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Informasi dan data yang bagus dari
Pemerintah itu melimpah, namun
masih tersebar dan tidak
t k di i sehingga
terkoordinasi,
hi
k
kurang
terkomunikasikan dengan baik
kepada publik.
‘Koordinasi’ informasi antar lembaga
Pemerintah itu sendiri menjadi hal
yang ‘mahal’
Presiden Joko Widodo,
Seminar Kehumasan Pemerintah 2018

Kekosongan
Informasi dan
Data Pemerintah

Hoax/
Hate
Speech

Tidak Jelas
dan Tidak
Sinkron

Data
Pemerintah

Jelas dan
AKurat

Citra Positif
Pemerintah
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Informasi dan Komunikasi
• Perkembangan teknologi komunikasi global
menjadikan ‘publik’ sebagai aktor utama
• Informasi
I f
i Pemerintah
P
i t h harus
h
akurat dan
d
kredibel, sehingga dapat dikomunikasikan
dengan jelas
• Komunikasi bukan lagi sebagai pelengkap, namun
melekat dalam setiap kegiatan lembaga Pemerintah
• Kesadaran bahwa persepsi sangat penting:
‘Battle of Perception’, ketika persepsi melawan
kenyataan, persepsi yang akan selalu diingat

Pemetaan Kondisi
Komunikasi Pemerintah
• Image negatif atas birokrasi yang sudah melekat
(tidak strategis)
• Kecenderungan input (data dan informasi) yang
lambat dan tidak terkonsolidasi dengan baik
• Output komunikasi pemerintah memiliki kualitas
yang kurang menarik (lisan, tulisan dan visual)
• Munculnya ‘media baru’ (social media), dimana
‘semua orang’ bisa memproduksi informasi dan
berita
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Komunikasi Strategis

Definisi
Komunikasi strategis pemerintah dalam hal ini
didefinisikan sebagai keselarasan komunikasi yang
terencana sesuai dengan visi misi Presiden berdasarkan
pemetaan khalayak yang dituju.
• Keselarasan, baik secara pernyataan dan kebijakan di
setiap jenjang Pemerintah, hal ini akan mencakup
posisi, proses, dan koordinasi lintas institusi (sinergis)
• Terencana, sebagai bentuk persiapan sumber daya,
taktik, pesan, narasi dan media yang dipilih
• Pemetaan khalayak, akan mempertajam dan
meningkatkan efektifitas pengaruh pesan yang
disampaikan
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Komunikasi Strategis Pemerintah
Output

Memahami
tupoksi dan
memiliki
kompetensi

Sinergitas
informasi
dan data
internal
Pemerintah

Memiliki
Strategi
Komunikasi
‐ Data
‐ Konten
kreatif
‐ Stakeholder
mapping

Diseminasi:

• Citra Positif
Lembaga
• Rujukan
informasi
• Dukungan
Publik

Media yang
sesuai
khalayak

Outcome

Tujuan
Pemerintah

Ruang Lingkup
• Aspek Advokasi
• Komunikasi isu,
perkembangan dan
capaian Pemerintah

• Aspek Manajemen
Komunikasi Krisis
• Informasi fakta dan
data
• Anti Hoax dan Hate
Speech

• Aspek Kebijakan
Publik
• Terlibat dalam
penyusunan
kebijakan
• Komunikasi
produk
d k kebijakan
k bij k
Pemerintah

Create Issue

Policy
Communication

Contra Issue

Data and
d
Information Hub
• Aspek pusat data dan
informasi
• Sinergitas data dan
informasi
• Kemudahan akses oleh
publik dan media
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Komunikasi ‘Jaman Now’

Social Media

https://www.slideshare.net/wearesocial/2018‐digital‐
yearbook‐86862930?qid=9c5bf431‐4810‐4ec5‐bece‐
9584c07aafad&v=&b=&from_search=4
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Social Media
Prinsip‐prinsip:
• Media Sosial merupakan sesuatu yang besar
namun tidak menjadi satu‐satunya
• Official Account harus akurat dan kredibel
• Kecepatan penyebaran informasi menjadikan
media sosial efektif dalam konteks
komunikasi krisis
• Engage, don’t broadcast
• Kenali dan petakan sentimen akun pribadi,
media dan anonim yang berpengaruh

Social Media
Mengelola
M
l l Akun
Ak Resmi:
R
i
• Sebisa mungkin sudah di ‘verified’
• Dikelola oleh tim resmi
• Memiliki strategi pesan/ konten dan panduan
pengelolaan sesuai segmen
• Akun yang humanis dan komunikatif (misal:
TNI AU)
• Gunakan ‘monitoring tools’ untuk evaluasi
respon dan sentimen publik
• Manfaatkan endorser (lokal atau global)
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Mainstream Media
• Masih merupakan
p
rujukan
j
opini
p p
publik
• Media dan Pemerintah seringkali berada
pada posisi dan kepentingan yang berbeda:
bad news is a good news (media) VS framing
pemberitaan (Pemerintah)
• Perlu pemetaan dan pengenalan mendalam
tentang media: jenis,
jenis karakter,
karakter pemilik,
pemilik
afiliasi politik, redaktur dan pejabat kunci,
reporter dan akun media sosial
• Perlu tim/ orang khusus (juru bicara) untuk
menangani media mainstream

Aktivitas Hubungan Media
Siaran Pers
Diskusi
Media

Konferensi
Pers

Media

Analisis
Media

Visit

Unit
Komunikasi

Lokakarya
Jurnalis

Pemberitaan
Internal

Media
Monitoring

Narasumber
Berita
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Tantangan
• Pada era digital, hoax dan fake news akan lebih
mudah tersebar
• Haters akan selalu ada
• Pemberitaan negatif tidak bisa dihilangkan, namun
bisa dikelola
• Komunikasi pada saat krisis tidak hanya akan
berdampak negatif, namun juga memiliki peluang
positif jika dikelola dengan baik

Terima Kasih
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