
mengambil keputusan untuk berita yang hendak 
disampaikan, karena dalam proses input 
informasi ini sepenuhnya merupakan hak dari 
humas yang merupakan  communicatorsnya.   

b) Bentuk kontribusi, media online yang selama 
ini digunakan memiliki berbagai macam 
kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh 
humas dalam penyebaran informasi.Media 
facebook dan instagram, tersedianya konten 
untuk dapat memasukkan informasi dalam 
bentuk teks, foto, dan video, sehingga informasi 
dapat dengan mudah tergambar. Umumnya 
informasi yang disampaikan melalui media 
facebook dan instagram ini berupa foto yang 
diberikan informasi, berupa kegiatan maupun 
pemaparan hasil implementasi/produk dari 
instansi dalam hal ini PPTTG LIPI. Sudah sejak 
beberapa tahun terakhir ini humas PPTTG LIPI 
juga telah menggubakan website sebagai salah 
satu perantara penyebaran informasinya, sama 
seperti dengan facebook dan instagram pada 
website yang dapat diakses melalui 
www.ttg.lipi.go.idmemiliki berbagai konten 
antara lain beranda, profil, agenda, berita, 
produk & jasa, pustaka, fasilitas, dan kontak, 
secara terstruktur yang memudahkan humas 
dalam mengkategorikan informasi yang hendak 
disampaikan kepada masyarakat. Selain 
facebook, instagram dan website, humas telah 
memanfaatkan sarana Email, yang memberikan 
keleluaasan dalam space bagi humas untuk 

memberikan informasi berupa data serta 
informasi, berbentuk gambar atau file yang 
lebih besa, dan secara tertutup.Kemudahan-
kemudahan yang tersedi dati ketiga media ini 
merupakan bentuk dari codes and content dari 
kegiatan pemberian informasi tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tampilan depan website PPTTG 
LIPI 

 

c) Penentapan tujuan bersama, dalam hal ini 
tidak ada kesepakatan bersama antara media 
dengan humas untuk memberikan tujuan 
bersama, tetapi hakikinya terlihat bahwa 
keberadaan media online saat ini adalah untuk 
memberikan kemudahan berkomunikasi kepada 
penggunanya, sehingga mudah diakses dimana 
saja yang tidak terbatas pada ruang dan waktu.  

d) Peran masyarakat, dalam pemilihan media 
online sebagai sumber informasi merupakan 
salah satu bentuk kebebasan dan peran dari 
masyarakat itu sendiri, sesuai dengan teori uses 
and gratificationyang mana pemilihan media 
sepenuhnya diberikan kepada masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan yang bisa saja menimbulkan 
kebergantungan masyarakat terhadap informasi 
melalui media yang digunakan. Dalam media 
facebook dan instagram, masyarakat 
disuguhkan berita yang terjadi setiap harinya, 
yang dilakukan oleh PPTTG LIPI. Disini 
masyarakat diberi kebebasan untuk dapat 
langsung melakukan partisipasi dalam 
memberikan masukan atau sekedar 
mengkomentari dari berita yang disuguhkan. 
Tidak jauh dengan informasi yang tersuguh 
pada media website, hanya yang 
membedakannya adalah masyarakat tidak 
disediakan kolom saran atau komentar, tetapi 
dengan adanya icon/menu yang lebih terstruktur 
lebih  memudahkan masyarakat untuk dapat 
memilah informasi mana yang hendak diakses. 
Peran dari masyarakat ini merupakan salah satu 
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bentuk feedback dalam rangkaian komunikasi 
massa. Dan dalam peran ini masyarakat menjadi 
regulators, filters, audiensnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Instagram PPTTG LIPI 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3. Facebook PPTTG LIPI  

 

Berikut adalah analisis SWOT dari Media 
Online yang digunakan Humas PPTTG LIPI dalam 
pemberian informasi : 
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Tabel Analisis SWOT dari Media Online yang digunakan Humas PPTTG LIPI dalam pemberian informasi 

Indikator Website www.ttg.lipi.go.id Facebook TTG 
LIPI 

Instagram TTG LIPI Email:ttg@mail.lipi.g
o.id 

Strengh 
(Kekuatan) 

1. Mudah diakses di 
www.ttg.lipi.go.id, dan 
support dengan browser 
apapun.  

2. Estetika tata letak yang 
baik dengan menggunakan 
2 kolom dihalaman utama, 
sehingga nyaman untuk 
dilihat.  

3. Menyediakan berita dari 
seluruh setiap kegiatan 
yang dilakukan oleh 
PPTTG LIPI 

4. Menu-menu dan submenu 
dalam web ini sangat jelas,  

5. Konten sangat jelas 
menyampaikan 
pemberitaan,  

6. Sangat flexibel dengan apa 
yang dicari oleh pembaca,  

7. Sarana untuk mengirimkan 
teks, foto, suara dan video. 

1. Mudah diakses 
dengan 
browser 
apapun.  

2. Menyediakan 
berita dari 
seluruh setiap 
kegiatan yang 
dilakukan oleh 
PPTTG LIPI 

3. Secara konten 
dalam 
facebook ini 
sangat jelas 
menyampaikan 
pemberitaan  

4. Interaktif 
5. Sarana untuk 

mengirimkan 
teks, foto, 
suara, dan 
video. 

 

1. Mudah diakses 
dengan browser 
apapun, 

2. Menyediakan berita 
dari setiap kegiatan 
PPTTG LIPI maupun 
LIPI, 

3. Secara konten isinya 
berupa berita dan 
informasi,  

4. Interaktif,  
5. Sebagai sarana untuk 

mengirimkan teks, 
foto, suara, dan video 

1. Mudah diakses 
dengan browser 
apapun.  

2. Memberikan 
informasi sesuai 
kebutuhan 

3. Sarana untuk 
mengirimkan teks, 
foto, suara, dan 
video. 

4. Dikelola oleh 
PPID 
 

Weaknesses 
(kelemahan)  

1. Website  belum interaktif 
2. Tidak ada data login untuk 

pembaca. 

1. Dapat dilihat 
oleh semua 
orang ketika 
bertanya di 
wall  

2. Tidak dapat 
menyaring 
pengguna dan 
pemberi 
masukan.  

1. Dapat dilihat oleh 
semua orang ketika 
bertanya dikolom 
komentar, 

2. Tidak dapat 
menyaring pengguna 
dan pemberi 
masukan. 

1. Perubahan email 
dari 
b2pttg@mail.lipi.g
o.id 

2. ke 
ttg@mail.lipi.go.id 
karena adanya 
perubahan nama 
lembaga menjadi 
PPTTG LIPI, 
belum banyak 
diketahui 
masyarakat. 

Opportunity 
(kesempatan) 

1. Memberikan berita yang 
aktual dan terpercaya tanpa 
mengurangi kecepatan 
berita.  

2. Memperbaiki halaman 
utama, menjadi lebih 
menarik dan tidak 
membingungkan 
penggunanya. Tetap 
mempertahankan kelebihan-
kelebihan dan memperbaiki 
kekuranggannya.  

Memberikan 
berita yang 
aktual dan 
terpercaya 
tanpa 
mengurangi 
kecepatan 
berita.  
 
 

Memberikan berita 
yang aktual, dan 
terpecaya tanpa 
mengurangi 
kecepatan berita 

Sosialisasi alamat 
email yang baru, 
melalui media 
yang tersedia 
seperti website, 
media daring, dan 
flyer. 

Threat 
(ancaman) 

1. Banyak web berita online 
lainnya  

2. Belum adanya editor, dalam 
kegiatan input berita 

3. Perkembangan web berita 
online lain dalam 
menggunakan 
perkembangan teknologi 
yang cepat. 

1. Belum adanya 
editor, dalam 
kegiatan input 
berita 

2. Perkembangan 
fasilitas  
teknologi yang 
cepat. 
 

1. Belum adanya 
editor, dalam 
kegiatan input 
berita 

2. Perkembangan 
fasilitas  
teknologi yang 
cepat. 

 

Banyaknya alamat 
email pribadi yang 
mungkin saja menjadi 
jalan untuk permintaan 
informasi/penyebaran 
informasi lainnya. 
 
 

http://www.ttg.lipi.go.id/
mailto:b2pttg@mail.lipi.go.id
mailto:b2pttg@mail.lipi.go.id
mailto:ttg@mail.lipi.go.id
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KESIMPULAN 

Kegiatan humas dalam suatu 
instansi/lembaga tidak akan pernah terlepas dari 
penyebaran informasi untuk pemenuhan kebutuhan 
masyarakat, ini menuntut adanya penggunaan media 
online yang dewasa ini menjadi salah satu kebutuhan 
yang tidak terlepas dari seluruh lapisan masyarakat. 
Media online yang memberi akses data dan informasi 
tidak dibatasi waktu, tempat, sehingga akses 
informasi dapat diperoleh lebih cepat bila 
dibandingkan dengan mencari informasi pada 
halamanbuku di perpustakaan. Dengan hanya 
mengklik icon/menu tertentu, maka apa yang kita 
inginkan akan muncul di layar monitor komputer 
kita. Selain itu pilihan media online dalam hal ini 
facebook, instagramdan email telah menyediakan 
kegiatan interaktif antara komunikan dan 
komunikatornya. Dalam pemberian informasi baik 
dalam bentuk berita text, foto, video, maupun suara 
yang aktual dan terpercaya tanpa mengurangi 
kecepatan berita, sehingga menuntut penyedia media 
online ini untuk terus memperbaiki tampilannya agar 
lebih menarik. Sementara dalam penyajian informasi 
tidak melupakan kaidah dalam penulisan, yakni 5w + 
1 h, sehingga dibutuhkannya seorang editor untuk 
menjadi quality control informasi, bukan hanya dari 
segi kaidah penulisan melainkan juga pada kualitas 
isinya. Sayangnya media online yang dimanfaatkan 
saat ini belum tersedia layanan konfirmasi pesan, 
sarana interaktif, serta data login yang bertujuan 
untuk memastikan keamanan penguna layanan.  

REKOMENDASI 

 Rekomendasi yang bisa dalam hasil analisa 
ini adalah perlu adanya penambahan icon/menu pada 
website yang dapat mengkonfirmasi pesan dari 
masyarakat dalam kondisi apapun, dalam website 
juga ditambahankan sarana untuk interaktif, yang 
dilengkapi dengan data login pengguna untuk 
keamanan.  Sementara untuk alamat email, ada 
baiknya jika menyesuaikan sesuai dengan perubahan 
nama instansi. Selain itu humas dituntut untuk dapat 
terus meningkatkan kompetensinya dalam penulisan 
berita, keaktualan berita, serta kecepatan berita.  

Dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap 
informasi yang semakin besar, ada baiknya jika 
ditambahkan tool media online, antara lain twitter, 
dan media online (daring) lainnya, yang diikuti 
dengan kemampuan dan keterampilan dari humasnya 
itu sendiri untuk menggunakannya. Serta melakukan 

validasi informasi kepada narasumber terkait setiap 
kali akan menuliskan informasi pada media online. 

 

IMPLEMENTASI 

 Implementasi dari hasil analisa ini, 
penambahan icon/menu dengan bekerja sama dengan 
personal yang memiliki keahlian dibidang web desain 
maupun web programer untuk dapat membenahi 
website, dengan menambahkan sarana interaktif, dan 
data login pengguna. Serta pemberian pelatihan 
kepada pelaku humas untuk meningkatkan 
kompetensinya dalam memberikan informasi. 
Adanya anggaran khusus yang direncanakan untuk 
membenahi website dan penambahan kompetensi 
dari pelaku humasnya.  
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Abstrak 

 
Strategi pendekatan rasa takut dimungkinkan untuk digunakan sebagai upaya  meningkatkan partisipasi 

wajib pajak dalam program perpajakan. Penggunaan pendekatan rasa takut pada komunikasi program 
perpajakan sejauh yang penulis telusuri belum ada yang secara spesifik membahas. Padahal, penggunaan 
strategi pendekatan rasa takut telah banyak digunakan oleh komunikasi pemasaran publik. Terkait dengan hal 
tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerimaan pesan ancaman terhadap pencarian 
informasi dalam program perpajakan. Hubungan kausal tersebut dianalisis menggunakan model Extension of 
Extended Parallel Process Model melalui uji ANOVA.  Pengumpulan data dilakukan terhadap 80 mahasiswa 
perguruan tinggi dengan menggunakan desain experiment factorial 2x2. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa 1) terdapat perbedaan motivasi defensive antara penerimaan pesan ancaman tinggi dan penerimaan pesan 
ancaman rendah, 2) terdapat perbedaan motivasi defensive antara penerimaan pesan efikasi tinggi dan 
penerimaan pesan efikasi rendah,  3) Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep E-EPPM yang disampaikan oleh 
So (2013) yang menyatakan bahwa pesan efikasi terkait dengan coping appraisal dan 4) temuan pada penelitian 
ini juga menemukan adanya pengaruh interaksi antara faktor penerimaan pesan ancaman dan penerimaan pesan 
efikasi terhadap motivasi defensif. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, kiranya agar Pemerintah perlu 
untuk memperhatikan penggunaan pesan ancaman dan pesan efikasi dalam program komunikasi kebijakan 
perpajakan agar tujuan komunikasi yang diharapkan dapat tercapai. 

 
Kata Kunci : Extension of Extended Parallel Process Model; Ancaman; Motivasi Defensif. 

Abstract 

The fear approach strategy is possible to be used in increasing tax program participation. This research was 
conducted to examine the effect of receiving threat messages on defensive motivation in taxation programs. The 
causal relationship was analyzed using the Extension of Extended Parallel Process Model model through 
ANOVA test. Data collection was conducted on 80 college students using the factorial 2x2 experiment design. 
The results of this study indicate that 1) there are differences in defensive motivation between receiving high 
threat messages and receiving low threat messages, 2) there are differences in defensive motivation between 
receiving high efficacy messages and receiving low efficacy messages, 3) The results of this study are in line 
with the E-EPPM concept presented by So (2013) which states that the efficacy message associated with coping 
appraisal and 4) findings in this study also found an influence of interactions between the factors of acceptance 
of threat messages and acceptance of messages of efficacy against defensive motivation. Based on the findings 
in this study, users of this approach are expected to pay attention to the use of threat messages and message 
efficacy in communication programs so that the communication objectives are expected to be achieved. 

Keywords: Extension of Extended Parallel Process Model; Threat Message; Defensive Motivation 
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PENDAHULUAN 

Kesadaran masyarakat Indonesia dalam 

membayar pajak masih terbilang sangat rendah. 

Kesadaran dalam membayar pajak masih kalah 

jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga di 

ASEAN. Hal ini bukan saja terlihat dari besaran 

pajak yang belum maksimal, melainkan juga pada 

proporsi jenis penerimaan pajak yang sangat tidak 

ideal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). Berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, jumlah 

warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak 

(WP) pribadi pada awal tahun 2016 hanya 26,7 juta 

orang dari jumlah populasi penduduk di Indonesia 

yang mencapai 250 juta jiwa. Sementara dari 10,25 

juta Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan, 

hanya 1,5 juta Wajib Pajak yang membayar pajak. 

Ada 27,25 juta badan usaha di Indonesia, dan 

hanya 2,28 juta WP yang terdaftar dan 0,55 juta 

SPT yang dilaporkan. 

 Sementara itu, kontribusi pajak 

penghasilan orang pribadi (PPh OP) di Indonesia 

sebesar 17,5% dari total penerimaan Negara. 

Berdasarakan data tahun 2015, kontribusi PPh OP 

pada Negara OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development) sebesar 74,5%. 

Penerimaan pajak dengan produk domestik bruto 

(tax ratio) di Indonesia juga masih rendah yakni 

13,1% jika dibandingkan Negara OECD yang 

mencapai 34,1%. Perbandingan dengan Negara 

tetangga juga masih kecil. Pada tahun 2015, tax 

ratio Malaysia sebesar 16,9% dan Filipina 16,2%. 

Tak heran jika selama lima tahun terakhir (2010 – 

2015), penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah 

mencapai target yang ditetapkan (Sakti dan 

Hidayat, 2016). 

Oleh sebab itu, Pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Keuangan terus berupaya untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak melalui program perpajakan. 

Salah satu program perpajakan yang banyak 

dilakukan oleh pemerintahan di dunia adalah 

program pengampunan pajak. Program ini 

bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak 

yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dan restrukturisasi ekonomi melalui 

pengalihan harta dan pembayaran uang tebusan 

pajak dari masyarakat.   

Hasil studi yang dilakukan oleh James 

Alm dan koleganya (1998) menunjukkan bahwa 

pelaksanaan program perpajakan menunjukkan 

korelasi yang positif terkait dengan tingkat 

kepatuhan pajak. 

Negara Tahun 
Pelaksa
-naan 

Bentuk 
Pelaksanaan 

Hasil 

Argentina 1987 - Repatriasi 
asset 

- Amnesti 
segala bentuk 
penerimaan 
yang belum 
dilaporkan 

Gagal, tidak 
ada 
penerimaan 
pajak 

India 1997 - Amnesti 
Pajak 

- Publikasi 
besar-besaran 
menggunakan 
radio, televisi, 
billboard, 
koran, bintang 
film, 
olahragawan, 
dan selebriti. 

- Penerima
an $2,5 
Milyar 

- Diikuti 
oleh 
350.000 
orang (3x 
lipat 
dibandin
gkan  
program 
sebelumn
nya) 

Irlandia 1988 - Amnesti 
Pajak 

- Penambahan 
jumlah 
auditor pajak 

- Pada akhir 
program 
dikenalkan 
sistem pajak 
baru 

Penerimaan 
pajak 
meningk
at $750 
juta. 

Colombia 1987 - Amnesti 
Pajak 

- Penurunan 
tariff 

- Menghilangka

Penerima
an pajak 
$100 juta 
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Negara Tahun 
Pelaksa
-naan 

Bentuk 
Pelaksanaan 

Hasil 

n pajak 
berganda 

Perancis 1986 - Amnesti 
Pajak 

- Penurunan 
tariff 
repatriasi 

Penerima
an kecil 
(tidak 
disebutka
n) 

Colorado 
(Negara 
Bagian 

AS) 

1985 - Amnesti 
Pajak 

- Anggaran 
iklan amnesti 
mencapai 
$145.000,- 

- Diiklan 
melalui radio, 
spot olahraga 
hingga bus. 

Penerima
an pajak 
$6,3 juta, 
ekspektasi 
$5 juta. 

 
 
Tabel 1: Pengalaman Amnesti Pajak Oleh Negara Lain 

Sumber: Alm (1998), hasil diolah peneliti. 
 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Keuangan terus berupaya untuk menyukseskan 

program amnesti pajak tersebut. Namun demikian, 

umumnya, kesan yang diterima oleh masyarakat 

terhadap komunikasi kebijakan publik dibidang 

perpajakan adalah kesan adanya rasa takut atau 

ancaman. Hal itu sejalan dengan dasar hukum dari 

kebijakan tersebut yang biasanya memuat sanksi 

atau hukuman bagi siapapun yang tidak mematuhi 

atau menjalankan.  

Komunikasi kebijakan yang terkesan 

menimbulkan rasa takut memang banyak dilakukan 

oleh Pemerintah di berbagai belahan dunia. Hal ini 

dilakukan biasanya terkait dengan upaya untuk 

mendapatkan kepatuhan. Beberapa kebijakan yang 

diketahui menggunakan rasa takut atau ancaman 

adalah kebijakan pendidikan, kebijakan pencucian 

uang, kebijakan lalu lintas, kebijakan tata kelola 

sampah, dan kebijakan lingkungan hidup.  

Kebijakan pendidikan misalnya, 

memberikan ancaman pada penyelenggara 

pendidikan dengan ancaman sanksi disiplin 

maupun pidana apabila memungut biaya sekolah 

kepada calon peserta didik1. Kebijakan pencucian 

uang memberikan ancaman bagi setiap warga 

Negara dengan ancaman denda apabila membawa 

uang tunai 100 juta atau lebih keluar pabean 

Indonesia2.   Kebijakan lalu lintas ganjil genap 

memberikan ancaman denda tilang bagi 

pengendara kendaraan apabila melintas diluar 

waktu yang ditentukan3. Kebijakan tata kelola 

sampah memberikan ancaman denda bagi warga 

apabila membuang sampah sembarangan4. Atau 

kebijakan lingkungan hidup yang memberikan 

ancaman denda bagi warga yang menebang pohon 

tanpa izin dari Pemerintah daerah setempat5. 

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah 

komunikasi perpajakan yang menimbulkan rasa 

takut dapat efektif mempengaruhi perubahan sikap 

khalayak? Oleh karena itu diperlukan perangkat 

teoritis yang memadai yang dapat mengukuti 

perkembangan perilaku khalayak itu sendiri.  

 
                                                           
1 http://www.gresnews.com/berita/tips/2324297-
larangan-pungutan-dana-di-sekolah/0/, diakses 
tanggal 14/09/2018 pukul 13.54 WIB. 

2 http://setkab.go.id/awas-denda-10-bagi-yang-
keluarmasuk-indonesia-bawa-uang-tunai-rp-100-
jutalebih/, diakses tanggal 14/09/2018 pukul 13.54 
WIB. 

3 http://news.liputan6.com/read/2589188/awas-
kena-tilang-ganjil-genap-mulai-diterapkan-hari-ini, 
diakses tanggal 14/09/2018 pukul 13.55 WIB. 

4 http://www.borneonews.co.id/berita/39941-awas-
buang-sampah-sembarangan-di-palangka-bakal-
kena-denda, diakses tanggal 14/09/2018 pukul 
13.56 WIB. 

5 

http://www.jpnn.com/read/2016/10/19/475372/

Awas!!-Tebang-Pohon-Sembarangan-Denda-Rp-5-

Juta-, diakses tanggal 14/09/2018 pukul 13.57. 

http://www.gresnews.com/berita/tips/2324297-larangan-pungutan-dana-di-sekolah/0/
http://www.gresnews.com/berita/tips/2324297-larangan-pungutan-dana-di-sekolah/0/
http://setkab.go.id/awas-denda-10-bagi-yang-keluarmasuk-indonesia-bawa-uang-tunai-rp-100-jutalebih/
http://setkab.go.id/awas-denda-10-bagi-yang-keluarmasuk-indonesia-bawa-uang-tunai-rp-100-jutalebih/
http://setkab.go.id/awas-denda-10-bagi-yang-keluarmasuk-indonesia-bawa-uang-tunai-rp-100-jutalebih/
http://news.liputan6.com/read/2589188/awas-kena-tilang-ganjil-genap-mulai-diterapkan-hari-ini
http://news.liputan6.com/read/2589188/awas-kena-tilang-ganjil-genap-mulai-diterapkan-hari-ini
http://www.borneonews.co.id/berita/39941-awas-buang-sampah-sembarangan-di-palangka-bakal-kena-denda
http://www.borneonews.co.id/berita/39941-awas-buang-sampah-sembarangan-di-palangka-bakal-kena-denda
http://www.borneonews.co.id/berita/39941-awas-buang-sampah-sembarangan-di-palangka-bakal-kena-denda
http://www.jpnn.com/read/2016/10/19/475372/Awas!!-Tebang-Pohon-Sembarangan-Denda-Rp-5-Juta-
http://www.jpnn.com/read/2016/10/19/475372/Awas!!-Tebang-Pohon-Sembarangan-Denda-Rp-5-Juta-
http://www.jpnn.com/read/2016/10/19/475372/Awas!!-Tebang-Pohon-Sembarangan-Denda-Rp-5-Juta-


74 

 

Pendekatan teoritis yang dianggap cukup 

komprehensif dan memadai serta terkini dalam 

mengukur pesan rasa takut adalah Extension of 

Extended Parallel Process Model (E-EPPM). 

Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Kim 

Witte sebagai pendekatan baru karena masih 

banyaknya kelemahan pada pendekatan model lain 

(Perloff, 2010:198). E-EPPM sendiri merupakan 

penyempurnaan dari Extended Parallel Process 

Model (EPPM) sebagaimana yang dikembangkan 

oleh So (2013).  

Berdasarkan konsep E-EPPM, untuk 

membangkitkan rasa takut, pesan harus memiliki 

informasi yang memuat ancaman atau bahaya 

(perceived threat) dan informasi yang memuat 

rekomendasi atau efikasi (perceived efficacy). 

Sebuah pesan harus dapat meyakinkan khalayak 

yang menerimanya bahwa mereka tengah diintai 

bahaya. Oleh sebab itu, dalam konsep E-EPPM, 

pesan yang berisi ancaman harus memuat informasi 

mengenai seberapa serius suatu ancaman itu terjadi 

atau besarnya bahaya yang akan terjadi (severity) 

dan informasi mengenai kerentanan individu 

tersebut dalam menghadapi ancaman bahaya 

(susceptibility). Jika setelah menerima pesan yang 

berisi ancaman khalayak tidak merasa takut dengan 

ancaman tersebut, karena ia yakin tidak ada 

ancaman yang serius terhadap dirinya, maka 

pemrosesan pesan akan berhenti. Sementara, jika 

setelah menerima pesan yang berisi ancaman 

kalayak merasa takut terhadap ancaman itu karena 

ia yakin bahaya tengah mengintai, maka ia akan 

memproses pesan tersebut lebih lanjut. 

Ketika khalayak yang menerima pesan 

yang berisi ancaman merasakan adanya ancaman 

maka proses selanjutnya akan berjalan. Pada tahap 

ini, pada dasarnya adalah agar efikasi yang terdapat 

dalam pesan dapat memotivasi khalayak untuk 

memproteksi dirinya, maka pesan efikasi harus 

mampu menunjukkan efektivitas dalam mengatasi 

ancaman yang ada dan dapat meyakinkan individu 

yang menerima pesan ancaman bahwa ia mampu 

untuk melaksanakan efikasi diri. Seorang individu 

akan termotivasi untuk menerima pesan agar 

melindungi diri dari bahaya melalui respon 

pengendalian bahaya jika ia yakin terhadap efikasi 

yang diberikan memadai ketika merasakan adanya 

bahaya. Namun jika ia merasa adanya bahaya tetapi 

tidak yakin jika efikasi yang diberikan mampu 

untuk mengatasi bahaya tersebut, maka akan 

memotivasi dirinya untuk menjadi lebih defensif 

dengan menolak pesan tersebut, yang pada 

gilirannya timbul rasa takut yang tinggi sehingga ia 

berupaya mengendalikan rasa takutnya itu 

ketimbang berupaya mengendalikan bahaya. (Witte 

dalam Andersen dan Guerrero,1998:430).  

Dengan kata lain, jika ancaman dianggap 

rendah oleh penerima pesan, maka ia tidak akan 

termotivasi untuk memproses pesan. Sebaliknya, 

jika ancaman dianggap tinggi, maka pesan itu akan 

diproses ke tahap selanjutnya. Dalam proses 

selanjutnya, jika ancaman dianggap tinggi dan 

efikasi yang diberikan juga dianggap tinggi, maka 

penerima pesan akan bereaksi untuk melindungi 

dirinya sendiri. Jika acaman dianggap tinggi tetapi 

efikasi yang diberikan rendah, maka penerima 

pesan akan bereaksi untuk mencari informasi lebih 

lanjut untuk mengendalikan rasa takutnya.  

Witte (1998) menyatakan bahwa apabila 

pesan ancaman tinggi tetapi pesan efikasi rendah 

akan menyebabkan efek boomerang. Namun Jiyeon 

So (2013) menemukan bahwa khalayak tidak serta 

merta langsung menolak pesan dan merespon 

dengan rasa takut ketika ancaman tinggi tetapi 

efikasi rendah. So (2013) menemukan bahwa 

khalayak ternyata masih mencari informasi 
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tambahan untuk melengkapi efikasi tersebut. Oleh 

sebab itu, So (2013) kemudian menambahkan 

elemen kognitif dan afektif serta aktivitas pencarian 

informasi (dispositional coping style) ke dalam 

EPPM. Penambahan beberapa elemen tersebut 

kemudian dikenal dengan Extension of Extended 

Parallel Process Model (E-EPPM).  

Sebagaimana yang dijelaskan dalam E-

EPPM oleh So (2013), ketika seorang individu 

merasakan tidak yakin dengan efikasi yang 

diberikan, ia tidak serta merta memotivasi dirinya 

menjadi lebih defensif. Namun, ketika seorang 

individu merasa tidak yakin dengan efikasi yang 

diberikan ia akan berupaya untuk menentukan 

apakah akan mencari informasi untuk memperkuat 

efikasi atau tidak. Jika ia berupaya mencari 

informasi maka hal itu akan meningkatkan efikasi 

yang ada, yang pada gilirannya akan merubah 

individu untuk melindungi dirinya melalui motivasi 

proteksi. Namun demikian, jika ia tidak berupaya 

untuk mencari informasi, dan malah nolak pesan 

ancaman tersebut, maka ia bertendensi pada 

motivasi defensif. 

RUMUSAN MASALAH 

Untuk menjawab apakah komunikasi 

persuasi pendekatan rasa takut memiliki efektivitas 

yang tinggi pada komunikasi kebijakan publik 

dalam program perpajakan, peneliti akan mengkaji 

lebih lanjut dalam penelitian ini. Berdasarkan itu 

pula, maka permasalahan penelitian yang diangkat 

dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan 

sebagai berikut:.  

a) apakah terdapat perbedaan antara pengaruh 

penerimaan pesan ancaman tinggi dan rendah 

terhadap motivasi defensif maupun upaya 

pencarian informasi  

b) apakah terdapat perbedaan antara pengaruh 

penerimaan pesan efikasi kuat dan lemah 

terhadap motivasi defensif,  

c) apakah terdapat interaksi antara penerimaan 

pesan ancaman dan pesan efikasi terhadap 

motivasi defensif. 

TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan pokok permasalahan 

sebagaimana yang diungkapkan diatas maka tujuan 

utama dari penelitian ini adalah menjawab 

pertanyaan penelitian dengan mengetahui apakah 

penerimaan pesan ancaman dan pesan efikasi 

berpengaruh terhadap motivasi defensive khalayak 

yang terpapar pesan kebijakan perpajakan. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan eksperimen 

laboraturium dengan menggunakan desain 

antarsubjek (between subject design). Model ini 

melibatkan empat kelompok eksperimen (sampel) 

karena menggunakan two factorial design factor 

atau factorial 2x2. Open recruitment dilakukan 

untuk mendapatkan 80 responden sebagai 

partisipan eksperimen.  Penempatan partisipan ke 

dalam kelompok eksperimen dilakukan 

menggunakan teknik random assignment sesuai 

dengan desain experiment factorial 2x2. 

Sementara itu, penempatan subjek 

eksperimen ke dalam kelompok eksperimen 

dilakukan melalui random assignment. 

Tabel 2. Matriks Eksperimen 

Faktor dan Level 
Ancaman 

Rendah (B1) Tinggi (B2) 

Efikasi 
Tinggi 
(A1) 

Sel 1 (A1B1)  
Menerima 

Pesan 
Ancaman 

Rendah dan 
Efikasi 
Tinggi  

Sel 2 (A1B2) 
Menerima 

Pesan 
Ancaman 

Tinggi dan 
EfikasiTinggi 
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Rendah 
(A2) 

Sel 3 (A2B1) 
Menerima 

Pesan 
Ancaman 

Rendah dan 
Efikasi 
Rendah 

Sel 4 (A2B2) 
Menerima 

Pesan 
Ancaman 

Tinggi dan 
Efikasi 
Rendah 

 

Sebelum eksperimen dilakukan, peneliti 

akan melakukan pilot test eksperimen kepada 10 

orang untuk menguji instrument eksperimen yang 

akan digunakan. Hal ini dikenal dengan sebutan 

manipulation check atau proses untuk memeriksa 

variabel dependen dan independen secara teoritis 

guna memeriksa pengukuran validitas apakah 

eksperimen yang akan dilangsungkan memiliki 

efek yang sesuai. Menurut Neuman (2013), 

manipulation check dilakukan untuk mengatasi 

ancaman validitas internal. 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini adalah rangkuman nilai rata-rata (Mean) 

Variabel Motivasi Defensif Per Kelompok: 

 Penerimaan 
Ancaman Rendah 

Penerimaan 
Ancaman 

Tinggi 

Efikasi 
Tinggi 

Kelompok I  

Menerima pesan 
dengan ancaman 

rendah dan efikasi 
tinggi 

2.14 

Kelompok II  

Menerima 
pesan dengan 

ancaman tinggi 
dan efikasi 

tinggi 

2.32 

Efikasi 
Rendah 

Kelompok III  

Menerima pesan 
dengan ancaman 

rendah dan efikasi 
rendah 

2.18 

Kelompok IV  

Meneirma 
pesan dengan 

ancaman tinggi 
dan efikasi 

rendah 

3.4 

Tabel 3 Rangkuman Nilai Rata-rata (Mean) 
Variabel Motivasi Defensif Per Kelompok 
Sumber: Hasil olahan peneliti 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 

nilai tertinggi motivasi defensif terdapat pada 

kelompok yang menerima pesan ancaman tinggi 

dan efikasi rendah dengan nilai 3.4 kemudian 

disusul oleh kelompok yang menerima pesan 

dengan ancaman tinggi dan efikasi tinggi dengan 

dinilai 2.32, kelompok yang menerima pesan 

dengan ancaman rendah dan efikasi rendah dengan 

nilai 2.18 dan kelompok yang menerima pesan 

dengan ancaman rendah dan efikasi tinggi dengan 

nilai rata-rata yang mencapai 2.14. Jika diamati 

dengan seksama maka perbedaan nilai terbesar 

terdapat pada variabel penerimaan ancaman. 

Dimana nilai rata-rata pada kelompok penerimaan 

ancaman tinggi lebih besar daripada nilai rata-rata 

penerimaan ancaman rendah. 

Efek sederhana penerimaan pesan 

ancaman dalam kondisi efikasi tinggi adalah (2.32 

– 2.14) = 0.18. Angka 0.18 memiliki arti bahwa 

terdapat kenaikan rerata motivasi defensif sebesar 

0.18 ketika terdapat perubahan dari penerimaan 

pesan ancaman rendah ke penerimaan pesan 

ancaman tinggi pada kondisi penerimaan pesan 

efikasi tinggi.   

Efek sederhana penerimaan pesan 

ancaman dalam kondisi efikasi rendah adalah (3.4 – 

2.18) = 1.22. Besaran 1,22 memiliki arti bahwa 

terdapat kenaikan rerata motivasi defensif sebesar 

1.22 ketika terdapat perubahan dari penerimaan 

pesan ancaman rendah ke penerimaan pesan 

ancaman tinggi pada kondisi penerimaan pesan 

efikasi rendah.  

 Efek sederhana penerimaan pesan efikasi 

dalam kondisi penerimaan pesan ancaman tinggi 

adalah  (2.32 – 3.4) = (-1.08). Besaran -1.08 

memiliki arti bahwa terdapat penurunan rerata 

motivasi defensif sebesar -1.08 ketika terdapat 

perubahan dari penerimaan pesan efikasi rendah ke 
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penerimaan pesan efikasi tinggi pada  kondisi 

pesan ancaman tinggi.   

Efek sederhana penerimaan pesan efikasi 

dalam kondisi penerimaan pesan ancaman rendah 

adalah (2.14 – 2.18) = (-0.04). Besaran  -0.04 

memiliki arti bahwa terdapat penurunan rerata 

motivasi defensif sebesar -0.04 ketika terdapat 

perubahan dari pesan efikasi rendah ke penerimaan 

efikasi tinggi pada kondisi penerimaan pesan 

ancaman rendah.  

Tabel 4 Rangkuman Hasil Pengolahan Data 
Variabel Motivasi Defensif 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent 
Variabel:Motivasi 
Defensif 

    

Source 

Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected 
Model 

21.437a 3 7.146 10.856 .000 

Intercept 
504.175 1 504.175 

765.94
2 

.000 

P_Ancaman 9.684 1 9.684 14.711 .000 

P_Efikasi 6.328 1 6.328 9.614 .003 

P_Ancaman 
* P_Efikasi 

5.425 1 5.425 8.242 .005 

Error 50.026 76 .658   

Total 575.639 80    

Corrected 
total 

71.464 79 
   

a. R Squared = .300 (Adjusted R 
Squared = .272) 

  

Sumber: Hasil olahan peneliti 

 

Terkait variabel motivasi defensif, dari 

hasil pengujian ANOVA, diketahui beberapa 

temuan sebagai berikut: 

1. Diketahui bahwa nilai pengaruh pesan 

ancaman terhadap variabel Motivasi 

Defensif memiliki probabilitas atau nilai 

sig 0.000. Nilai ini lebih kecil dari 0.05. 

Maka Ho ditolak dan diputuskan terdapat 

perbedaan antara pengaruh penerimaan 

pesan ancaman tinggi dan rendah terhadap 

motivasi defensif. 

2. Nilai penerimaan pesan efikasi terhadap 

variabel Motivasi Defensif memiliki 

probabilitas atau nilai sig 0.003. Nilai ini 

lebih Kecil dari 0.05. Maka Ho ditolak dan 

diputuskan terdapat perbedaan antara 

pengaruh penerimaan pesan efikasi kuat 

dan lemah terhadap motivasi defensif. 

3. Interaksi antara penerimaan pesan 

ancaman dan penerimaan pesan efikasi 

terhadap variabel Motivasi Defensif 

memiliki probabilitas atau nilai sig 0.005. 

Nilai ini lebih kecil dari 0.05. Maka Ho 

ditolak dan diputuskan terdapat perbedaan 

pengaruh interaksi antara penerimaan 

pesan ancaman dan pesan efikasi terhadap 

motivasi defensif.  

4. Baris corrected total menyatakan jumlah 

sums of squares dari variabel motivasi 

proteksi yaitu 71.464. Sedang baris 

corrected model menyatakan jumlah sum 

of square yang dihitung model ANOVA 

diatas yaitu 21.437. Baris Error 

menyatakan jumlah sum of squares yang 

tidak dihitung oleh model ANOVA diatas, 

yaitu selisih corrected total dan corrected 

model adalah 50.026. Dengan 

membandingkan antara corrected model 

dan corrected total maka diperoleh angka 

30%. Angka ini menjelaskan bahwa 30% 

dari jumlah sum of squares dapat 

dijelaskan oleh model diatas. 
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Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa variabel penerimaan pesan ancaman dan 

efikasi memiliki perbedaan nilai rata-rata motivasi 

defensif atau variabel penerimaan pesan ancmaan 

dan pesan efikasi, keduanya merupakan variabel 

yang memberikan pengaruh utama (main effect) 

atas variabel motivasi proteksi.  

Berdasarkan hasil uji ANOVA tersebut 

diatas, dapat diketahui pula bahwa terdapat 

interaksi antara penerimaan pesan ancaman dan 

pesan efikasi terhadap variabel motivasi defensif. 

Interaksi tersebut terbukti mempengaruhi variabel 

motivasi defensif.  

Berdasarkan uji statistik yang telah 

dilakukan, hasil penelitian telah memberikan bukti 

empiris dan kami menyimpulkan sabagaimana 

tabel dibawah ini: 

 

No. 
Hipotesis 

Uraian Hipotesis Kesimpulan 

Hipotesis 1 

Terdapat 
perbedaan 
motivasi defensif 
antara 
penerimaan pesan 
ancaman tinggi 
dan penerimaan 
pesan ancaman 
rendah. 

Terbukti 

Hipotesis 2 

Terdapat 
perbedaan 
motivasi defensif 
antara 
penerimaan pesan 
efikasi tinggi dan 
penerimaan pesan 
efikasi rendah. 

Terbukti 

Hipotesis 3 

Terdapat 
pengaruh 
interaksi antar 
faktor 
penerimaan pesan 
ancaman dan 
penerimaan pesan 
efikasi terhadap 
motivasi defensif. 

Terbukti 

Tabel 5.1 Rangkuman Hasil Hipotesis 

Sumber: Hasil olahan peneliti 

Pada hipotesis 1 dinyatakan terdapat 

perbedaan motivasi defensif antara penerimaan 

pesan ancaman tinggi dan penerimaan pesan 

ancaman rendah. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa hipotesis didukung oleh bukti empiris dalam 

penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa ketika pesan ancaman diubah dari rendah 

menjadi tinggi, baik dalam kondisi efikasi rendah 

maupun tinggi, terdapat kenaikan. Kenaikan ini 

menandakan bahwa penerimaan pesan ancaman 

menunjukkan reaksi maladaptif. Dengan kata lain, 

terdapat kecenderungan adanya pengingkaran pada 

pesan ancaman. Subjek penelitian, ketika menerima 

pesan ancaman pada level yang rendah cenderung 

menerima pesan tersebut. Dari pertanyaan yang 

diberikan mengindikasikan bahwa subjek meyakini 

bahwa pesan tersebut ditunjukkan kepadanya. 

Namun ketika level ancaman ditingkatkan, terdapat 

perubahan reaksi subjek penelitian. Subjek 

penelitian terlihat ragu apakah pesan ancaman yang 

diberikan tersebut ditujukan kepadanya atau tidak. 

Keraguan tersebut telihat dari pergeseran rerata 

jawaban yang diberikan. Artinya, peningkatan level 

pesan ancaman memiliki arti dalam respon 

terhadap ancaman. Jika dalam pesan ancaman 

rendah respon cenderung tidak maladaptif, Karena 

subjek tidak menyangkal bahwa pesan ancaman 

tersebut diberikan kepadanya. Namun pada pesan 

ancaman tinggi, respon yang diberikan mengarah 

pada respon maladaptif. Subjek penelitian mulai 

menunjukkan adanya penyangkalan terhadap pesan 

ancaman yang diterima.  

Penyangkalan tersebut merupakan bentuk 

keragu-raguan terhadap pesan ancaman. Keragu-

raguan disini boleh jadi keragu-raguan terhadap 

apakah bahaya yang terkadung dalam pesan 

ancaman akan dideritanya maupun apakah kerugian 

yang terkandung dalam pesan ancaman 

membuatnya menderita pada level tertentu. 
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Sebaliknya, ketika pesan ancaman menurun, 

terdapat perubahan dari kecenderungan 

menurunnya respon maladaptif. Meskipun subjek 

penelitian terlihat ragu terhadap bahaya yang akan 

dideritanya ketika pesan ancaman tinggi, tapi 

ketika level pesan ancaman rendah, subjek terlihat 

lebih yakin bahwa pesan ancaman yang 

diterimanya akan menimbulkan bahaya bagi 

dirinya. Sehingga, pesan ancaman yang diberikan 

cenderung untuk diterima tanpa penyangkalan. 

Hasil pengujian pada hipotesis 2 

menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan motivasi defensif antara 

penerimaan pesan efikasi tinggi dan penerimaan 

pesan efikasi rendah didukung oleh bukti-bukti 

empiris yang ada. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa terdapat penurunan rerata motivasi defensif 

ketika terdapat perubahan dari penerimaan pesan 

efikasi rendah ke penerimaan pesan efikasi tinggi. 

Penurunan tersebut terjadi baik ketika kondisi 

pesan ancaman tinggi maupun kondisi pesan 

ancaman rendah. Hal ini menandakan bahwa ketika 

subjek penelitian terapapar pesan efikasi tinggi, 

respon subjek penelitian cenderung mengurangi 

respon maladaptif. Artinya, pesan efikasi dapat 

menjadi jawaban ketika bahaya dirasakan oleh 

subjek penelitian. Ketika rasa takut akan bahaya 

berkurang maka kemungkinan subjek yang 

bereaksi maladaptive berkurang. Sebaliknya, ketika 

subjek penelitian diberikan pesan ancaman, 

kemudian menimbulkan rasa takut akan bahaya 

yang mungkin dihadapi, pesan efikasi rendah 

kurang mangkus untuk mengurangi rasa takut itu. 

Akibatnya, kemungkinan munculnya respon 

maladaptif lebih tinggi.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

hipotesis 3 didukung oleh bukti empiris dalam 

penelitian ini. Subjek penelitian yang menerima 

pesan ancaman dan pesan efikasi yang tinggi akan 

bereaksi adaptif, sementara subjek yang menerima 

pesan ancaman dan pesan efikasi rendah cenderung 

bereaksi ke arah maladaptive. Berdasarkan bukti 

empiris, interaksi antara pesan ancaman dan pesan 

efikasi yang mengarah pada reaksi maladaptive 

terjadi ketika subjek menerima pesan ancaman 

tinggi dan pesan efikasi rendah. Efek ini terjadi 

karena ketika subjek menerima pesan ancaman 

yang tinggi, reaksi yang terjadi adalah munculnya 

rasa takut yang tinggi. Namun, rasa takut ini tidak 

tereliminasi dengan baik oleh pesan efikasi yang 

terdapat dalam pesan yang diterima. Akibatnya 

ketika rasa takut tidak memiliki solusi dan tidak 

terleminasi, reaksi yang diberikan oleh subjek 

penelitian adalah reaksi maladaptif. Reaksi itu 

ditandai oleh penolakan terhadap pesan, 

pengabaian pesan dan lain sebagainya. Subjek tidak 

berupaya untuk menghilangkan rasa takut itu, tapi 

subjek berupaya untuk menyangkal pesan yang 

diterima tersebut. Penyangkalan dan pengabaian ini 

selain menihilkan rasa takut juga menolak pesan 

yang disampaikan. Akibatnya pesan persuasi 

menjadi dipertanyakan efektivitasnya. 

 

DISKUSI DAN PEMBAHASAN 

Temuan empiris dalam penelitian ini 

membuktikan terdapat perbedaan motivasi defensif 

antara penerimaan pesan ancaman tinggi dan 

penerimaan pesan ancaman rendah. Penerimaan 

ancaman yang tinggi meningkatkan peluang adanya 

motivasi defensif. Hal ini disebabkan pesan 

ancaman yang tinggi menimbulkan rasa takut yang 

tinggi. Rasa takut yang tinggi, apabila penerima 

pesan tidak memiliki solusi yang memadai maka 

hal itu akan mendorong terjadinya motivasi 

defensif. Penyangkalan terhadap pesan. Temuan ini 

sejalan dengan konsep E-EPPM yang disampaikan 

oleh So (2003) yang menegaskan peran pesan 
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ancaman yang meningkatkan rasa takut, yang 

kemudian direspon melalui proses penilaian 

didalam benak penerima pesan yang pada 

gilirannya akan direspon melalui motivasi proteksi 

atau defensif. Jika ancaman terlalu tinggi, atau 

tidak adanya pesan efikasi atau pesan efikasi yang 

tidak memadai, maka respon yang akan diberikan 

oleh penerima pesan adalah respon maladaptive. 

Artinya, penerima pesan akan justru akan 

memberikan reaksi yang berbeda dengan harapan si 

pembuat pesan. Hal ini disebabkan penerima pesan 

akan mengabaikan atau menyangkal pesan yang 

diberikan kepadanya.  

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan 

bahwa dalam komunikasi kebijakan publik yang 

menggunakan pendekatan pesan ancaman, 

memiliki resiko kegagalan atas penyampaian pesan. 

Kegagalan tersebut khususnya disebabkan oleh 

penerimaan pesan ancaman itu sendiri.  

Penggunaan pesan ancaman yang tidak sesuai 

justru menyebabkan respon yang tidak sesuai 

dengan harapan. 

Temuan empiris dalam penelitian ini 

membuktikan terdapat perbedaan motivasi defensif 

antara penerimaan pesan efikasi tinggi dan 

penerimaan pesan efikasi rendah. Efikasi yang 

rendah memiliki pengaruh terhadap terbentuknya 

motivasi defensif. Pembentukan motivasi defensif 

terjadi karena pesan efikasi dianggap tidak 

memadai untuk mengeliminasi rasa takut yang 

muncul akibat adanya pesan ancaman. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan konsep E-EPPM 

yang disampaikan oleh So (2013) yang menyatakan 

pesan efikasi terkait dengan coping appraisal. 

Ketika pesan efikasi tidak memadai untuk 

meneliminasi rasa takut yang muncul akibat 

terpaan pesan ancaman, maka penerima pesan akan 

memberikan reaksi berupa motivasi defensif. Hasil 

penelitian ini sekaligus memberikan implikasi 

secara teori bahwa peran pesan efikasi dalam 

konsep E-EPPM memiliki kedudukan yang cukup 

penting.    

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 

ketika pembuat kebijakan akan melakukan 

komunikasi publik melalui pendekatan fear 

appeals, maka pesan efikasi merupakan faktor 

penting. Pesan efikasi menjadi penting karena 

dapat menjadi penentu apakah hasil yang dicapai 

akan sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Temuan empiris pada penelitian ini juga 

menemukan adanya perbedaan pengaruh interaksi 

antara penerimaan pesan ancaman dan pesan 

efikasi terhadap motivasi defensif. Bukti empiris 

penelitin ini sekaligus menguatkan konsep E-

EPPM yang disampaikan oleh So (2013), dimana 

terdapat interaksi antara pesan ancaman dan pesan 

efikasi yang dapat mempengaruhi respon penerima 

pesan. Seperti disampaikan pada motivasi proteksi 

bahwa interaksi antara pesan ancaman dan pesan 

efikasi dapat berujung pada respon adaptif. Namun, 

interaksi pesan ancaman dan pesan efikasi juga 

dapat berujung pada respon maladaptive. Respon 

maladaptive terjadi karena adanya ketidak 

seimbangan antara level pesan ancaman dengan 

level pesan efikasi. Ketika pesan ancaman memiliki 

tingkat yang lebih tinggi dari pesan efikasi maka 

respon yang dihasilkan bukan respon adaptif, 

melainkan maladaptive. Sebaliknya, ketika pesan 

ancaman lebih rendah dari pesan efiksi, maka 

respon yang diberikan adalah respon adaptif. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian 

Witte dan Allen (2015) yang menemukan bukti 

empiris bahwa pesan ancaman yang kuat dengan 

pesan efiksi yang rendah akan menghasilkan level 

respon maladaptive tertinggi.  
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KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian dengan mengetahui apakah 

penerimaan pesan ancaman dan pesan efikasi 

berpengaruh terhadap motivasi defensive khalayak 

yang terpapar pesan kebijakan perpajakan, yang 

dapat dikelompokkan menjadi: 

a) apakah terdapat perbedaan antara pengaruh 

penerimaan pesan ancaman tinggi dan rendah 

terhadap motivasi defensif maupun upaya 

pencarian informasi  

b) apakah terdapat perbedaan antara pengaruh 

penerimaan pesan efikasi kuat dan lemah 

terhadap motivasi defensif,  

c) apakah terdapat interaksi antara penerimaan 

pesan ancaman dan pesan efikasi terhadap 

motivasi defensif. 

Dari uraian analisis dan pembahasan yang 

dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan motivasi defensif antara 

penerimaan pesan ancaman tinggi dan 

penerimaan pesan ancaman rendah.  

2. Terdapat perbedaan motivasi defensif antara 

penerimaan pesan efikasi tinggi dan 

penerimaan pesan efikasi rendah. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan konsep E-

EPPM yang disampaikan oleh So (2013) yang 

menyatakan pesan efikasi terkait dengan 

coping appraisal.  

3. Temuan empiris pada penelitian ini juga 

menemukan adanya pengaruh interaksi antar 

faktor penerimaan pesan ancaman dan 

penerimaan pesan efikasi terhadap motivasi 

defensif.  

4. Bukti empiris penelitin ini sekaligus 

menguatkan konsep E-EPPM yang 

disampaikan oleh So (2013), dimana terdapat 

interaksi antara pesan ancaman dan pesan 

efikasi yang dapat mempengaruhi respon 

penerima pesan.  
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Abstrak 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan dinamis membutuhkan respon yang cepat dan 
elegan oleh para pranata humas di Kebun Raya Bogor supaya bisa memaksimalkan dalam upaya penyebaran 
informasi dan pembentukan opini positif bagi lembaga. Maka dibutuhkan strategi komunikasi yang efektif 
diantaranya membuat informasi yang faktual, dimana data yang disajikan berlandaskan keadaan terbaru. Selain 
itu penggunaan media sosial sebagai salahsatu saluran komunikasi dimana didukung dengan proses komunikasi 
dua arah yang mempertimbangkan sikap professional akan lebih meningkatkan citra postif lembaga dimata 
stakeholders. Selain itu diseminasi hasil-hasil penelitian, kampanye pendidikan lingkungan, pelayanan jasa iptek 
dan pariwisata merupakan program dari rencana strategis Kebun Raya Bogor dalam menjalin dan 
mempertahankan hubungan yang baik dengan para stakeloders. Upaya-upaya tersebut menjadikan Indeks 
Kepuasan Masyarakat terhadap Kebun Raya Bogor dinilai baik. 

Kata kunci : Teknologi informasi, media sosial, pesan, internet 

 

Abstract 

The rapid and dynamic development of technology information needs a fast and elegant response by the 
government public relation of Bogor Botanic Gardens to get an optimal effort in the process of distributing 
information and creating positive perspective for the corporation. Effective strategy of communication is needed 
to provide factual information where the data that is provided is based on the latest update.  The use of social 
media as one of the channel that supported by two-way communication which consider the professional attitude 
will result in the improvement of positive corporate image in the eye of stakeholders. The dissemination of 
research products, environment education campaign, technology, science, and tourism service, are the strategy 
programs of Bogor Botanic Gardens in maintaining good relationship with the stakeholders. Those efforts make 
the Public Satisfaction Index of Bogor Botanic Gardens ranked good. 

Keyword : information technology, social media, messege, internet 

 

Pendahuluan 

Seiring dengan kemajuan teknologi 
informasi, aktivitas kehumasan dalam penyebaran 
informasi tidak hanya menggunakan media cetak, 
kini para praktisi humas menggunakan teknologi 
elektronik dan telekomunikasi berupa jaringan 
komputer (internet). Melalui internet, praktisi 
humas dapat menyebarkan informasi kepada  
khalayak dengan minat yang sama, sehingga dapat 
membentuk suatu komunitas virtual yang tidak 
terbatas dengan pertimbangan geografis. 

Internet adalah media yang 'menarik' bagi 
khalayak, hal tersebut terjadi saat pengguna 
mengakses sebuah situs web karena mereka 
memiliki kebutuhan atau mencari informasi yang 
spesifik, lain halnya dengan media cetak yang 
mempunyai karakteristik “menekan” informasi 
kepada khalayak, tanpa mempedulikan apakah 
mereka menginginkan atau tidak atas informasi 
yang dimuat.  

Namun disamping kedua karakteristik 
media yang berbeda tersebut, yang tetap perlu 
perhatikan adalah,  bagaimana mengemas informasi 
yang tersedia di dikedua media tersebut menjadi 
sebuah kebutuhan bagi khalayak, terutama pesan 
yang diunggah ke website, karena pesan tersebut 
masih perlu dikirim melalui proses komunikasi 
berbasis matematika yang lazim digunakan dalam 
lingkungan sain dan teknologi informatika, 
teknologi komputer dan teknologi siberneka. 

Saat ini keadaan sudah berubah, Kita telah 
memasuki dunia mesin pencari dan web yang bisa 
ditulis langsung, saat ini siapa saja yang memiliki 
akses ke komputer, koneksi internet hanya dengan 
berkemampuan membaca secara mendasar, 
seseorang dapat membuat pesannya didengar oleh 
khalayak secara global, dan dengan berbagai cara, 
meski sudah maju secara konektivitas, namun 
kehadiran internet telah membuat dunia sangat 
menjadi tempat yang lebih kecil, sehingga bisa 
dikatakan tidak ada penghalang lagi bagi pengirim 
maupun penerima pesan, dengan munculnya media 
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interaktif, satu dari 10 karyawan, pemasok, 
pelanggan, pemegang saham, dan khalayak luas 
lainnya kemampuan untuk berkomentar dan 
bertindak menggunakan situs jejaring sosial 
Facebook.  

Dalam hubungannya dengan cyber public 
relation, internet dan terutama media sosial dapat 
merevolusi peran dan kerja pranata humas  secara 
profesional. Bagi praktisi humas “internet adalah 
hubungan masyarakat”, internet tidak dapat 
diabaikan begitu saja, mengingat potensi jangkauan 
khalayaknya untuk menyebarkan informasi dan 
konvergensi dengan media lainnya  (webcasting, 
radio internet, TV digital interaktif).   
 
Pembahasan 

Apakah saat ini Instansi Anda menggunakan media 
sosial? Jutaan organisasi di seluruh dunia 
menerbitkan berita terbaru tentang lembaga mereka 
dan terlibat melalui Twitter, Facebook atau blog 
lembaga, bahkan mungkin mengunggah video ke 
YouTube, mempertahankan profil lembaga di 
LinkedIn dan menjelajahi kemungkinan jejaring 
melalui  Google+.  

Banyak instansi pemerintah yang sudah 
memanfaatkan dan  menggunakan media sosial 
dalam mempromosikan serta menyebarluaskan 
program dan kebijakan pemerintah serta 
berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat 
sehingga mencapai saling pengertian untuk 
kepentingan bersama antara pemerintah dan 
masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.  

Namun tidak semua melakukannya secara 
strategis, bahkan beberapa instansi pemerintah 
sama sekali tidak menggunakan media sosial. 
Selain itu banyak di antara akun-akun yang 
mengatasnamakan instansi pemerintah sebenarnya 
bukan akun resmi lembaga yang bersangkutan, 
melainkan akun individu pegawai atau pihak yang 
berafiliasi dengan lembaga tersebut.  

Semua aktivitas yang berhubungan dengan 
komunikasi sudah tentu tidak asal jadi. Komunikasi 
manusia harus direncanakan, diorganisasikan, 
ditumbuhkembangkan agar menjadi komunikasi 
yang lebih berkualitas, salah satu langkah 
terpenting adalah menetapkan strategi komunikasi. 
Henry Mintzberg, dalam buku berjudul The Rise 
and Fall of Strategic Planning (1994), 
menunjukkan bahwa orang menggunakan term 
“strategi” dalam beberapa cara berbeda namun 
pada umumnya dilakukan secara “sadar” dalam 
artian bukan dirumuskan secara mendadak. Ketika 
kita membayangkan strategi komunikasi, maka 
pikirkanlah tentang tujuan yang ingin kita capai 
dan jenis materiil apa saja yang dapat memberikan 
kontribusi bagi tercapainya tujuan ini. Tujuan 
strategi komunikasi menjadi sangat penting karena 
meliputi pemberitahuan (announcing), memotivasi 

(motivating), mendidik (educating) dan 
menyebarkan informasi (informing) serta 
mendukung pembuatan keputusan (supporting 
decision making). 

Apabila penggunaan media sosial yang 
mengatasnamakan instansi tidak disertai aturan dan 
pengendalian yang tegas dan mengikat serta 
pengelolaan yang profesional, dapat 
mengakibatkan ketidakjelasan pesan dan 
kebingungan khalayak sehingga berdampak negatif 
bagi instansi yang bersangkutan, pada khususnya, 
dan pemerintah pada umumnya. 

Sebaliknya, apabila penggunaan media 
sosial diawali dengan pengertian dan pemahaman 
yang lengkap, pengaturan yang tepat, serta 
pengelolaan yang baik akan diperoleh manfaat dari 
penggunaan media sosial di instansi pemerintah. 
Pemanfaatan media sosial ini sejalan dengan 
ketentuan dalam reformasi birokrasi, antara lain 
pemanfaatan teknologi informasi (e-Government), 
strategi komunikasi, manajemen perubahan 
(change management), manajemen pengetahuan 
(knowledge management), dan penataan tata 
laksana (business process). 
 
Identitas Lembaga 

Balmer dan Greyser mengungkapkan 
bahwa manajemen identitas lembaga  berkaitan 
dengan konsepsi, pengembangan, dan misi 
komunikasi, filosofi, dan etos organisasi. 
Orientasinya didasarkan pada nilai-nilai strategis 
budaya, dan perilaku lembaga. Ketika dikelola 
dengan baik, identitas organisasi dalam lembaga 
akan menghasilkan kesetiaan dari para pemangku 
kepentingan yang beragam. Dengan demikian, 
dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara 
positif, mis. kemampuannya untuk menarik dan 
mempertahankan pelanggan dan memperkuat 
integrasi antar pegawai secara internal. (Balmer 
and Greyser, 2003, halaman. 37). 
 Melalui jaringan media sosial, individu 
dan organisasi mampu membangun dan 
mempertahankan lebih banyak hubungan daripada 
sebelumnya. Untuk sebagian besar jaringan 
hubungan besar ini terdiri dari segudang "ikatan 
yang lemah" (Wellman et al., 2001). Media sosial 
sangat cocok untuk mendukung banyak hubungan 
yang lemah ini, yang secara kolektif mungkin 
sangat bernilai. Misalnya, Facebook telah menjadi 
infrastruktur mendasar yang mendukung jutaan 
keluarga besar dan hubungan pribadi. Kontribusi 
Facebook membangun modal sosial dan juga 
memungkinkan orang untuk menarik modal sosial 
pada saat dibutuhkan. 

Munculnya media sosial mengisyaratkan 
bahwa era komunikasi organisasi telah berubah 
secara fundamental, pengaruh model komunikasi 
ini nampak jelas dalam distribusi pesan dan efek 
pesan yang bersifat ubiquitous ketika proses 
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komunikasi berbasis siberneka digunakan 
seseorang untuk melihat profil sebagian besar 
organisasi melalui situs web, ponsel, televisi digital 
atau di media daring lainnya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Modifikasi Model Komunikasi 

Lasswell dalam Tim Media Sosial 
Kebun Raya Bogor 

 
 
Pembentukan Tim Media Sosial 

Mengelola media sosial untuk sebuah 
koorporat dapat diibaratkan sebagai tim olahraga. 
Tidak ada pemain tunggal yang bisa memenangkan 
permainan untuk sebuah tim, tetapi sebagai sebagai 
sebuah tim media sosial, kita bisa meraih 
kemenangan melalui makin bertambahnya jumlah 
penggemar konten yang disajikan dalam media 
sosial. Walaupun Anda adalah tim kecil, Anda 
masih bisa meraih kemenangan  dengan 
memainkan peran ganda. 

Pada bagian ini akan membahas peran tim 
media sosial KRB dalam memberikan konten 
terbaik pada waktu yang tepat dalam 
mempromosikan serta menyebarluaskan program 
dan kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan 
menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai 
saling pengertian untuk kepentingan bersama.   

Arah strategi tim media sosial KRB 
bertanggungjawab penuh untuk mengatur strategi 
media sosial. Hal ini akan membantu kita dalam 
menyesuaikan antara penyebarluasan program dan 
kebijakan instansi dengan tim media sosial dalam 
menyusun  Key Performance Indicator (KPI) atau 
disebut juga sebagai Key Success Indicator (KSI) 
adalah satu set ukuran kuantitatif yang digunakan 
lembaga atau industri untuk mengukur atau 
membandingkan kinerja dalam hal memenuhi 
tujuan strategis dan operasional. 

Setidaknya kita harus punya satu strategi 
yang jelas untuk setiap tim. Misalnya, memutuskan 
membentuk tim sosial media dengan komposisi 
satu tim media sosial utama yang melayani urusan 
corporate image, sementara terdapat pula tim 

media sosial lain yang ditempatkan untuk 
memenuhi layanan terhadap pelanggan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berikut beberapa strategi pengelolaan 

media sosial yang dilakukan Pranata Humas Kebun 
Raya (KRB)  sebagai Admin atau tim media sosial 
akun resmi media sosial Kebun Raya Bogor  dalam 
mengatasi hambatan atau inersia dan memulai 
strategi media sosial yang dapat diadopsi oleh tim 
media sosial instansi pemerintah di instansinya 
masing-masing : 

Faktual, yaitu informasi yang 
disampaikan oleh tim media sosial KRB  
berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan 
mempertimbangkan kepentingan umum; 
Disampaikan melalui media sosial sehingga dapat 
diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa 
saja, kapan saja, di mana saja dalam 
menyampaikan pesan secara benar, jujur, dan apa 
adanya; 

Keikutsertaan (participation) dan 
Keterlibatan (engagement), yakni penyampaian 
informasi melalui media sosial yang diarahkan 
untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan 
khalayak dengan cara memberikan komentar, 
tanggapan, dan masukan kepada instansi 
pemerintah; 

Interaktif dan harmonis,  komunikasi 
melalui media sosial yang dilakukan oleh tim 
media sosial KRB bersifat dua arah; dan diarahkan 
untuk menciptakan hubungan sinergis yang saling 
menghargai, mendukung, dan menguntungkan di 
antara berbagai pihak yang terkait (stakeholder 
dengan lembaga) 

Etis, dalam melakukan komunikasi 
melalui media sosial, tim media sosial KRB 
menerapkan perilaku sopan, sesuai dengan etika 
dan kode etik yang ditetapkan, serta tidak 
merugikan orang lain dan menimbulkan konflik;  

Kesetaraan, tim media sosial KRB  
membina hubungan kerja yang baik dan setara 
antara instansi pemerintah dan pemangku 
kepentingan dalam melakukan komunikasi melalui 
media sosial,   

Pranata 
Humas  
 sebagai 

 Tim Media 
Sosial  

- Kebijakan 
Pemerintah 

- Tupoksi KRB 
- Aspirasi   

Masyarakat  

Website, 
Media Sosial, 

Laporan 
Tahunan, 

Berita Kebun 
Raya  

Masyarakat  Efek  

Coorporate Image  
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Profesional, yaitu pengelolaan media 
sosial Kebun Raya Bogor oleh tim media sosial 
KRB lebih mengutamakan keahlian berdasarkan 
keterampilan, pengalaman, dan konsistensi; 

Akuntabel, yaitu pemanfaatan media 
sosial oleh tim media sosial KRB  dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
Kedudukan dan Struktur Tim Media Sosial 

Selanjutnya adalah menentukan dimana 
tim media sosial ini akan berkedudukan dalam 
sebuah instansi, akan kah tim ini duduk di bawah 
bagian Humas? Informasi? Kerjasama? IT? 
Eksternal? Atau tim ini akan duduk sebagai tim 
mandiri yang terhubung ke semua tim lain dalam 
unit kerja instansi? sebetulnya tidak salah jika kita 
menempatkan tim sosial media dibagian yang 
mungkin “tidak sesuai” karena perkerjaan tim tentu 
akan tetap sesuai dengan strategi yang ada.  

Namun dalam hal ini sebaiknya kita harus 
menyesuaikan posisi dari tim media sosial sesuai 
dengan strategi lembaga, karena dengan 
menempatkan tim media sosial  di koridor yang 
tepat, strategi tim kita juga akan dengan mudah 
dicapai karena koridor yang tepat akan 
mempermudah perkerjaan tim, khususnya dalam 
hal koordinasi, hal teknis, penyediaan konten, serta 
informasi. 

Tim sosial media bisa saja memiliki 
susunan struktur kerja yang “komplit”, hal ini tentu 
tergantung pada dimana kita bekerja (semakin 
besar suatu organisasi maka semakin besar dan 
banyak juga cakupan kerja dari tim publikasinya) 
dan juga pada faktor anggaran.  

Terlepas fakta tersebut, tim media sosial 
Kebun Raya Bogor mempunyai 5 peran utama 
dalam menjalankan fungsinya, yaitu: 

Desainer digital: Dalam susunan tim 
media sosial, posisi ini sering diabaikan, disisi lain 
banyak tim sosial media bergantung pada lembaga 
eksternal atau sumber daya eksternal lain untuk 
kebutuhan desainer digital ini, serta tidak 
menempatkan peran kunci di dalam tim. Memiliki 
desainer internal merupakan aset SDM yang sangat 
berharga: mereka akan bertanggung jawab untuk 
menciptakan aset visual atau aplikasi sosial untuk 
kampanye-posting, sambil mengurus citra di profil 
sosial kita,  seorang desainer digital juga akan 
memastikan bahwa aset visual instansi kita 
memiliki konsep yang kreatif, menarik dan up-to-
date tentunya. 

Social Media Analyst: media sosial analis 
akan menganalisis dan memahami dampak dari 
aktivitas konten dan media sosial yang kamu 
jalankan, seperti penjualan, SEO (Search  Enggine 
Optimization), dan pengujian lainnya, mungkin 
fungsi media sosial analis memang jarang kita 
temui di instansi pemerintahan, karena mungkin 
instansi kita hanya akan memakai media sosial 

sebagai sarana untuk sharing info dan berita 
seremoni,  sebagian besar sosial media analis 
disebut sebagai “analis digital”, untuk membedakan  
antara analis media  sosial dan analis web. Terlepas 
dari hal tersebut, peran media sosial analis 
memanglah menempati peran yang cukup masuk 
akal jika digabungkan dengan peran seorang analis 
web karena perkerjaannya bisa saling melengkapi. 
Misal, dengan gabungan antara sosial media analis 
dan web analis kita akan dapat melihat bagaimana 
hubungan-kontribusi dari jaringan sosial terhadap 
trafik web, selain itu media sosial analis juga akan 
memonitor hal-hal uang terkait dengan akun sosial 
media mu dan juga akun lain yang berpotensi 
sebagai “kompetitor”. 

Community Manager: peran Community 
manager merupakan peran yang berfungsi untuk 
memelihara komunitas online kita seperti fanspage 
facebook. Lingkup kerjanya membangun dan 
memelihara hubungan dengan komunitas online 
kita. Community manager akan memikirkan 
strategi untuk mendorong keterlibatan anggota 
komunitas untuk berinteraksi. Community manager 
juga akan  bertugas untuk memantau dan 
berpartisipasi dalam percakapan-interaksi yang ada 
(jika ada dan bila perlu). 

Care manager: peran care manager sering 
berada di bawah peran “community manager“, 
tetapi juga tidak jarang memiliki peran yang 
terpisah untuk peran layanan pelanggan. mungkin 
peran care manager hanya dibutuhkan di instansi 
pemerintah yang mempunyai fungsi pelayanan jasa 
dan fasilitas kepada masyarakat, karena peran care 
manager ialah untuk melayani pertanyaan atau 
permintaan dari pelanggan,  seperti halnya 
customer service dengan media interaksinya 
menggunakan akun media sosial. 

Media sosial manajer: Media sosial 
manajer akan mengelola dan memanajeri semua 
peran-peran yang ada di tim media sosial. Seorang 
media sosial manajer akan membuat dan mengelola 
strategi media sosial serta menjamin kelancaran 
media sosial baik dari faktor yang berada di 
wilayah internal maupun external. 

Namun dari semua penjelasan posisi tim 
media sosial diatas nampaknya masih ada suatu hal 
yang kurang yang biasanya kita kenal dengan 
sebutan Admin. Dalam tim media sosial KRB 
memang tidak ada yang menjelaskan peran orang 
yang akan memposting konten berita karena 
pranata humas juga berperan sebagai admin, 
dimana disamping posisinya masing-masing 
pranata humas juga bergerak untuk memposting 
konten yang ada atau bisa juga diluar tim ini 
terdapat tim khusus yang bertugas memposting 
konten. 
 
Media Sosial Sebagai Pembentuk Hubungan 
Dialogis 
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Media sosial dapat dan akan mengubah 
dinamika pengetahuan masyarakat. Salah satu 
caranya adalah melalui kemampuan media tersebut 
dalam memfasilitasi pengulangan dialogis sebagai 
hubungan interaktif antar penggunanya. Cara kedua 
adalah melalui kemampuan pengguna itu sendiri 
untuk menentukan kegunaan informasi yang 
tersedia tanpa henti di media sosial. Media sosial 
meningkatkan minat publik yang secara kognitif 
tertarik dan terlibat untuk mendapatkan informasi 
yang belum dibingkai dan disaring oleh media 
standar (media cetak dan elektronik yang 
terlembagakan). Cara ketiga adalah media sosial 
mampu menghasilkan kunjungan balik dimana 
perolehan informasi dapat difasilitasi dan disimpan 
di komputer pengguna dengan tanda taggar dan 
penyimpanan pesan. Dinamika kekuasaan tersebut 
dipengaruhi oleh kemudahan antarmuka dan 
konservasi antar pengunjung yang tidak salah arah 
dalam pencarian tidak produktif. 
 Penemuan, pengembangan, dan evolusi 
Internet, dalam penggunaan media sosial dan 
lainnya, adalah cara alami dan inheren bagi 
penggunanya, sehingga setiap masyarakat dapat 
mengkonfigurasi ulang kekuatan hubungan atau  
pengetahuannya.  Sedangkan bagi sebuah instansi 
pemerintah yang memiliki intensitas interaksi yang 
tinggi dengan khalayak melalui media sosial, 
diperlukan keterampilan untuk mengemas dan 
bahkan mengontrol arus informasi yang diperlukan 
untuk wacana sosial, mengingat aspek komunikasi 
dialogis melalui internet membuka, memperbesar, 
dan mereformasi dinamika pengetahuan 
khalayaknya. 

Telah menjadi suatu catatan yang menarik 
bagi humas pemerintah, dimana selama bertahun-
tahun yang lalu pemerintah yang otoriter telah 
berusaha untuk menggagalkan, memblokir, dan 
mendistorsi pesan secara kejam terhadap 
keterbukaan informasi bagi rakyatnya. Upaya-
upaya semacam itu terjadi karena Internet 
memungkinkan lebih banyak suara didengar, 
pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan, 
informasi untuk menjadi bagian dari "catatan 
publik," dan interpretasi-interpretasi yang akan 
diekspresikan.  

Jika hasil kekuasaan dari kemampuan 
entitas atau faksi masyarakat untuk menentukan 
apa yang dikatakan, apa yang penting, kapan, dan 
oleh siapa, maka internet mampu untuk mengubah 
dinamika pengetahuan tersebut. Dengan demikian, 
media sosial hanya membutuhkan tanda yang 
berbunyi "hati-hati pengguna" di samping salah 
satu yang mengatakan, "nikmati komunikasi 
bersama." Dengan berpartisipasi di media sosial, 
sebuah instansi dapat memantau dan berpartisipasi 
dalam pengembangan dinamika pengetahuan 
khalayaknya. 
 

Media Sosial Pembentuk Corporate Image 
Pembentukan corporate image diawali 

dengan budaya sebuah lembaga baik secara terbuka 
maupun tertutup. Di sebuah instansi pemerintah, 
tim media sosial KRB berperan untuk mengamati 
budaya yang tertutup maupun identitas rahasia 
elemen dalam lembaga, kemudian identitas dari 
elemen-elemen dalam lembaga tersebut menjadi 
satu identitas gabungan yakni identitas organisasi. 
Identitas organisasi kemudian diterima oleh 
stakeholder yang berperan untuk menilai dan 
memahami identitas organisasi. Identitas yang 
dikomunikasikan tersebut ditangkap oleh 
stakeholder eksternal sebagai suatu image. Reputasi 
merupakan hasil akhir dari gabungan-gabungan 
corporate image yang dalam jangka waktu yang 
panjang telah terpengaruh oleh lingkungan. 

Implementasi fungsi tim media sosial 
KRB dalam meningkatkan corporate image adalah 
melalui diseminasi hasil-hasil penelitian, kampanye 
pendidikan lingkungan, pelayanan jasa iptek dan 
pariwisata merupakan program dari rencana 
strategis yang dilakukan oleh Kebun Raya Bogor. 
Disinilah peran tim media sosial KRB dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsi lembaga 
adalah mengkomunikasikan rencana strategi 
lembaga melalui berbagai macam cara, diantaranya 
melalui pengelolaan website, media sosial,  
calendar of event, coaching clinic, dan majalah 
internal Berita Kebun Raya. 

 
Pranata Humas KRB Mengubah Citra Negatif 

Kebun Raya Bogor sebagai kebun raya 
terbesar sekaligus tertua di Indonesia tentunya 
sangat memperhatikan citra lembaganya di mata 
publik, maka dari itu lima sub unit kerja yang 
tergabung dalam unit kerja kerja sama dan 
informasi hingga saat ini masih giat melakukan 
diseminasi hasil-hasil penelitian, kampanye 
pendidikan lingkungan, pelayanan jasa iptek dan 
pariwisata. Ketiga fungsi lembaga tersebut 
merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan 
tugas lembaga terhadap stakeholders yang 
dilakukan oleh Kebun Raya Bogor.  Bentuk 
tanggung jawab dan tugas tersebut diharapkan 
dapat menjadi pondasi lembaga dalam membangun 
suatu citra yang baik di mata publik.  

Kebun Raya Bogor menyadari bahwa 
identitas yang dimiliki oleh lembaga tersebut 
adalah sebagai penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, penyusunan pedoman, pemberian 
bimbingan teknis, penyusunan rencana dan 
program, pelaksanaan penelitian bidang konservasi 
ex-situ tumbuhan tropika serta evaluasi dan 
penyusunan laporan, maka dari itu dengan identitas 
tersebut Kebun Raya Bogor berusaha untuk 
membangun sebuah citra yang tentunya sesuai 
dengan identitasnya bahwa Kebun Raya Bogor 
merupakan sebuah instansi pemerintah dalam 
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bidang konservasi dan penelitian tumbuhan tropika, 
pendidikan lingkungan dan pariwisata. 

Pranata Humas KRB mempunyai fungsi 
untuk meningkatkan citra baik di mata stakeholder. 
Salah satu contohnya adalah sampah organik  yang 
berserakan didalam kawasan Kebun Raya Bogor 
cenderung mempunyai citra yang negatif di mata 
masyarakat, namun Kebun Raya Bogor melalui 
Pranata Humas-nya melakukan diseminasi hasil-
hasil penelitian, kampanye pendidikan lingkungan, 
pelayanan jasa iptek dan pariwisata yang secara 
garis besar berkaitan dengan kelestarian lingkungan 
yakni melalui pengelolaan sampah organik menjadi 
pupuk kompos berbahan organik. Strategi ini 
dianggap mampu untuk membangun image positif 
dari Kebun Raya Bogor di mata publik, meskipun 
sampah organik merupakan produk yang secara 
garis besar mempunyai citra negatif. 

Pranata Humas KRB mempunyai fungsi 
untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima 
oleh semua pihak. Pranata Humas Kebun Raya 
Bogor mampu menciptakan sebuah opini publik 
dimana Kebun Raya Bogor mempunyai dedikasi 
yang cukup tinggi untuk kesejahteraan lingkungan. 
Hal itu dibuktikan dengan dilakukan berbagai 
bentuk tanggung jawab lembaga melalui rencana 
strategis yang seluruhnya bertujuan untuk 
membangun opini publik terhadap Kebun Raya 
Bogor. 

Pranata Humas KRB berupaya 
memberikan solusi atas harapan yang diinginkan 
oleh publik. Strategi yang dilakukan oleh Pranata 
Humas yakni tanggung jawab lembaga secara 
keseluruhan bisa dikatakan untuk memenuhi 
harapan dari masyarakat. Misalnya Kebun Raya 
Bogor merupakan suatu tempat untuk 
mengkonservasi tumbuhan tropis secara ex-situ. 

Pranata Humas KRB mempunyai fungsi 
sebagai pihak yang menciptakan hubungan yang 
baik antara lembaga dengan stakeholder-nya. 
Pranata Humas Kebun Raya Bogor berupaya untuk 
menjalin dan mempertahankan hubungan yang baik 
dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
kepentingan lembaga. Hal itu bertujuan agar dari 
hasil hubungan baik tersebut akan didapatkan suatu 
dampak yang positif bagi lembaga. 

 
Kesimpulan 

Dengan meningkatnya teknologi informasi 
saat ini peran pranata humas meluas kearah 
pengelolaan media sosial. Pranata humas berperan 
dalam menyebarluaskan informasi kepada 
masyarakat sehingga dapat membentuk suatu 
komunitas virtual yang tidak terbatas baik 
dilingkungan pemerintah maupun non pemerintah.  

Manfaat menggunakan media sosial bagi 
pemerintah adalah dapat mempromosikan dan 
menyebarluaskan program dan kebijakan 
pemerintah untuk kepentingan bersama antara 

pemerintah dan masyarakat. Media sosial di Kebun 
Raya Bogor memiliki fungsi untuk pembentuk 
corporate image dan pembentuk hubungan 
dialogis.  

Pranata humas KRB berperan untuk 
menjaga dan meningkatkan corporate image 
melalui diseminasi hasil-hasil penelitian, kampanye 
pendidikan lingkungan, pelayanan jasa iptek dan 
pariwisata yang merupakan program dari rencana 
strategis yang dilakukan oleh Kebun Raya Bogor 
untuk menjalin dan mempertahankan hubungan 
yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
kepentingan lembaga yang bertujuan agar hasil 
hubungan baik tersebut akan didapatkan suatu 
dampak yang positif bagi lembaga. 
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ABSTRAK 
 

Setiap institusi pemerintah harus melaksanakan kehumasan yang efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap instansi pemerintah, pun terikat dengan undang-undang dan 
peraturan tentang pelayanan publik. Kedua hal tersebut, kehumasan dan pelayanan publik adalah dua hal yang 
sangat berkaitan erat. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis kegiatan kehumasan dan pelayanan publik 
yang ada di Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIRA), sebuah institusi pemerintah yang memiliki 
core business dalam litbang mineral dan batubara. Pengamatan dilakukan terhadap kegiatan kunjungan ke 
Puslitbang tekMIRA, keikutsertaan pameran, pelayanan informasi publik, pengukuran kepuasan pelanggan, 
pengelolaan konten situs internet dan media sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa Puslitbang tekMIRA telah 
melaksanakan kegiatan kehumasan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien berdasarkan Standard  
Operational Procedure (SOP) yang ada. Kegiatan kehumasan dan pelayanan publik tersebut telah memanfaatkan 
media dari mulai situs internet (website), email, hingga penggunaan media sosial. Hanya saja beberapa SOP 
dirasa perlu untuk disesuaikan dan disempurnakan. 
 
Kata Kunci : Kehumasan, Pelayanan Publik, Litbang, Puslitbang tekMIRA. 
 
 

Abstract 
 

Every government institution must carry out effective and efficient public relations, in accordance with the 
principles of good governance. Every government institution is also bound by laws and regulations regarding 
public services. Both of these, public relations and public services are two things that are very closely related. 
This paper aims to analyze public relations and public service activities at the Mineral and Coal Technology 
R&D Center (tekMIRA), a government institution that has core business in R&D of mineral and coal. 
Observations were made on the activities of the visit to the tekMIRA, the participation of exhibitions, public 
information services, measurement of customer satisfaction, management of internet site content and social 
media. The results of the analysis indicate that the tekMIRA has carried out effective and efficient public 
relations and public service activities based on existing Standard Operational Procedure (SOP). Public 
relations and public service activities have used the media from websites, email, and the use of social media. It's 
just that some SOPs are deemed necessary to be  refined. 
 
Keywords : Public relations, Public services, tekMIRA R&D Center 
 
PENDAHULUAN 

Sebagai institusi pemerintah, Pusat Penelitian 
dan Pengembangan (Puslitbang) Teknologi Mineral 
dan Batubara (tekMIRA), selama lebih dari dua 
dasawarsa harus melaksanakan fungsinya di bidang 
penelitian dan pengembangan (litbang), sekaligus pula 
melaksanakan kehumasan yang efektif dan efisien 
serta pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.  

Terkait kehumasan, Puslitbang tekMIRA 
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di 
Lingkungan Instansi Pemerintah. Sedangkan terkait 
pelayanan publik, Puslitbang tekMIRA berpijak pada 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik. 
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Untuk menjalankan fungsi manajemennya, 
Puslitbang tekMIRA telah menerapkan Sistem 
Manajemen Mutu ISO yaitu ISO 9001:2006 dan telah 
mendapat Sertifikat ISO sejak tahun 2006. Sertifikat 
ISO ini telah beberapa kali disesuaikan dan yang 
terakhir adalah pada bulan Februari 2018 menjadi ISO 
9001:2017. 

Berdasarkan dokumen Sistem Manajemen 
Mutu ISO 9001:2015, kegiatan yang terkait dengan 
kehumasan dan pelayanan publik yang ada di 
Puslitbang tekMIRA antara lain ; kunjungan ke 
Puslitbang tekMIRA, keikutsertaan pameran, 
pelayanan informasi publik, pengukuran kepuasan 
pelanggan, dan pengelolaan konten situs internet. 
Penulis tertarik untuk melakukan analisis kegiatan 
yang terkait kehumasan dan pelayanan publik yang ada 
di Puslitbang tekMIRA sehubungan dengan 
pengangkatan penulis sebagai Pranata Humas dan 
masih jarangnya tulisan mengenai kehumasan dan 
pelayanan publik di institusi litbang. Diharapkan 
tulisan ini dapat menjawab beberapa pertanyaan : 
seperti apakah kegiatan kehumasan dan pelayanan 
publik yang ada di Puslitbang tekMIRA, apakah 
Puslitbang tekMIRA telah melaksanakan kegiatan 
kehumasan dan pelayanan publik sesuai dengan SOP 
yang ada. Tulisan ini pun diharapkan dapat 
memberikan manfaat baik secara praktis maupun 
akademis. Manfaat praktis tulisan ini adalah sebagai 
bahan masukan bagi institusi Puslitbang tekMIRA 
terkait kegiatan kehumasan dan pelayanan publik. 
Sedangkan, manfaat akademis tulisan ini adalah 
memberikan informasi yang memperkaya kajian 
analisis kehumasan dan pelayanan publik bagi institusi 
lain yang sama-sama menjalankan fungsi penelitian 
dan pengembangan (litbang).  
 
METODOLOGI 

Metode penulisan yang digunakan adalah 
metode deskriptif, yaitu pemaparan data berdasarkan 
laporan dan studi kepustakaan. Laporan diperoleh dari 
beberapa sumber primer yaitu laporan kunjungan ke 
tekMIRA, laporan kegiatan di subbidang informasi, 
laporan hasil evaluasi kepuasan pelanggan 
laboratorium pengujian tekMIRA dan dokumen Sistem 
Manajemen Mutu ISO. 

Adapun data yang dianalisis adalah kegiatan 
terkait kehumasan dan pelayanan publik yang ada di  
Puslitbang tekMIRA dari tahun 2015 hingga tahun 
2017. Kegiatan tersebut adalah kegiatan kunjungan ke 
Puslitbang tekMIRA, keikutsertaan pameran, 
pelayanan informasi publik, pengukuran kepuasan 

pelanggan, pengelolaan konten situs internet dan 
media sosial. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sekilas Puslitbang tekMIRA 

Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang 
tekMIRA) adalah instansi pemerintah pusat unit eselon 
dua yang berada dibawah Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (KESDM). Pada tanggal 4 
Desember 2017, Puslitbang tekMIRA ditetapkan 
menjadi Badan Layanan Umum (BLU), dengan nomor 
ketetapan 922/KMK.05/2017, status penuh, dan kode 
BLU 412596. Informasi ini sudah dipublikasikan di 
website BLU milik Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 

Tugas dan fungsi Puslitbang tekMIRA 
tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 13 tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
ESDM, bagian keenam, pasal 812. Adapun tugas yang 
berkaitan dengan pelayanan informasi berada di 
subbidang informasi. Pasal 830 ayat (2) menyatakan 
bahwa subbidang informasi mempunyai tugas 
melakukan penyebarluasan informasi. 

 
Gambar 1. Struktur Organisasi Puslitbang tekMIRA 

Sumber : Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

ESDM 
 

Humas 
Glen M. Broom dalam bukunya Effective 

Public Relations mendefinisikan Humas sebagai fungsi 
manajemen yang membangun dan menjaga hubungan 
saling menguntungkan antara sebuah institusi dengan 
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masyarakat, yang mana kesuksesan atau kegagalannya 
tergantung pada fungsi tersebut (Scott, Center and 
Broom 2006). 

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di 
Lingkungan Instansi Pemerintah, humas pemerintah 
adalah lembaga humas dan / atau praktisi humas 
pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam 
bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, 
efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang 
harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana 
kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan 
reputasi instansi pemerintah yang positif. 
 
Tugas dan Fungsi Humas Pemerintah 

Tugas, fungsi, peran dan kode etik humas 
pemerintah telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola 
Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah.  

Tugas humas pemerintah adalah : (1) 
Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi 
pemerintah dan publik, yang terencana untuk 
menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, 
demi memperoleh manfaat bersama, (2) Meningkatkan 
kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik, (3) 
Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan 
informasi tentang kebijakan pemerintah, (4) 
Membangun citra dan reputasi positif. 

Sedangkan fungsi humas pemerintah adalah : 
(1) Membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra 
dan reputasi positif instansi pemerintah dengan 
menyediakan informasi tentang kebijakan, program, 
dan kegiatan instansi, (2) Menciptakan iklim hubungan 
internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, (3) 
Menjadi penghubung instansi dengan publiknya, (4) 
Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang 
meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, dan pemberian masukan dalam 
pengelolaan informasi.  

Humas di lembaga pemerintah memiliki 
tanggung jawab untuk dapat menjadi penghubung 
antar lembaga pemerintah, lembaga pemerintah 
dengan lembaga-lembaga non pemerintah, lembaga 
pemerintah dengan media dan antara lembaga 
pemerintah dengan aparaturnya serta masyarakat luas. 
 
 
 

Pelayanan Publik 
Dalam Undang Undang Pelayanan Publik 

terdapat pengertian, Pelayanan publik merupakan 
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara 
pelayanan publik atau Penyelenggara adalah setiap 
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang 
untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum 
lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan 
pelayanan publik. 

Untuk itu, sebagai wujud kesungguhan dalam 
melayani publik, pimpinan Puslitbang tekMIRA 
mengeluarkan Maklumat Pelayanan pada tanggal 2 
Januari 2018. Adapun isi Maklumat Pelayanan tersebut 
dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 2. Maklumat Pelayanan tekMIRA 2018 
Sumber : www.tekmira.esdm.go.id, diakses pada 7 

Mei 2018 

 
Kunjungan ke Puslitbang tekMIRA 

Puslitbang tekMIRA seringkali mendapat 
surat permohonan untuk kunjungan dari sekolah atau 
perguruan tinggi. Adapun maksud dari kunjungan dari 
sekolah atau perguruan tinggi ini adalah untuk 
mendapatkan informasi terkait hasil litbang Puslitbang 
tekMIRA.  Kunjungan tersebut bisa  berkunjungan ke 
kantor Puslitbang tekMIRA, atau Sentra Percontohan  
Pengolahan Mineral di Cipatat, atau Sentra 
Percontohan Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara di 
Palimanan Cirebon. 

Kegiatan ke Puslitbang tekMIRA ini telah 
diatur dalam SOP nomor BLT/BTU-01/SOP-P/36 
“Kunjungan ke Puslitbang tekMIRA”. SOP ini 
merupakan SOP Penunjang (BTU-01), berada di 



92 
 

Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian. 

Jumlah kunjungan ke Puslitbang tekMIRA 
dari sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini. 
 

Tabel 1. Kunjungan ke tekMIRA tahun 2015 

 
Sumber : Laporan Kunjungan ke tekMIRA Tahun 2015 
Subbidang Informasi 
 

Tabel 2. Kunjungan ke tekMIRA tahun 2016 

NO TANGGAL 
SEKOLAH / PERGURUAN 
TINGGI 

01 16 Feb 2016 Dosen ITB Bandung 
02 29 Feb 2016 Universitas Pakuan Bogor 
03 12 Apr 2016 STEM AKA Migas Cepu 

04 21 Apr 2016 
Universitas Negeri Padang, jurusan 
Kimia 

05 27 Apr 2016 SMAN 2 Kediri 
06 03 Mei 2016 SMK Tri Bintang Ciamis 
07 16 Mei 2016 SMKN 4 Pandeglang 
08 18 Mei 2016 Universitas Sriwijaya Palembang 
09 21 Jun 2016 Unisba Bandung, Jurusan Tambang 

10 12 Okt 2016 SMK Siliwangi Ciamis 
11 13 Okt 2016 STEM AKA Migas Cepu 
12 01 Nov 2016 STEM AKA Migas Cepu 
13 15 Des 2016 Universitas Widyatama Bandung 

Sumber : Laporan Kunjungan ke tekMIRA Tahun 2016 
Subbidang Informasi 

 

 
Gambar 3. Kunjungan mahasiswa Unisba Bandung ke Sentra 
Percontohan Pengolahan Mineral di Cipatat 6 Januari 2015 

Sumber : Laporan Kunjungan ke tekMIRA Tahun 2015 Subbidang 
Informasi 

Tabel 3. Kunjungan ke tekMIRA tahun 2017 
Sumber : Laporan Kunjungan ke tekMIRA Tahun 2017 

Subbidang Informasi 
 

 
Gambar 4. Kunjungan mahasiswa Universitas Negeri 

Padang jurusan Kimia, ke laboratorium XRD 21 April 
2016 

Sumber : Laporan Kunjungan ke tekMIRA Tahun 2016 
Subbidang Informasi 

 

NO TANGGAL 
SEKOLAH / 
PERGURUAN TINGGI 

01 06 Jan 2015 Unisba Bandung, Jurusan 
Tambang 

02 10 Feb 2015 
SMKN 4 Pandeglang, 
Jurusan Geologi Tambang 

03 25 Mar 2015 ITB Bandung, Jurusan 
Teknik Metalurgi 

04 31 Mar 2015 
UPN Veteran Jogya, 
Jurusan Tambang 

05 01 Apr 2015 SMK Al Ihya Ciamis, 
Jurusan Geologi Tambang 

06 27 Apr 2015 
Sekolah Tinggi MIPA 
Bogor, Jurusan Kimia 

07 07 Mei 2015 STEM Cepu 

08 12 Mei 2015 
Poltek Pos Bandung, 
Jurusan Teknik 
Informatika 

09 27 Mei 2015 Unsri Palembang, Jurusan 
Tambang 

10 03 Jun 2015 
Unisba Bandung, Jurusan 
Tambang 

11 02 Sep 2015 UNPAK Bogor Jurusan 
MIPA 

12 26 Okt 2015 STEM AKA Migas Cepu 

13 23 Nov 2015 Unisba Bandung, Jurusan 
Tambang 

14 23 Nov 2015 
UIN Syarif Hidayatullah, 
Jakarta 

NO TANGGAL 
SEKOLAH / PERGURUAN 
TINGGI 

01 16 Jan 2017 
Sekolah Tinggi Analis Kimia 
Cilegon 

02 03 Mar 2017 Komisi 4 DPRD Propinsi Banten 
03 04 Apr 2017 SMKN 2 Depok, Sleman Yogyakarta 
04 11 Apr 2017 Politeknik Pos Indonesia Bandung 

05 03 Mei 2017 Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Jambi  

06 28 Sep 2017 
Fakultas MIPA Universitas Negeri 
Padang 

07 18 Okt 2017 Fakultas Teknologi Industri 
Universitas Muslim Makasar 

08 23 Nov 2017 Akademi Komunitas Negeri Lahat 
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Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan ke tekMIRA 
Tahun 2015 – 2017 

 

 

 

 
 

Sumber : data olahan peneliti 
 
Minat siswa/perguruan tinggi untuk mengunjungi dan 
melihat fasilitas Puslitbang tekMIRA cukup tinggi, 
baik itu meninjau fasilitas laboratorium yang ada di 
Bandung,  meninjau fasilitas Sentra Percontohan 
Pengolahan Mineral yang ada di Cipatat maupun 
Sentra Percontohan Pengolahan dan Pemanfaatan 
Batubara yang ada di Palimanan Cirebon. Kegiatan 
kehumasan atau pelayanan publik ini dapat terlaksana 
dengan baik dan tidak ada kendala yang cukup berarti. 
Kegiatan kunjungan ini dilakukan berkoordinasi 
dengan bidang/kelompok lain yang terkait. 
 
Keikutsertaan Pameran 
 Puslitbang tekMIRA telah banyak 
menghasilkan produk litbang. Agar dapat diketahui 
oleh masyarakat luas, produk litbang tersebut perlu 
untuk disebarluaskan.  Salah satu bentuk 
penyebarluasan informasi produk litbang tersebut 
adalah dalam bentuk pameran. Kegiatan keikutsertaan 
pameran ini telah diatur dalam SOP nomor BLT/AFI-
02/SOP-P/03 “Penyelenggaraan Pameran”. SOP ini 
merupakan SOP Penunjang (AFI-02), berada di 
Bidang Afiliasi dan Informasi, Sub Bidang Informasi. 

Jumlah keikutsertaan Puslitbang tekMIRA 
dalam pameran dari sejak tahun 2015 hingga tahun 
2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
 

Gambar 5. Stan tekMIRA pada pameran Kolokium 
PSDG 05 Mei 2015 

Sumber : Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 
Subbidang Informasi 

 

Tabel 5. Keikutsertaan Pameran Tahun 2015 
Sumber : Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 

Subbidang Informasi 

NO NAMA PAMERAN WAKTU TEMPAT 

01 Sumatera Miner 04 - 06 Maret 
2015 

Palembang 

02 STEM Cepu Energy 
Days 

13 - 15 Maret 
2015 

Cepu, Jawa Tengah 

03 Kolokium PSDG 05 Mei 2015 Bandung 

04 APKASI 13 - 15 Mei 
2015 

JIExpo Jakarta 

05 Indonesia Climate 
Change 

14 - 17 Mei 
2015 

JCC Jakarta 

06 RiTech Expo 07 - 12 
Agustus 2015 

Jakarta 

07 Seminar dan Pameran 
dalam rangka peringatan 
Hari Nusantara ke 15 
Tahun 2015 

10 Agustus 
2015 

Universitas Papua 
(UNIPA), Manokwari, 
Papua Barat 

08 EBTKE Conex 19 - 21 
Agustus 2015 

Jakarta 

09 Seminar dan Pameran 
dalam rangka peringatan 
Hari Nusantara ke 15 
Tahun 2015 

21 Agustus 
2015 

Universitas  Nusa 
Cendana Kupang, 
NTT 

10 Mining Indonesia 12 September 
2015 

JIExpo Jakarta 

11 Seminar dan Pameran 
dalam rangka peringatan 
Hari Nusantara ke 15 
Tahun 2015 

15 September 
2015 

Universitas  
Tanjungpura, 
Pontianak 

12 Electric Power and 
Renewable Energy 

16 - 19 Sept 
2015 

Jakarta 

13 Seminar dan Pameran 
dalam rangka peringatan 
Hari Nusantara ke 15 

21 Sept 2015 Universitas 
Hasanudin, Makasar 

14 Pameran Teknologi Tepat 
Guna (TTG) 

07 - 12 
Oktober 2015 

Banda Aceh 

15 Indonesia Science Expo 08 - 11 Okt 
2015 

Jakarta 

16 Seminar dan Pameran 
dalam rangka peringatan 
Hari Nusantara ke 15 

13 Oktober 
2015 
 

Universitas Sumatera 
Utara(USU) Medan 

17 Pameran Kelistrikan 21 - 23 
Oktober 2015 

Surabaya 

18 Seminar dan Pameran 
dalam rangka peringatan 
Hari Nusantara ke 15 

4 Nov 2015 Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember 
(ITS)  Surabaya 

19 Kolokium tekMIRA 3 - 4 
November 
2015 

Bandung 

20 Seminar dan Pameran 
dalam rangka peringatan 
Hari Nusantara ke 15 

12 November  
2015 

Univ Andalas Padang 

21 Seminar dan Pameran 
dalam rangka peringatan 
Hari Nusantara ke 15. 

19 November  
2015 

Univ Maritim Raja Ali 
Haji, Tanjung Pinang 
Kepulauan Riau 

22 Seminar dan Pameran 
dalam rangka peringatan 
Hari Nusantara ke 15 

11 Des 2015 Universitas Syiah 
Kuala Banda Aceh 

23. Pameran dalam rangka 
puncak peringatan Hari 
Nusantara ke 15 

10 - 13 Des 
2015 

Pantai Lampulo 
Banda Aceh 

TAHUN 
JUMLAH  

KUNJUNGAN 
2015 14 
2016 13 
2017 8 
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Tabel 6.  Keikutsertaan Pameran Tahun 2016 

NO NAMA 
PAMERAN 

WAKTU TEMPAT 

01 BCEF (Bali Clean 
Energy Forum) 

11 - 12 
Feb 2016 Bali 

02 

The 6th Indonesia 
Climate Change 
Education Forum 
& Expo 

14 – 17 
April 
2016 

JCC Jakarta 

03 APKASI AITIS 5 - 8 Mei 
2016 JIExpo Jakarta 

04 Ina Green Tech 18 - 20 
Mei 2016 JIExpo Jakarta 

05 Pekan Inovasi 
Sumatera Utara 

18 – 22 
Mei 2016 

Lapangan 
Merdeka,Medan 

06 Indo Water Expo 
and Forum 

20 – 22 
Juli 2016 

Grand City 
Convex 
Surabaya 

07 RiTECH Expo 
10 – 13 
Agustus 
2016 

GOR Manahan 
Solo 

08 
PLN Expo 2016, 
Plaza Terbuka PT 
PLN (Persero) 

19 – 21 
Oktober 
2016 

PLN Pusat 
Jakarta 

Sumber : Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 
Subbidang Informasi 

 

Tabel 7.  Keikutsertaan Pameran Tahun 2017 
Sumber : Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 

Subbidang Informasi 
Tabel 8. Rekapitulasi Keikutsertaan Pameran 

Tahun 2015 - 2017 

TAHUN 
JUMLAH 

PAMERAN 
2015 23 
2016 8 
2017 2 

 
Sumber : Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 – 

2017 Subbidang Informasi 
 

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa jumlah 
keikutsertaan pameran dari tahun ke tahun semakin 
berkurang. Berkurangnya jumlah keikutsertaan 
pameran selain karena kebijakan dari pimpinan unit 
eselon pusat, juga faktor anggaran yang semakin 
terbatas. Biaya yang dibutuhkan dalam suatu pameran 
cukup tinggi, terdiri atas beberapa komponen seperti 
sewa area pameran (space), pembangunan stan (booth) 

oleh kontraktor, serta biaya perjalanan dinas para 
personil. 

Kegiatan pameran kini lebih diarahkan ke 
dalam bentuk temu bisnis atau Focus Group 
Disscussion (FGD), dalam rangka menarik minat 
konsumen sebanyak-banyaknya. 
 
Pelayanan Informasi Publik 

Yang dimaksud dengan pelayanan informasi 
disini adalah pelayanan informasi yang diberikan 
kepada tamu/pengunjung yang datang dan bertanya 
langsung ke Puslitbang tekMIRA. Kegiatan pelayanan 
informasi ini telah diatur dalam SOP “Pelayanan 
Informasi Publik” nomor BLT/AFI-02/SOP-P/06. SOP 
ini merupakan SOP Penunjang (AFI-02), berada di 
Bidang Afiliasi dan Informasi, Subbidang Informasi. 

Data tamu/pengunjung yang datang dan 
bertanya langsung ke subbidang Informasi dari tahun 
2015 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini. 
 

Tabel 9. Permintaan Informasi Tahun 2015 

NO NAMA 
PEMOHON ALAMAT 

INFORMASI 
YANG 
DIBUTUHKAN 

01 Ir. Julius 
Lona 

Jl Siti 
Hasanudin 
Tantui, 
Ambon 

Buletin BGI, Jurnal 
Geologi Indonesia, 
dan Kamus 
Pertambangan 

02 Max Millian, 
ST 

Jl Walter 
Monginsidi 
Arteri III, 
Ambon 

Informasi terkait 
batuan dan mineral 

03 Zul Fahmi 

Jl Sutan 
Mbod, Gg 
Pendidikan 
11, Padang 
Sidempuan 

Proses gasifikasi 
batubara dan 
limbahnya 

04 Rahmad 
Dwi Putra 

Jl Ismail 
Malik, 
Kota Baru, 
Kota Jambi 

Bahan Galian 
Industri 

05 Anwar Fuadi Jl Seturan 
II no 61 

Tata cara 
memasukkan tulisan 
ke Jurnal ilmiah 

Sumber : Formulir permintaan informasi 2015 
Subbidang Informasi 

 
Tabel 10. Permintaan Informasi Tahun 2016 

NO NAMA 
PEMOHON ALAMAT 

INFORMASI 
YANG 
DIBUTUHKAN 

01 David 
Kurniawan 

Jl Supomo 10, 
Tebet, Jakarta 
Selatan 

Penyusunan 
kebijakan 
pertambangan 

02 
Dhitya 
Suryaputra 
Ariendra 

Jl Permata 16, 
Petamburan, 
Jakarta Barat 

Jurnal tekMIRA dan 
Jurnal IMJ 

NO NAMA PAMERAN WAKTU TEMPAT 

01 
Temu Ilmiah XIII dan 
Pameran Hasil Litbang 
ESDM 2017 

12 - 13 
Juli 2017 

Gedung Forum teknologi 
dan Gedung Pendukung 
PPTMGB “Lemigas” 

02 The 6th Indo EBTKE 
ConEx 2017 

13 – 15 
September 
2017 

Balai Kartini Jakarta 
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03 Bambang 
Triyanto 

Jl. Trikora, 
Manokwari 
Barat, Papua 

Buku pertambangan 

04 Tri 
Wahyuningsih 

Jl Lingkar 
utara, 
Jogyakarta 

Buku pertambangan 

Sumber : Formulir permintaan informasi 2016 Subbidang 
Informasi 

 
Tabel 11.  Permintaan Informasi Tahun 2017 

NO NAMA 
PEMOHON ALAMAT 

INFORMASI 
YANG 
DIBUTUHKAN 

01 

Robertho 
Kadji (Univ 
Nusa Cendana 
NTT) 

Jl. Batu Tulis RT 
009/002, Kel Fatuli, 
Kec. Oebobo, Kupang 
NTT 

Buku untuk 
perpustakaan di 
Jur Teknik 
Pertambangan, 
Univ Nusa 
Cendana 

02 Novalina L Jl Dirgantara I, RT 9/6, 
Makasar 

Buku terkait 
pertambangan dan 
batubara 

03 Yunita 
Rahayu 

Jl Kamarung, Cimahi 
Utara 

Informasi untuk 
Tugas Akhir 

04 Dyah Nursanti 
Jl R.H Abdul Halim no 
27, Cigugur Tengah, 
Cimahi 

Informasi untuk 
Tugas Akhir 

Sumber : Formulir permintaan informasi 2017 
Subbidang Informasi 

 
Tabel 12. Rekapitulasi Permintaan Informasi 

Tahun 2015 - 2017 

TAHUN 
JUMLAH 

PERMINTAAN 
INFORMASI 

2015 5 
2016 4 
2017 4 

Sumber : Formulir permintaan informasi 2015 - 2017 
Subbidang Informasi 

 
Jumlah tamu yang berkunjung langsung ke 

Puslitbang tekMIRA untuk bertanya dan memperoleh 
informasi  relatif sedikit. Hal ini dikarenakan, untuk 
mendapatkan informasi, tamu tidak selalu harus 
berkunjung langsung ke subbidang informasi, namun  
tersedia banyak media yang bisa digunakan bagi 
publik untuk mendapatkan informasi tersebut, seperti 
melalui email, media sosial, situs  tekMIRA, bertanya 
langsung kepada karyawan dan sebagainya.  
 
Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Puslitbang tekMIRA mempunyai beberapa 
laboratorium pengujian yang telah terakreditasi dan 
telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu 
Laboratorium Pengujian (ISO/IEC 17025). 
Keberadaan laboratorium pengujian ini selain menjadi 

salah satu sumber pendapatan PNBP (Pendapatan 
Negara Bukan Pajak), juga menjadi salah satu daya 
tarik bagi siswa sekolah/mahasiswa untuk berkunjung. 

Untuk menjaga kepuasan pelanggan, 
Puslitbang tekMIRA menyediakan media bagi 
pelanggan untuk menyampaikan pengaduan. Media 
tersebut bisa melalui online yang terdapat pada situs 
internet tekMIRA, atau bisa juga disampaikan secara 
tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan, atau 
melalui telepon. Dibawah ini adalah formulir 
pengaduan yang bisa diakses oleh publik melalui situs 
internet tekMIRA. Pengaduan yang dapat disampaikan 
oleh publik bersifat umum, tidak selalu pengaduan 
terhadap pelayanan laboratorium pengujian. 
 

 

Gambar 6. Form Pengaduan yang tersedia di situs 
internet tekMIRA 

Sumber : www.tekmira.esdm.go.id, diakses pada 7 
Mei 2018 

 
Kegiatan “Penyampaian Keluhan Pelanggan”, 

telah diatur dalam SOP nomor BLT/AFI-02/SOP-P/07. 
SOP ini merupakan SOP Penunjang (AFI-02), berada 
di Bidang Afiliasi dan Informasi, Sub Bidang 
Informasi. 

Sebagai laboratorium yang telah menerapkan 
Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian 
(ISO/IEC 17025), pengukuran kepuasan pelanggan 
menjadi suatu keharusan. Kegiatan “Pengukuran 
Kepuasan Pelanggan” telah lama dilakukan di 
laboratorium pengujian tekMIRA. Menurut informasi 
dari petugas penerimaan contoh, kegiatan ini telah 
dilakukan sejak sekitar tahun 2012. Adapun 
mekanismenya adalah dengan memberikan form 
“Pengukuran Kepuasan Pelanggan” kepada konsumen 
saat mengambil hasil pengujian contoh. Form ini 
kemudian di rekap setiap enam bulan sekali. 

Kontrol publik dalam menjaga kualitas 
pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah 
sangatlah penting. Karena tinggi rendahnya kualitas 
layanan publik yang diberikan oleh pemerintah dapat 
berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi 
suatu negara. Kontrol publik ini dapat dilakukan 
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dengan melakukan penilaian oleh masyarakat terhadap 
kualitas layanan yang diterimanya dari pemerintah 
(Sibanda, 2012). 

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 
tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah telah 
didefinisikan yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan 
Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data 
dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat 
yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif 
dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara 
pelayanan publik dengan membandingkan antara 
harapan dan kebutuhannya. 

Pengukuran kepuasan merupakan elemen 
penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan 
akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan 
pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih 
efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu 
pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut 
dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna 
layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan 
acuan bagi berhasil  atau tidaknya pelaksanaan 
program yang dilaksanakan pada suatu lembaga 
layanan publik. 

Untuk itu dibuatlah Survey Indeks Kepuasan 
Masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan 
untuk menetapkan kebijakan dalam rangka 
peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. 
 

 

Gambar 7. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 
untuk Pelayanan Laboratorium Pengujian 

Semester I Tahun 2017 
Sumber : www.tekmira.esdm.go.id, diakses pada 7 

Mei 2018 
 

Kegiatan “Pengukuran Kepuasan Pelanggan”, 
telah diatur dalam SOP nomor BLT/AFI-02/SOP-P/08. 
SOP ini merupakan SOP Penunjang (AFI-02), berada 
di Subbidang informasi. Hasil pengukuran kepuasan 
pelanggan untuk laboratorium pengujian tekMIRA 
selalu di evaluasi setiap semester dan dibuat 
laporannya. 

 
Tabel 13. Rekapitulasi Indeks Kepuasan 

Masyarakat Tahun 2015 - 2017 

TAHUN SEMESTER 
INDEKS 

KEPUASAN 
MASYARAKAT 

2015  
Semester 1 

77,00 

Semester 2 75,32 

2016  

Semester 1 
79,11 

Semester 2 82,05 

2017  

Semester 1 
82,02 

Semester 2 86,33 
Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Kepuasan 

Pelanggan Laboratorium Pengujian tekMIRA Tahun 
2015 - 2017 

 
Data pada Tabel 13 menunjukkan bahwa kualitas 
pelayanan jasa analisis/pengujian laboratorium dari 
tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami 
peningkatan. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 
angka tertinggi pada tahun 2017 semester 2 yaitu 
sebesar 86,33 dan termasuk kategori A dengan kinerja 
unit pelayanan Sangat Baik, pada nilai interval 
konversi 81,25 – 100,0. 
 
Pengelolaan Konten Situs Internet 

Keberadaan sebuah website menjadi 
perangkat yang strategis dalam menjalankan aktivitas 
pemerintahan dimana salah satu pemanfaatannya 
adalah sebagai online public relation (Wiratmo, Irfan 
dan Kuwatono, 2017). 

Kegiatan “Pengelolaan Konten Situs Web”, 
telah diatur dalam SOP nomor BLT/AFI-02/SOP-P/06. 
SOP ini merupakan SOP Penunjang (BTU-01), berada 
di Subbidang Informasi. Situs internet tekMIRA 
senantiasa diperbaharui apabila ada informasi yang 
memang layak untuk disebarluaskan. Pada 
pertengahan tahun 2017, unit eselon 1 
menginstruksikan agar tampilan situs internet semua 
unit di bawah Kementerian ESDM agar seragam dan 
senada. Sejak saat itu, tampilan situs internet tekMIRA 
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berubah dari warna dasar biru, menjadi warna dasar 
kuning, diseragamkan dengan situs Kementerian 
ESDM. 

 
Media Sosial Puslitbang tekMIRA 

Media sosial adalah “sebuah kelompok 
aplikasi berbasis internet yang membangun di atas 
dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang 
memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten 
(Kaplan and Haenlein 2010). Adapun fungsi media 
sosial bagi humas pemerintah adalah sebagai media 
untuk menyebarluaskan informasi, sebagai media 
komunikasi, sebagai sumber informasi, sebagai media 
untuk mengetahui opini publik dan sebagai media 
untuk melakukan klarifikasi. 

Pemanfaatan media sosial di Puslitbang 
tekMIRA masih relatif baru. Media sosil baru mulai 
digalakkan pada awal tahun 2018, setelah Puslitbang 
tekMIRA beralih ke satker BLU. Berikut ini adalah 
Tabel daftar akun media sosial Puslitbang tekMIRA. 

 
 

Tabel 13. Akun media sosial Puslitbang 
tekMIRA 

NO MEDIA 
SOSIAL 

ALAMAT 

1 Facebook https://www.facebook.com/litbangtekMIRA/ 
2 Youtube https://www.youtube.com/user/litbangtekmira 
3 Twitter https://twitter.com/BLUtekMIRA 

4 Instagram https://www.instagram.com/blu.tekmira/ 

Sumber : olahan peneliti, diakses pada 9 
September 2018 

 

 

Gambar 8.  Twitter Litbang tekMIRA 
Sumber : twitter.com/BLUtekmira, diakses pada 9 

September 2018 
 
Sampai dengan tahun 2017, dalam 

mempromosikan dan menyebarluaskan informasi hasil 
litbangnya, Puslitbang tekMIRA lebih cenderung 
menggunakan media website dan pameran. 

Penggunaan media sosial seperti Youtube, Facebook, 
Twitter dan Instagram baru mulai gencar digunakan di 
tahun 2018. Media sosial sangat berpotensi dalam 
membantu memasarkan produk dan jasa, karena media 
sosial mampu menjangkau wilayah yang luas dengan 
hemat biaya (Kautsarina, 2013). 

Mengingat adanya perbedaan karakteristik 
antara media sosial dengan media konvensional, maka 
perlu dipahami asas dari media sosial. Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PAN-RB) RI  mengeluarkan sembilan 
pedoman/asas pemanfaatan media sosial instansi 
pemerintah. Sembilan pedoman/asas itu adalah : (1) 
Faktual, yaitu informasi yang disampaikan 
berlandaskan pada data dan fakta yang jelas. (2) Dapat 
diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, 
kapan saja, di mana saja. (3) Mendorong keikutsertaan 
dan keterlibatan khalayak dengan cara menerima 
komentar, tanggapan, dan masukan. (4) Interaktif, 
yakni komunikasi yang dilakukan melalui bersifat dua 
arah. (5) Harmonis, yaitu menciptakan hubungan 
sinergis yang saling menghargai, mendukung, dan 
menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait. 
(6) Etis, yaitu  menerapkan perilaku sopan, sesuai 
dengan etika dan kode etik yang ditetapkan, serta tidak 
merugikan orang lain dan menimbulkan konflik. (7) 
Kesetaraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik 
dan setara antara instansi pemerintah dan pemangku 
kepentingan. (8) Profesional, yaitu pengelolaan media 
sosial yang mengutamakan keahlian berdasarkan 
keterampilan, pengalaman, dan konsistensi. (9) 
Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. 
 
  
PENUTUP 

Kegiatan yang berkaitan dengan kehumasan 
dan pelayanan publik berada di subbidang informasi, 
dan semuanya telah sesuai dengan SOP yang ada. Hal 
ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 
nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian ESDM, pasal 830 ayat (2) yang 
menyatakan bahwa subbidang informasi mempunyai 
tugas melakukan penyebarluasan informasi, walaupun 
kata “kehumasan” tidak secara eksplisit tercantum. 

Minat siswa/perguruan tinggi untuk 
melakukan kunjungan ke Puslitbang tekMIRA cukup 
tinggi. Kunjungan siswa/perguruan tinggi ini dapat 
dimanfaatkan sebagai promosi produk secara gratis, 
mengingat Puslitbang tekMIRA telah menjadi satker 
BLU yang dituntut harus mampu meningkatkan PNBP 
(Penerimaan Negara Bukan Pajak). SOP “Kunjungan 
ke Puslitbang tekMIRA” menurut hemat penulis 
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kurang pas jika berada di subbagian umum dan 
kepegawaian, dan lebih tepat jika berada di subbidang 
informasi. 

Jumlah kegiatan pameran dari tahun ke tahun 
semakin sedikit, dikarenakan anggaran yang semakin 
dibatasi serta arahan/kebijakan dari unit eselon pusat di 
Kementerian ESDM. Kegiatan pameran kini lebih 
diarahkan ke dalam bentuk temu bisnis, Focus Group 
Disscussion (FGD) dan sebagainya, dalam rangka 
menarik minat investor sebanyak-banyaknya.  

Kegiatan “Pelayanan Informasi Publik” 
dengan menggunakan form fisik tidak bisa diterapkan 
satu pintu dikarenakan pemohon informasi bisa 
menemui siapa saja secara langsung, tanpa harus 
melalui subbidang informasi. Selain itu, di jaman now 
seperti sekarang, dimana penggunaan media internet 
sudah banyak digunakan, pelayanan informasi-pun 
bisa dilakukan melalui media lain seperti email, media 
sosial, dan lain-lain.  Sehingga data yang ada di 
subbidang informasi hanyalah pemohon informasi 
yang datang langsung ke subbidang informasi. 
Menurut hemat penulis, kegiatan Pelayanan Informasi 
ini lebih tepat dalam bentuk IK (Instruksi Kerja) dan 
bukan dalam bentuk SOP. 

Pengukuran Kepuasan Pelanggan di 
laboratorium pengujian Puslitbang tekMIRA telah 
berjalan dengan dan sesuai SOP. Perlu upaya untuk 
mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada 
secara konsisten. 

Secara keseluruhan, kegiatan kehumasan dan 
pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik, 
walaupun personil yang terkait dengan kegiatan 
kehumasan (tim kehumasan) masih belum dibentuk 
secara resmi oleh pimpinan dalam bentuk Surat 
Keputusan. Maka sebagai garda informasi, tim 
kehumasan dirasa perlu untuk segera dibentuk. 

Tren kedepan, penggunaan media sosial akan 
semakin bertambah, perlu dipertimbangkan pembuatan 
Instruksi Kerja untuk pengelolaan media sosial. 
Penggunaan media sosial ini dapat menggantikan 
kegiatan keikutsertaan pameran yang membutuhkan 
biaya relatif besar. Namun faktor sumber daya 
manusia perlu diperhatikan sebab pembuatan video 
grafis dan infografis membutuhkan kecakapan khusus. 
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Abstrak 
 

Komunikasi memiliki fungsi yang sangat penting di setiap segi kehidupan baik keluarga, interpersonal, maupun 
dalam kelompok atau suatu organisasi agar tercipta keharmonisan. Komunikasi organisasi menjadi hal yang 
sangat vital bagi kinerja sebuah organisasi dan dapat berpengaruh terhadap perkembangan organisasi, dalam 
penelitian ini khususnya adalah organisasi pemerintah. Komunikasi organisasi diartikan sebagai proses 
pertukaran informasi oleh sekolompok orang dalam satu wadah yang dinamakan organisasi dengan maksud dan 
tujuan tertentu. Namun, meski sudah menjalankan prosedur komunikasi dengan baik, kesalahpahaman tetap 
terjadi dan hal tersebut dipicu oleh terjadinya metakomunikasi “communication about communication”. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Analisis data dimulai 
dengan melakukan wawancara terhadap key informan yaitu Kepala Subbagian Multimedia dan Staf Subbagian 
Multimedia Biro Humas Kementerian Perdagangan. Dari hasil wawancara, baik Kasubbag maupun staf sama-
sama melakukan metakomunikasi di mana terdapat pesan implisit dari pesan yang disampaikan secara eksplisit. 
Bahasa tubuh digunakan untuk menyampaikan bahwa ada hal yang “salah” hanya saja tidak diungkapkan. Oleh 
sebab itu, Kepala Subbagian Multimedia dirasa perlu untuk lebih melakukan manajemen emosional dalam 
menghadapi permasalahan yang terjadi dalam organisasi. 

 
Keywords: informasi, komunikasi, komunikasi organisasi, metakomunikasi, pemerintah 
 

Abstract 
Communication has a very important function in every aspect of life, family, interpersonal, and groups or an 
organization to create harmony. Organizational communication becomes a very vital thing for the performance 
of an organization. It can influences the development of organizations, especially in this research is government 
organizations. Organizational communication is defined as the process of exchanging information by a group of 
people called an organization with specific aims and objectives. However, even though the communication 
procedure has been carried out properly, misunderstandings still occur and this is triggered by the occurrence 
of  metacommunication. The research approach used in this study is a qualitative approach. Data analysis 
begins with conducting interviews with key informants namely the Head of Multimedia Subdivision and 
Multimedia Subdivision Staff of the Ministry of Trade's Public Relations Bureau. From the results of interviews, 
both the Head of Subdivision and the staff alike carried out metacommunication where there was an implicit 
message from the message delivered explicitly. Body language is used to convey that something "wrong" is just 
not revealed. Therefore, the Head of the Multimedia Subdivision is deemed necessary to do more emotional 
management in dealing with problems that occur in the organization. 

Keywords: information, communication, organizational communication, metacommunication, government

PENDAHULUAN 

Komunikasi adalah hal yang paling tidak bisa 
untuk kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. We 
cannot not communicate, ungkapan yang 
dikenalkan oleh Paul Watzlawick, Janet Beavin, 
dan Don Jackson benar terbukti hingga saat ini 
karena komunikasi tersebut dapat mencakup baik 
verbal maupun nonverbal sehingga dapat kita ambil 
contoh bahwa dalam diam pun kita sebenarnya juga 
sedang melakukan komunikasi. Fungsi komunikasi 
dalam kehidupan sangat penting mengingat 

perlunya membangun komunikasi yang baik di 
setiap segi kehidupan baik keluarga, interpersonal, 
maupun dalam kelompok atau suatu organisasi agar 
tercipta keharmonisan.  

Jika komunikasi diartikan sebagai proses 
pertukaran informasi untuk mendapatkan suatu 
pemahaman dari pesan yang disampaikan, 
sedangkan organisasi diartikan sebagai kumpulan 
dari orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai 
satu tujuan, maka komunikasi organisasi dapat pula 
diartikan sebagai proses pertukaran informasi oleh 
sekolompok orang dalam satu wadah yang 
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dinamakan organisasi dengan maksud dan tujuan 
tertentu. Oleh sebab itu, komunikasi organisasi 
menjadi hal yang sangat vital bagi kinerja sebuah 
organisasi dan dapat berpengaruh terhadap 
perkembangan organisasi. 

Pesan yang disampaikan oleh atasan ke bawahan 
atau bawahan ke atasan dalam organisasi ditujukan 
untuk mencapai kelancaran dalam berorganisasi. 
Tetapi, terkadang muncul adanya kesalahpahaman 
meski sudah menjalankan prosedur komunikasi 
dengan baik, sehingga kita tetap harus 
memperhatikan dan mencari tahu pesan yang 
sebenarnya juga ingin disampaikan baik oleh 
atasan maupun bawahan yang tidak terucap yang 
biasa disebut dengan metakomunikasi. Faktor “X” 
tersebut yang kemudian kita dalami sehingga kita 
dapat melakukan interpretasi secara benar dan 
meminimalisir kesalahan. 

Dalam struktur organisasi Biro Humas 
Kementerian Perdagangan, subbagian Multimedia 
dibawahi oleh Bagian Strategi Komunikasi. Sesuai 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 8/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, 
Subbagian Multimedia mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 
pelaksanaan urusan sosial media, publikasi, dan 
dokumentasi.  

Dengan melihat tugas pokok dan fungsi dari 
subbagian Multimedia, maka subbagian tersebut 
harus bekerja secara terampil dengan frekuensi 
kerja yang cepat dan tepat. Mengelola sosial media, 
publikasi, dan dokumentasi membutuhkan 
komunikasi yang baik untuk menghindari 
kesalahan-kesalahan fatal mengingat output dari 
subbagian ini akan langsung disajikan up to date 
kepada masyarakat. Dengan segala sesuatu yang 
serba cepat dan singkat, pastinya komunikasi yang 
berjalan tidak selalu lancar dan dapat diterima 
dengan baik oleh bawahan. Ada saja hal-hal yang 
bisa muncul saat melakukan komunikasi baik saat 
melakukan downward communication, upward 
communication, horizontal, dan diagonal 
communication. Oleh sebab itu, penulis merasa 
perlu melakukan penelitian mengenai 
“Metakomunikasi dalam Organisasi” (Studi pada 
Subbagian Multimedia, Biro Humas Kementerian 
Perdagangan RI).   

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Komunikasi Organisasi 

Komunikasi didefinisikan sebagai proses 
penyampaian informasi dari komunikator kepada 
komunikan dengan tujuan tertentu. Devito dalam 
Onong (2001) memberikan paparan bahwa 

komunikasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh 
seseorang atau lebih yaitu berupa aktivitas 
penyempaian dan penerimaan pesan yang dapat 
mengalami distorsi karena adanya gangguan 
(noise), dalam suatu konteks yang dapat 
menimbulkan efek dan feedback. Forsdale dalam 
Arni (2005) mengemukakan pendapat Janis dan 
Kelly tentang komunikasi bahwa: 

“communication is the process by which 
an individual transmiss stimuli (usually 
verbal) to modify the behavior of other 
individual” 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa komunikasi adalah proses penyampaian 
pesan oleh komunikator baik seorang individu 
maupun kelompok terhadap komunikan baik 
individu maupun kelompok pula dengan maksud 
tertentu secara verbal atau pun nonverbal yang 
dapat mengalami gangguan akibat adanya noise 
dan dapat memunculkan feedback dari komunikan.   

Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang 
disampaikan melalui lisan (kata-kata) maupun 
tulisan dan hal ini biasanya lazim digunakan dalam 
proses komunikasi sehari-hari, sedangkan 
komunikasi nonverbal adalah penyampaian 
informasi tanpa menggunakan kata-kata dan 
biasanya pesan disampaikan melalui Bahasa tubuh 
seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, anggukan 
atau gelengan kepala. 

Daniels, Spiker & Papa (1997) menyampaikan 
organisasi dapat dikelompokkan menjadi organisasi 
formal dan informal. Organisasi dengan sistem 
formal akan melakukan pengkhususan kebijakan 
manual dan struktur organisasi: “in many 
organizations, the formal system of communication 
is specified in policy manuals and organization 
charts”. Organisasi formal memiliki suatu struktur 
yang tersusun dengan baik yang secara hierarki 
menerangkan hubungan-hubungan otoritas, 
kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya. 

Salah satu bentuk komunikasi adalah Komunikasi 
Organisasi yang merupakan suatu proses 
pengalihan dan pemahaman informasi dalam satu 
jaringan hubungan dan saling bergantung satu sama 
lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti 
atau selalu berubah seperti yang diungkapkan oleh 
Goldhaber (1993). Marcos Omeno dalam bukunya 
“Managing Corporate Brands: A New Approach to 
Corporate Communication” berpendapat bahwa 
komunikasi dalam organisasi merupakan sebuah 
proses transmisi mengirimkan pesan yang 
bertujuan untuk mendapatkan sebuah respon, 
melibatkan target sasarn yang diinginkan dan 
memenuhi tujuan organisasi. Pace dan Faules 
(2010) menjelaskan tentang fungsi komunikasi 
organisasi sebagai pertunjukan dan penafsiran 
pesan di antara unit-unit komunikasi yang 
merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. 
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Menurut Robbins, komunikasi menjalankan empat 
fungsi utama di dalam organisasi yaitu: 
a. Pengendalian: proses komunikasi yang 

dilakukan oleh manajerial untuk 
mengendalikan perilaku anggota. 

b. Motivasi: komunikasi dapat memperkuat 
motivasi kerja dengan cara memberikan 
penjelasan terhadap karyawan tentang apa 
yang harus dilakukan untuk pencapaian tujuan 
organisasi. 

c. Pengungkapan emosi: komunikasi dapat 
memfasilitasi pelepasan ungakapan emosi 
perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial 
karyawan. Para karyawan dapat 
mengungkapkan kepuasan maupun 
kekecewaan terhadap sistem organisasi yang 
berlangsung. 

d. Informasi: komunikasi dapat memberikan 
informasi yang diperlukan baik oleh individu 
maupun kelompok untuk kemudian menjadi 
landasan bagi mereka dalam mengambil 
sebuah keputusan. 

Menurut West and Turner (2010) yang 
membedakan antara komunikasi organisasi dengan 
small group communicaton adalah di dalam 
organisasi terdapat sistem hierarki. Komunikasi 
dalam organisasi akan selalu menjadi kebutuhan 
yang dapat memungkinkan segala usaha untuk 
mewujudkan program kerja sesuai dengan tujuan 
pencapaian suatu organisasi. Komunikasi di dalam 
organisasi melibatkan banyak pihak dan aspek 
sehingga rentang terjadinya “missunderstanding”.  

Metakomunikasi 

Pada tahun 1951, Gregory Bateson 
memperkenalkan metakomunikasi sebagai bentuk 
komunikasi yang baru. Metakomunikasi 
didefinisikan sebagai “communication about 
communication”, di mana saat kita melakukan 
komunikasi sebenarnya terjadi beberapa 
penyampaian pesan. Pertama yang memang 
disampaikan secara eksplisit, dan yang kedua 
adalah metakomunikasi.  

Menurut Bateson, metakomunikasi memiliki 2 
unsur, yaitu kodifikasi pesan dan hubungan atau 
relasi antara masing-masing pihak yang 
berkomunikasi, di mana keduanya saling terkait. 
Ketika seseorang menyampaikan tanda dan 
proposisi kepada orang lain biasanya disertai 
penyampaian makna lain yang bersifat implisit atau 
eksplisit yang menunjukkan hubungan satu sama 
lain. Kualitas metakomunikasi tergantung pada 
kualitas dan derajat kesadaran persepsi masing-
masing. 

Metakomunikasi merupakan komunikasi non 
verbal di mana pesan yang disampaikan secara 
eksplisit bukanlah maksud yang sebenarnya. Pesan 
dalam metakomunikasi dapat menjadi pesan yang 

paling penting yang hendak dikomunikasikan. 
Contohnya, jika suami bertanya kepada istri yang 
menangis, “Ada masalah apa?”, kemudian dijawab 
dengan gelengan kepala yang berarti tidak terjadi 
apa-apa”. Hal tersebut merupakan jawaban yang 
sebenarnya bertentangan dengan kenyataan. 
Menangis umumnya menandakan adanya suatu 
permasalahan yang tidak beres.  

Ada banyak penyebab terjadinya metakomunikasi. 
Seseorang mungkin merasa kurang nyaman untuk 
mengungkapkan cerita yang sebenarnya secara 
penuh kepada orang yang hubungannya kurang 
dekat. Bisa juga terjadi dalam hubungan yang 
sangat dekat, seseorang merasa tidak perlu 
menyampaikan pesan secara jelas dan lengkap, 
namun dapat saling mengerti petunjuk dalam 
pesan.  

Metakomunikasi dalam Komunikasi Organisasi  

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 
metakomunikasi sebagai bagian dari komunikasi 
non verbal juga terjadi di lingkungan organisasi. 
Kemampuan untuk membaca makna implisit dari 
pesan non verbal sangat penting bagi setiap 
anggota organisasi.  

Sebagai contoh, seorang atasan berkata kepada 
asisten yang sudah lama bekerja untuknya, bahwa 
ia akan pergi ke kota x. Tanpa perlu penjelasan 
yang panjang lebar, sang asisten akan menyiapkan 
segala kebutuhan perjalanan, memastikan kegiatan 
apa saja yang akan dilakukan selama di kota x, 
apakah atasannya akan pergi bersama keluarganya, 
dll. Hal ini mungkin tidak terjadi apabila atasan 
mengatakannya kepada pegawai yang baru 
direkrut.   

 
Kerangka Pemikiran 

Penulis menggunakan kerangka pemikiran sebagai 
berikut: 

 
 
Metodologi Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif di mana 
pendekatan kualitatif tidak terbatas pada urusan 
data, objek kajian, atau bahkan prosedur penelitian 
(Irawan (2007:4). Analisis data kualitatif menurut 
Bognan & Biklen (1982) sebagaimana dikutip 
Moleong (2007:248), adalah upaya yang dilakukan 
dengan jalan bekerja dengan data, 

Pola komunikasi 
organisasi

Teori Komunikasi 
Organisasi dan Teori

Metakomunikasi

Metakomunikasi pada 
Subbagian Multimedia
Biro Humas Kemendag

Interpretasi dan 
Pemaknaan Anggota
Organisasi tentang 

Metakomunikasi yang 
terjadi dan 

penanganannya
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mengorganisasikan data, memilah-milahnya 
menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang 
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 
diceriterakan kepada orang lain.  

Analisis data akan dimulai dengan melakukan 
wawancara terhadap key informan yaitu orang yang 
benar-benar memahami dan mengetahui situasi 
objek penelitian. Kemudian peneliti membuat 
transkrip wawancara dan menuliskan kembali 
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh informan. 
Setelah transkrip selesai, peneliti akan membaca 
secara cermat, melakukan reduksi data jika 
diperlukan dan kemudian menjabarkan menjadi 
lebih rinci, sehingga terlihat struktur internalnya. 

 
 
HASIL DAN DISKUSI 

Komunikasi Organisasi di Lingkungan 
Subbagian Multimedia 

Komunikasi yang terjadi di dalam Subbagian 
Multimedia Biro Humas Kementerian Perdagangan 
sudah berjalan cukup baik dengan system dua arah 
seperti yang diucapkan oleh Kasubbag Multimedia 
dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis: 

 
“Komunikasi berjalan dua arah baik dari saya 
ke staf maupun dari staf kepada saya. Saya 
menerapkan prinsip bebas terbuka, tetapi ada 
aturan yang harus dijalankan sesuai prosedur 
yang ada.” 

 
Seperti yang diungkapkan oleh Goldhaber bahwa 
proses pengalihan dan pemahaman informasi dalam 
satu jaringan hubungan dan saling bergantung satu 
sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak 
pasti atau selalu berubah itu pun terjadi dalam 
divisi ini. Baik atasan maupun bawahan saling 
bergantung satu sama lain, atasan tidak akan dapat 
maksimal dalam bekerja jika tidak mendapatkan 
bantuan dari bawahan atau staf, begitu pula staf 
tidak akan dapat melaksanakan pekerjaannya 
dengan benar jika tidak mendapatkan arahan 
terlebih dahulu dari atasan. Lingkungan di dalam 
unit pun tidak pasti karena tuntutan pekerjaan di 
mana media sosial harus cepat dalam 
pengelolaannya dan peliputan pun merupakan hal 
yang vital karena berhubungan dengan kegiatan 
yang dilaksanakan oleh pejabat terkait. Komunikasi 
di dalam Subbagian Multimedia menjalankan 
empat fungsi utama di dalam organisasi yaitu: 
a) Pengendalian: pimpinan dalam hal ini 

Kasubbag Multimedia melakukan komunikasi 
kepada staf nya untuk mengendalikan perilaku 
staf dalam melaksanakan pekerjaan. 
Contohnya Kasubbag memberikan instruksi 

atau perintah pekerjaan kepada staf nya setiap 
hari berupa rundown  kegiatan per hari. 

b) Motivasi: Kasubbag Multimedia memberikan 
penjelasan terhadap staf tentang apa yang 
harus dilakukan untuk pencapaian tujuan 
organisasi dalam hal ini peliputan kegiatan 
pejabat dan pengelolaan media sosial 

c) Pengungkapan emosi: Subbagian Multimedia 
mengadakan rapat evaluasi mingguan di mana 
dalam rapat tersebut komunikasi antara 
Kasubbag dan staf dapat memfasilitasi 
pelepasan ungakapan emosi perasaan dan 
pemenuhan kebutuhan sosial keduanya. 
Biasanya dalam rapat tersebut staf pun 
memberikan masukan terhadap kinerja 
pimpinan. 

d) Informasi: komunikasi yang dilakukan oleh 
Subbagian Multimedia adalah untuk 
memberikan informasi yang diperlukan baik 
oleh individu maupun kelompok untuk 
kemudian menjadi landasan bagi mereka 
dalam mengambil sebuah keputusan. 

Kasubbag Multimedia mengungkapkan bahwa 
komunikasi merupakan hal yang penting dalam 
unitnya. Komunikasi pimpinan dan bawahan 
dilakukan tidak hanya secara langsung tetapi juga 
secara tidak langsung melalui media sosial 
Whatsapp dan email. Media sosial dianggap 
menjadi solusi ketika pimpinan perlu memberikan 
tugas secara cepat sesuai dengan kondisi dan situasi 
sedangkan antara pimpinan dan bawahan tidak 
sedang berada di dalam tempat yang sama. Seperti 
yang diungkapkan oleh Kasubbag Multimedia:  

“Ponsel (telepon dan WA) karena itu lebih 
cepat jika ada kegiatan yang mendesak dan 
tiba-tiba perintah harus segera dilaksanakan” 

 
Baik secara lisan maupun melalui media sosial, 
instruksi pimpinan tidak ada perbedaan yang 
berarti, instruksi tetap diberikan secara jelas dan 
tegas oleh pimpinan.   
 
Metakomunikasi di dalam lingkungan 
Subbagian Multimedia 

Metakomunikasi didefinisikan sebagai 
“communication about communication”, di mana 
saat kita melakukan komunikasi sebenarnya terjadi 
beberapa penyampaian pesan. Pertama yang 
memang disampaikan secara eksplisit, dan yang 
kedua adalah metakomunikasi. Hal ini terjadi 
dalam komunikasi antara Kasubbag Multimedia 
dan stafnya. Meski baik pimpinan maupun 
bawahan merasa bahwa mereka saling mengerti 
dan memahami satu sama lain, tetapi 
metakomunikasi tetap terjadi di mana sebenarnya 
terdapat pesan yang ingin disampaikan di dalam 
pesan yang disampaikan secara eksplisit. Dalam 
pemberian instruksi atau perintah, Kasubbag 
Multimedia sering mendapati bahasa tubuh staf 
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yang menurut dia seperti menyampaikan pesan 
lain: 

“Diem aja responnya, tidak bilang iya dan 
tidak bilang tidak.” 

 
Konflik yang diakibatkan oleh adanya 
metakomunikasi tersebut juga diakui oleh 
Kasubbag: 
 

“Pernah si X disuruh mengerjakan pekerjaan 
bilang iya, tapi kenyataannya tidak dikerjakan. 
Saya marah dong … tapi saya biasanya nahan, 
diem, dipendem sendiri untuk menghindari 
marah-marah secara lisan.” 

 
Hal serupa juga dikatakan oleh staf bahwa konflik 
terjadi akibat adanya sikap yang tidak dipahami 
oleh staf tersebut: 

 
“Beberapa kali saya mengalami konflik 
karena berbeda cara pandang dengan 
pimpinan saya ketika saya diberi instruksi dan 
sikapnya yang kurang dapat dimengerti” 
 
“Terkadang pimpinan saya memberikan 
instruksi dengan sikap yg kurang baik. 
Contohnya saja dengan cemberut dan 
mengernyitkan dahi serta nada suara 
memaksa.” 

  
Menurut Kasubbag Multimedia pun ada juga staf 
yang sudah dapat dikatakan mengerti dirinya, 
dimana staf tersebut selalu menjalankan tugas 
harian rutin tanpa diperintah dan selalu berinisiatif 
dalam pekerjaannya.  

 
“Yg selalu menjalankan tugas rutin tanpa 
harus diingatkan plus inisiatif tinggi. Ya ga 
semuanya begitu. Ada yg saya kasih arahan 
juga. Cuma untuk jadwal rutin dia selalu 
mengerjakan tanpa diingatkan.” 

 
 
Subbagian Multimedia baik Kasubbag maupun staf 
selalu mencari solusi ketika terdapat permasalahan 
yang disebabkan oleh adanya metakomunikasi 
tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh keduanya 
bahwa biasanya divisi mereka mengadakan rapat 
evaluasi di mana dalam rapat tersebut baik 
Kasubbag maupun staf saling mengutarakan 
keluhan maupun apresiasi serta hal-hal yang perlu 
untuk diperbaiki lagi. Cara tersebut dinilai dapat 
menyelesaikan masalah komunikasi yang terjadi 
dalam tubuh divisi.  

 
Kasubbag Multimedia: 

“Nah ini, biasanya saya menghubungi secara 
pribadi dan menjelaskan kesalahannya, atau 
kalua sudah terlanjur ya saya beri sanksi 
sesuai dengan permasalahannya. Paling ya 

ngobrol, membuka diri pas lagi rapat, 
namanya masalah pasti ada tetapi tidak untuk 
dihindari.” 

 
Staf Subbagian Multimedia: 

“Biasanya ada ngobrol dalam divisi saya. Di 
situlah saya mencoba memberikan penjelasan, 
pengertian, serta saran kepada pimpinan 
saya.” 

 
 

Kasubbag Multimedia cenderung memendam 
permasalahan yang terjadi dan diam ketika terjadi 
suatu masalah meskipun pada rapat evaluasi hal 
tersebut akan disampaikan.  

  
“Saya biasanya nahan, diem, dipendem sendiri 
untuk menghindari marah-marah secara 
lisan.” 

 
Metakomunikasi yang terjadi dalam Subbagian 
Multimedia Biro Humas Kementerian Perdagangan 
beberapa kali menimbulkan konflik internal antara 
pimpinan yaitu Kasubbag Multimedia dengan staf 
di subbagian tersebut. Meski begitu, 
metakomunikasi yang positif juga terjadi pada 
komunikasi antara pimpinan dengan beberapa staf 
yang dianggap memiliki inisiatif tanpa harus 
diberikan instruksi berulang-ulang terlebih dahulu 
dalam melakukan pekerjaan. Adanya pesan di 
dalam pesan yang terjadi pada komunikasi antara 
Kasubbag Multimedia dan staf nya berhubungan 
dengan bahasa tubuh atau gerakan tubuh 
(komunikasi nonverbal). Dalam menangani 
permasalahan komunikasi tersebut, baik staf 
maupun pimpinan biasa berdiskusi dalam rapat 
internal untuk menyuarakan pendapat mereka dan 
memberikan saran-saran demi keberlangsungan 
kerja divisi semakin baik. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada dasarnya komunikasi organisasi yang 
dilaksanakan di lingkungan Subbagian Multimedia 
berlangsung secara dua arah di mana pimpinan 
memberikan instruksi kepada bawahan dan 
bawahan merespon instruksi tersebut. Meski sudah 
berjalan cukup baik, komunikasi di lingkungan 
tersebut masih menghadapi kendala salah satunya 
adanya pesan di dalam pesan yang cenderung 
negatif terjadi saat pimpinan berkomunikasi dengan 
bawahan. Selain itu, Kasubbag Multimedia lebih 
memilih diam pada saat konflik berlangsung demi 
menghindari konflik yang lebih panjang lagi 
sehingga hal tersebut menimbulkan interpretasi 
yang berbeda dalam benak staf tentang apa yang 
sebenarnya sedang terjadi.  

Dalam konteks metakomunikasi, baik Kasubbag 
maupun staf sama-sama melakukan 
metakomunikasi di mana terdapat pesan implisit 
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dari pesan yang disampaikan secara eksplisit. 
Keduanya menggunakan bahasa tubuh untuk 
menyampaikan hal tersebut bahwa ada yang 
“salah” hanya saja tidak diungkapkan. Menarik 
ketika keduanya sama-sama merasa sudah saling 
memahami tetapi hal-hal tersebut masih sering 
terjadi dalam melakukan komunikasi organisasi. 

Kepala Subbagian Multimedia dirasa perlu untuk 
lebih melakukan manajemen emosional dalam 
menghadapi permasalahan yang terjadi dalam 
organisasi. Semakin cepat suatu permasalahan 
diselesaikan secara jelas, maka akan semakin 
efektif pula kinerja organisasi. Rapat evaluasi yang 
dilakukan bisa jadi membantu menyelesaikan 
permasalahan, tetapi akan lebih baik jika staf pun 
meminimalisir terjadinya konflik dengan meminta 
maaf terlebih dahulu baik secara langsung maupun 
melalui chat secara pribadi. 
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