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Tidak dapat dipungkiri sangat banyak 
pekerjaan rumah bidang komunikasi 
publik yang harus dibenahi oleh 

Presiden Jokowi selama dua tahun lebih 
memimpin negeri ini. Ketiadaan organisasi 
dalam menyampaikan hal baik terkait kinerja 
pemerintah membuat kabinet terlalu sering 
gaduh. Sepanjang republik ini berdiri, baru 
kali ini ada menteri saling hardik dan serang 
di ruang publik dan media massa. Suasana 
yang sebenarnya juga terjadi pada era-era 
presiden sebelumnya. Bedanya mereka 
berdebat, berargumen, dan menyelesaikan di 
sidang kabinet atau di depan Presiden.

Sebenarnya sangat banyak pesan-
pesan positif, menginspirasi, atau pendeknya 
kabar baik kinerja pemerintahan yang bisa 
disampaikan ke publik. Namun, pesan yang 
didapat publik misalnya soal pembangunan 
pembangkit listrik 35.000 megawatt dan Blok 
Masela, kebijakan impor beras dan stok daging 
sapi, kereta cepat, hanya kegaduhannya dan 
kontroversinya saja. Tak lebih dari itu. Bahkan 
pertama kali dalam sejarah ada seorang 
menteri yang mengajak wakil presidennya 
untuk berbedebat secara terbuka. Di saat 
menteri saling decak pinggang, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi merilis ke publik—bukan 
ke Presiden—hasil penilaian kementeriannya 
terhadap kementerian lain. Suasana makin 
gaduh. 

Belum lagi kalau kita urai soal 
rekaman saham freeport; pengangkatan 
menteri yang kewarganegaraannya menjadi 
polemik; tidak punya menajemen krisis 
menangani penyebaran vaksin palsu; polemik 
pembatalan 3.143 perda; kebijakan full day 
school; lempar tanggungjawab kemecetan 
mudik lebaran di di pintu Tol Brebes Timur 
(Brexit); kelambatan merespon isu serbuan 
TKA Illegal; dan lainnya. 

Ketiadaan orkestrasi dalam menanggapi 
sebuah peristiwa juga menjadi batu sandungan 
dalam memberikan informasi yang baik dan 
menenangkan publik. Misalnya saja, macet 
parah di Gerbang Tol Brebes “Brexit” Timur 
pada musim mudik yang lalu dan kasus 

vaksin palsu menjadi contohnya. Publik 
yang seharusnya mendapat informasi yang 
terang dan menenangkan malah menerima 
sebaliknya. Saling lempar tanggungjawab 
terhadap apa yang terjadi di Gerbang Tol 
Brebes “Brexit” Timur yang hingga memakan 
korban jiwa seharusnya tidak dipertontonkan. 
Ketiadaan menajemen komunikasi krisis 
terhadap peredaran vaksin palsu malah 
menambah panik masyarakat. 

Memasuki 2017 ini, ada baiknya, semua 
unsur yang terkait dengan Government 
Public Relations (GPR) melakukan ‘rembug 
hati’ mengevaluasi pola komunikasi GPR 
yang sudah berlangsung saat ini, menambal 
yang masih rapuh dan menyulam yang masih 
kosong. Ada banyak teori yang bisa dijadikan 
landasan dan lampu penerang. 

Salah satunya yang paling populer 
milik Ronald D. Smith yang dalam bukunya 

Strategic Planning for Public Relations 
yang mengatakan benang merah strategi 
komunikasi diawali dengan penelitian 
(menganalisa situasi; menganalisa kekuatan 
dan kelemahan organisasi; menganalisa 
publik), kemudian strategi (memantapka 
tujuan yang jelas, spesifik dan terukur; 
formulasikan aksi komunikasi; menggunakan 
komunikasi yang efektif), dilanjurkan 
dengan taktik (memilih alat dan saluran 
komunikasi; mengimplementasikan program 
komunikasi), dan diakhiri dengan evaluasi 
yang dilakukan secara berkala.  Selain itu 
sudah banyak pula praktik dan lesson learned 
pengelolaan informasi publik yang pernah 
terjadi dan sedang berlangsung di negeri ini 
untuk dijajarkan, dipilih, dikombinasikan, 
dan diramu sedemikian rupa untuk menjadi 
model pengelolaan GPR Indonesia.
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Menapaki Pola GPR Kita

Beragam contoh kasus dapat 
kita petik untuk melihat 
perlunya sebuah perencanaan 

dan pentingnya mengorganisasikan 
penyampaian informasi dari pemerintah 
kepada publik atau dikenal dengan 
Government Public Relations (GPR). Kita 
tentu masih ingat, kegagalan kebijakan 
kenaikan harga BBM bersubsidi oleh 
Presiden SBY pada 2012 akibat meluasnya 
penolakan oleh berbagai elemen 
masyarakat mulai dari mahasiswa, supir 
angkot, hingga siswa sekolah, sampai 
sebagain fraksi di DPR. Suasana pro dan 
kontra kenaikan BBM bersubsidi yang 
berlarut-larut diakhiri dengan gagalnya 
pemerintah SBY menaikkan harga BBM 
bersubsidi. Jika dirasionalkan, kenaikan 
BBM merupakan sesuatu yang wajar 
dan tidak aneh karena harga minyak di 
Indonesia pasti juga dipengaruhi oleh 
harga minyak dunia. Jika harga minyak 
dunia naik terus dalam kurun waktu 
tertentu, tidak salah harga BBM dalam 
negeri juga disesuaikan. Walau pasti ada 
pro dan kontra dan ini dialami juga oleh 
pemerintahan sebelum SBY. Presiden 
Megawati bahkan pernah menaikkan 
BBM bersubsidi sebanyak tiga kali. 

Jika kita selami—dengan tidak 
meminggirkan faktor politik—faktor 

komunikasi menjadi saham terbesar 
gagalnya implementasi kebijakan 
ini. Pemilihan kata ‘kenaikan’ bukan 
‘penyesuaian’ diyakini menjadi kekeliruan 
awal mengomunikasikan kebijakan. 
Walau sepele, dampaknya siginifikan. 
Fakta selanjutnya adalah, pemerintah saat 
itu tidak berhasil menjadikan masalah 
BBM Bersubsidi menjadi persoalan 
bangsa ditengah naikknya harga minyak 
dunia. Niat menaikkan BBM Bersubsidi 
yang sebenarnya jelas dan solutif karena 
terdapat program kompensasi untuk 
membantu atau menolong warga kurang 
mampu dengan disalurkannya kembali 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan 
perluasan Beasiswa menjadi kurang 
jelas bahkan cenderung liar. Informasi 
berkaitan dengan masalah BBM (alasan 
harga harus naik) menjadi informasi 
begitu senjang (lebar jaraknya dan 
bedanya) dan semakin curam saat 
informasi tersebut ditambah, ditafsirkan 
sendiri, atau dikurangi oleh pihak-pihak 
yang punya kepentingan politik maupun 
nonpolitik, dan celakanya panggung 
media dipenuhi oleh informasi yang 
senjang ini. 

Pesan kenaikan BBM yang 
seharusnya berasal dari pemerintah—
karena paham duduk persoalan dan 

punya banyak ahli yang mampu 
merasionalkannya—berhasil ‘dicuri’ 
oleh pengamat dan politisi, bahkan 
‘diramaikan’ oleh survei sebuah lembaga 
survei di mana 86 persen responden 
menolak kenaikan BBM bersubsidi 
dan petisi penolakan di change.org. 
Muaranya, rakyat Indonesia menerima 
informasi tidak valid dan membingunkan 
dan pemerintah gagal menyakinkan 
rakyatnya. Kondisi ini menunjukkan 
ketiadaan sistem komunikasi yang 
komprehensif yang bisa menyampaikan 
informasi komprehensif dan masif 
kepada publik ditambah tidak solidnya 
lembaga pembentuk citra pemerintah 
yang harusnya berkesinambungan.

Lain Presiden SBY, lain pula 
Presiden Jokowi. Macet parah di Gerbang 
Tol Brebes “Brexit” Timur pada musim 
mudik yang lalu dan kasus vaksin palsu 
menjadi contoh belum dijalankannya 
pola GPR oleh semua Badan Publik 
di republik ini. Untuk kedua kasus 
ini, publik yang seharusnya mendapat 
informasi yang terang dan menenangkan 
malah menerima sebaliknya. Hal yang 
sama juga terjadi pada program nasional 
pengampunan pajak. Kebijakan yang 
sebenarna merupakan kabar baik ini, 
juga sempat terperosok akibatnya 

Event

Sering sekali sebuah kebijakan yang sebenarnya baik bagi 
masyarakat mengalami degradasi pesan sehingga tidak hanya 

disikapi negatif tetapi mendapat penolakan publik. Kondisi seperti 
ini sering dialami oleh institusi pemerintahan.
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Event

ketiadaan strategi yang komprehensif 
dan terintegrasi dari pemerintah dalam 
mengomunikasikan. 

Di media sosial tanda pagar 
#StopBayarPajak sempat merajai topik 
pembicaraan (trending topic) dan 
memancing rekasi Presiden dengan 
meminta Menteri Keuangan dan 
Ditjen Pajak mengklarifikasinya. Tema 
percakapan media sosial yang utama 
adalah program ini mencederai rasa 
keadilan, karena juga menyasar ‘rakyat 
kecil’ karena menjadikan para pegawai 
pensiunan dan profesional, yang seluruh 
kewajiban pajaknya sudah dilaksanakan 
dengan baik, harus membayar pajak 
dua kali. Sebuah informasi yang 
sebenarnya keliru dan sebenarnya tidak 
perlu bersemai dan dianggap benar 
oleh masyarkat, jika saja ‘kabar baik’ ini 
‘diorganisasikan’ dengan baik, teratur, 
pesannya tepat, dan komprehensif. 
Walau Pemerintah—dalam hal ini Ditjen 
Pajak—berhasil mengklarifikasi semua 
isu, tetapi harus diakui membalikkan 
keadaan dan persepi soal pengampunan 
pajak cukup berkeringat. 

Kondisi-kondisi seperti ini 
tentunya merugikan publik. Namun, 
dampaknya yang paling besar akan 
menimpa pemerintah sendiri. Sebuah 
pemerintahan yang pejabat publiknya 
gagal mengelola informasi publik, tidak 
mampu menginformasi hal yang baik 
kepada publik dengan cara yang baik juga 
akan terus dibayangi persepsi publik yang 
negatif.

GPR Butuh Organisasi dan Orkestrasi
Tentunya semua informasi atau 

pesan dari pemerintah di semua level 
termasuk badan-badan publik yang 
menaunginya adalah informasi dan pesan 
yang baik, yang berguna, bermanfaat, dan 
dalam kondisi tertentu hendak membari 
solusi atas berbagai isu atau peristiwa 
berbagai bidang yang berkaitan dengan 
kepentingan umum. Namun, sering 
sekali—dalam banyak kasus—kehendak 
atau niat baik ini malah menambah 
kegusaran publik. Jauh dari tujuan utama 
berkomunikasi yaitu untuk mengurangi 
ketidakpastian.

Ketiadaan manajemen, pengaturan, 
pengorganisasian yang komprehensif dan 
terintegrasi dalam proses penyampaian 
informasi ini menjadi salah satu penyebab 
utamanya. Ketidakmampuan me-
menage isu, memahami agenda setting 
media dan publik serta mengabaikan 
pra kondisi dan menafikan dampak 

dari penyampaian sebuah pesan serta 
‘miskin’ kreativitas masih menjadi warna 
dominan pemerintah dan badan publik 
kita saat ini. 

Kegelisahan akan kondisi seperti ini 
bukan tanpa disadari. Saat masih menjadi 
Presiden, SBY, dalam sebuah kegiatan 
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat 
(Bakohumas/ Organisasi Humas 
Lembaga Pemerintahan) pada 2007 lalu, 
mengatakan, bahwa seringkali apa yang 
dilakukan pemerintah tidak diketahui 
hingga ke pelosok masyarakat sehingga 
pemerintah selalu dinilai kurang dan tidak 
memikirkan rakyat. Artinya ada celah 
menganga antara program pemerintah 
dengan pengetahuan masyarakat 
mengenai program pemerintah tersebut.

Sementaran Presiden Jokowi, 
dalam beberapa kesempatan, selalu 
mengingatkan agar para menterinya 
tidak mengesampingkan peran media 
massa dalam menjalankan program-
program kerjanya. Pernyataan ini 
menyiratkan bahawa Presiden ini para 
menterinya menginformasikan rencana 
dan hasil kerja pemerintah secara baik, 
tertata, dan berkala salah satunya lewat 
media massa. Presiden meminta para 
menterinya mempunyai kecepatan dalam 
merespon dan memberikan informasi 
kepada publik. 

Bahkan, pada awal Februari 2016 
lalu di Istana Negara dalam pertemuan 
dengan humas kementerian/lembaga 
(KL-Humas Pemerintah), Presiden 
Jokowi secara langsung memberikan 
lima arahan direktif untuk humas 
Kementerian/Lembaga yaitu: Pertama, 
harus aktif berkomunikasi dengan rakyat; 
Kedua, harus mempunyai agenda setting; 
Ketiga, harus mampu menjelaskan isu 
secara terbuka; Keempat, menghilangkan 
ego sektoral; dan Kelima, harus 

mendorong keterlibatan publik. 
Untuk mewujudkan kelima arahan 

direktif itu tentunya humas pemerintah 
tidak bisa seperti biasa, not business 
as usual dalam menjalankan progam-
program komunikasinya. Perjalanan dua 
tahun pemerintah Jokowi sudah cukup 
menjadi ajang pemanasan untuk menata 
kembali pengelolaan komunikasi publik 
pemerintah. Harus ada sebuah ‘gerakan 
dari atas’ yang menurunkan sebuah model 
pengelolaan informasi publik pemerintah 
yang sinergis dan terintegrasi sehingga 
mampu menjadikan government 
public relations (GPR) menjadi sebuah 
orkestrasi yang tidak hanya indah, tetapi 
juga harmonis dan saling mengisi. 

Rumus sederhananya adalah pesan-
pesan baik yang disampaikan oleh 
pemerintah harus diterima dengan baik 
juga oleh publik. Agar kedua ‘baik’ ini 
bertemu harus ada ‘pengorganisasian’. 
Memang menciptakannya bukan perkara 
mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang 
sangat sulit apalagi mustahil. Pesan-
pesan GPR yang memang sarat akan 
isu-isu yang berkenaan dengan hajat 
hidup orang banyak, kepentingan umum, 
dan menyasar sendi-sendi kehidupan 
masyarakat memang memerlukan 
‘treatment’ dan strategi khusus. 

Sebenarnya, rumus sederhana ini 
pernah diterapkan di beberapa badan 
publik, hanya saya programnya tidak 
berlanjut seusai dukungan dari lembaga 
donor juga berakhir, jika pun ada yang 
berlanjut kualitas dan kuantitasnya tidak 
sama.  Selain itu sudah banyak pula 
praktik dan lesson learned pengelolaan 
informasi publik yang pernah terjadi dan 
sedang berlangsung di negeri ini untuk 
dijajarkan, dipilih, dikombinasikan, dan 
diramu sedemikian rupa untuk menjadi 
model pengelolaan GPR Indonesia. 
Salah satunya adalah konsep Media 
dan Information Center yang sempat 
diterapkan beberapa kementerian dan 
lembaga serta menaungi beberapa even 
besar publik di mana memberi hasil 
cukup signifikan dalam pengelolaan 
informasi publik. Sebut saja Pemilu 1999 
(pemilu pertama era reformasi), Pemilu 
2004 (pemilu kedua era reformasi dan 
pemilu di mana rakyat Indonesia pertama 
kali memilih presiden/wakil presiden 
secara langsung), Pemilu 2009, Pusat 
Informasi dan Komunikasi Departemen 
Hukum dan HAM (2007), dan model-
model pengelolaan informasi publik 
lainnya misalnya yang diterapkan Ditjen 
Pajak paska kasus Gayus Tambunan. 
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Media Center: 

Konsep Ideal GPR

informasi yang terintegrasi dan terpadu, 
media center berhasil menyelamatkan 
program sosialisasi di menit-menit 
akhir pemilu. Berbeda denggan 
penyelenggaraan Pemilu 2004 di mana 
perancanaan sosialisasi sudah disiapkan 
jauh-jauh hari, Pemilu 2009 jika dilihat 
dari pemberitaan dan pemahaman 
masyarakat yang masih rendah terhadap 
tata cara pemilihan, dapat dikatakan 
belum mempunyai strategi sosialisasi 
yang komprehensif dan terintegrasi.

Memang, salah satu perkerjaan 
penting dalam setiap penyelenggaraan 
pemilu adalah menyosialisasikan teknis 
dan substansi pemilu. Pengalaman 
tiga pemilu sebelumnya (pemilu 1999, 
2004, dan 2009) bisa menjadi gambaran 
betapa ternyata sosialisasi pemilu 
yang terencana, komprehensif, dan 
menyentuh semua lapisan masyarakat 
mampu membawa ‘kegairahan’ dalam 
masyarakat bahwa pemilu adalah bagian 
penting dari masa depan bangsa ini 
sehingga menjadi tanggung jawab semua 
untuk menyukseskannya.

Setiap ada penyelenggaraan 
pemilu, berarti rakyat Indonesia sedang 
menentukan kelanjutan perjalanan 
bangsanya lima tahun ke depan. Rakyat 
adalah aktor utama dalam setiap 
penyelenggaraan Pemilu. “Suara” mereka 
menjadi faktor kunci dan penentu berhasil 
tidaknya sebuah proses demokrasi ini. 
Sebab itulah menjadi hak rakyat untuk 
tahu segala macam informasi mengenai 
penyelenggaraan sebuah kegiatan dimana 
mereka menjadi pelaku utama. Sebuah 
hajatan bernama Pemilu yang menjadi 
penentu dan wahana bagi mereka untuk 
ikut menentukan nasib bangsanya lima 
tahun ke depan. Pemilu tanpa sosialisasi 
yang cukup dan mamadai sama artinya 
dengan membiarkan seorang pemain 
film berdialog tanpa naskah yang utuh. 
Bisa dibayangkan seperti apa jadinya. 
Lakonnya tidak akan berjalan baik dan 
sudah pasti salah. Demikian juga dengan 
pemilih yang tidak mempunyai cukup 
informasi mengenai Pemilu. Pemilih 
akan merasa enggan mengikutinya 
karena tidak memahami apa gunanya 

Gagasan

Suryopratomo, Direktur Pemberitaan Metro TV, saat seminar Kehumasan Penguatan Platform PR Bangsa (17-02-2015) 

Hasilnya, informasi terkait 
pemilu saat itu membanjari 
media dan mengisi 

percakapan di ruang-ruang publik 
mulai dari senayan hingga warung 
kopi, antusiasme masyarakat bersemai. 
Pesan pentingnya pemilu baik secara 
substantif maupun teknis sampai dengan 
baik dan menggerakkan masyarakat ikut 
berpartisipasi menyukseskan pemilu. 

Bayangkan, Indonesia yang saat itu 
baru saja mereguk euforia kebebesan 
berbicara dan berekspresi langsung diuji 
oleh sebuah perhelatan pemilu yang 
demokratis setelah selama 32 tahun 
menjalani pemilu semu. Pemilu yang 
jadi ‘batu ujian’ ini pun berhasil dilewati 
dengan baik dan dapat dikatakan berhasil. 
Salah satunya adalah tingginya partisipasi 
pemilih. Pemilu 1999 bahkan partisipasi 
pemilih sampai menembus angka 92,74 
persen. Sementera Pemilu 2004 berada di 
angka 84,7 persen. Bandingkan dengan 
Pemilu 2014 yang hanya 75 persen. Pada 
Pemilu 2009, walau cukup terlambat 
mengimplementasikan pengelolaan 

Pada Pemilu 1999 dan 2004, Media Center KPU menjadi konsep pengelolaan informasi terpadu dan 
terintegrasi. Saat itu, media center, menjadi epicentrum utama kegiatan media dan menjadi pusat pelayanan 
data dan pengelolaan informasi publik terkait semua aspek penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya itu, Media 
Center adalah tempat digodok dan dieksekusinya berbagai program komunikasi dan sosialisasi baik kepada 

media lokal, nasional, dan internasional maupun langsung kepada publik.
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Gagasan

mereka memilih, bagaimana aturan 
mainnya, seperti apa rambu-rambunya 
dan lainnya.

Pengelolaan informasi publik 
pemilu Indonesia terutama Pemilu 
2004 yang oleh dunia internasional 
diakui keberhasilannya tidak lepas 
dari sebuah program sosialisasi dan 
komunikasi terpadu . Sebuah program 
yang tidak hanya menginformasikan 
dan mensosialisasikan semua aspek 
penyelenggaraan pemilu lewat berbagai 
saluran (terutama media), tetapi 
juga melaksanakan programprogram 
pendidikan pemilih yang sangat 
dibutuhkan masyarakat. Selain itu, 
program ini juga menyebarkan berbagai 
kegiatan KPU, berbagai kebijakannya, 
program-programnya, kesiapannya 
sehingga masyarakat bisa menilai 
langsung bagaimana performa lembaga 
yang dipercaya menyelenggarakan 
hajatan untuk mereka.

Dapat dikatakan sosialisasi 
adalah salah satu kunci dari suksesnya 
penyelenggaran sebuah program, apalagi 
hajatan sebesar pemilu yang merupakan 
“denyut jantung” proses pemerintahan, 
kenegaraan dan demokrasi di Indonesia. 
Semua parameter keberhasilan pemilu 
yaitu: partisipasi pemilih yang tinggi; 
pemilu berlangsung aman, jujur 
dan adil; kualitas hasil pemilu; dan 
keberhasilan teknis pemilu sangat 
tergantung bagaimana penyelenggara 

pemilu dalam hal ini KPU baik di pusat 
maupun di daerah mampu mentransfer 
informasi substansi dan teknis pemilu 
kepada semua masyarakat Indonesia dan 
menjadikan masyarakat sebagai subjek 
bukan obyek dalam penyelenggaraan 
pemilu dan semua ini bisa terwujud 
dengan pengorganisasian yang baik, 
komprehensif dan terpadu. 

Konsep pengelolaan informasi 
publik pemilu yang komprehensif 
dan terpadu sempat diadopsi oleh 
Komite Independen Pemilihan Aceh 
(sebutan untuk KPU Daerah Aceh) saat 
menyelenggarakan pilkada serentak di 
19 kabupaten/kota bersamaan dengan 
pemilihan gubernur/wakil gubernur 
pada 11 Desember 2006. Sebagai daerah 
yang baru saja menikmati kedamaian 
setelah berpuluh tahun berkonflik dan 
dilanda bencana tsunami yang dahsyat, 
menggelar pilkada yang demokratis 
menjadi sebuah batu ujian dan 
pertaruhan perdamaian dan perjalanan 
Aceh ke depan. Tiada pilihan lain selain 
mengerahkan semua sumber daya untuk 
menyukseskan pilkada, salah satunya 
mengelola informasi publik terkait 
pilkada yang komprehensif dan terpadu. 

Namun, penyelenggaraan Pilkada 
Aceh bukanlah tanpa tantangan 
mulai dari menjadi pertaruhan proses 
perdamaian Aceh; pengetahuan 
masyarakat tentang Pilkada rendah; 
digelar serentak; menjadi perhatian 

nasional dan internasional; dan menjadi 
sorotan media massa. Berbagai tantangan 
inilah yang menjadi acuan utama 
pengelolaan informasi dan sosialisasi 
terpadu Pilkada Aceh. Dengan strategi 
besar pelibatan penuh masyarakat dalam 
semua tahapan, gelaran pilkada serentak 
Aceh 2006 menjadi yang paling berhasil 
di Indonesia, terutama mengingat 
kondisi Aceh saat itu. 

Pilkada Aceh berlangsung tanpa 
konflik, partisipasi pemilih tinggi, 
pengetahuan masyarakat tentang 
substansi dan teknis Pilkada Aceh 
tinggi, besarnya dukungan tokoh agama, 
tokoh nasional dan dunia mengalir, dan 
terpilihnya pemimpin yang diterima 
semua pihak tidak lepas dari berhasilnya 
Media Centeri Pilkada Aceh saat itu 
merancang dan mengeksekusi berbagai 
program komunikasi dan sosialisasi 
terpadu. Keberhasilan ini juga diakui oleh 
dunia internasional dengan menobatkan 
Program “Komunikasi Terpadu Pilkada 
Aceh” mendapat penghargaan terbaik 
I pada kategori Overall Institutions” 
dari International Public Relations 
Associations (IPRA) Indonesia pada 5 
September 2007 di Bali.

Konsep pengelolaan informasi 
dan sosialisasi terpadu juga sempat 
diterapkan di Kementerian Hukum 
dan HAM pada 2007-2009 (waktu itu 
masih Departemen Hukum dan HAM) 
dengan nama Pusat Informasi dan 
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Komunikasi (PIK). Terdapat empat 
tujuan utama dari program komunikasi 
dan sosialisasi terpadu di kementerian 
ini yaitu: meningkatkan kapasitas dan 
kualitas komunikasi Kementerian serta 
terbangunnya kemampuan internal 
departemen dalam mengelola Media 
Center; tersosialisasinya dengan baik 
program dan kebijakan Kementerian 
ke masyarakat; terjalinnya hubungan 
yang sehat dan dinamis dengan media 
massa; dan meningkatnya partisipasi 
publik dalam pembentukan undang-
undang. Keempat tujuan inilah yang 
membingkai semua kegiatan di PIK 
Depkumham dengan tujuan utamanya 
terbangunnya citra positif Depkumham 
sebagai lembaga yang transparan dalam 
melayani kebutuhan informasi publik. 
Untuk mencapai tujuan itu, stragegi 
dan program pun dirancang dan 
dieksekusi mulai dari capacity building 
SDM; perancangan dan pengembangan 
strategi media; membuat kajian dan 
merancang strategi komunikasi menteri 
dan unit utama; merancang, mendesaian, 
penerbitkan dan menyalurkan 
berbagai media publikasi; dan transfer 
management. Hasilnya berbagai 
informasi soal hukum terutama proses, 
mekanisme penyusunan undang-undang 
termasuk substansinya mulai membanjiri 
media massa. Isu-isu soal hukum yang 
sebelumnya ‘kering’ di media massa dan 
publik mulai mengalir. Sosialisasi terkait 
hukum dan HAM intensif dilakukan. 

Pengelolaan informasi publik 
dengan konsep Media Center 
(komunikasi dan sosialisasi terpadu) 
patut diadopsi GPR. Pengalaman sudah 
menguji, bahwa konsep ini berhasil 
melalui ‘rumitnya’ menginformasi hal 
baik, dengan cara baik, dan diterima 
dengan baik juga oleh publik. Media 
center terbukti mampu menghalau 
banyak tantangan ‘sulitnya’ memenuhi 
media massa dengan berita-berita baik. 
Metode media center mulai dari analisis 
situasi, eksekusi, evaluasi, ditambah 
dengan pengayaan kreativitas mampu 
menggerakkan publik berpartisipasi 
tanpa harus mengeluarkan anggaran 
kehumasan yang bombastis. 

Media Center merupakan pusat 
segala aktivitas komunikasi dan 
sosialisasi mulai dari perencanaan hingga 
eksekusi. Jika melihat skemanya (lihat 
skema), pola kerja, media center saling 
terkait satu sama lain. Semua terkoneksi 
di mana publik dijadikan muara semua 
kegiatan.

Strategic Communications 
bekerja berdasarkan asupan data dan 
informasi dari Tim Data; Monitoring/
Analisis Media; Media Sosial; Call 
Center/Help Desk. Dalam merancang 
program Strategic Communications juga 
memperhatikan aspirasi publik yang di 
dapat dari pemberitaan media massa, 
percakapan media sosial dan call center/
help desk. 

Aspirasi publik lewat pemberitaan 
media massa didapat dari proses 
monitoring dan rekapitulasi pemberitaan 
media massa baik cetak, elektronik 
(televisi dan radio), dan online; media 
sosial; dan call center. Dari sini akan 
ditemukan apa yang menjadi bahasan 
utama yang dipersoalkan media massa 
dan publik tentunya terkait dengan 
tugas pokok dan fungsi institusi yang 
bersangkutan.

Strategic Communications akan 
merekomendasikan apa saja yang harus 
dilakukan institusi untuk menjawab isu-
isu tersebut bisa konferensi pers, diskusi 
media, editors forum, kunjungan ke 
lapangan ataupun mobilisasi sosial dan 
rekomendasi lainnya.  Bisa juga kegiatan 
non-media misalnya lobi; mobilisasi 
sosial dan public relations (PR) Event.  
Jika kegiatan media media maka akan 
dieksekusi oleh media relations; publikasi 
lewat media sosial oleh tim media 
sosial; lobi oleh tim lobi. Sementera PR 
Event dan mobilisasi sosial sebaiknya 
diekseksui oleh sebuah kepanitian. 
Dengan begini semua program dan 
kegiatan yang digulirkan Media Center 
benar-benar sesuai dengan kebutuhan 
media massa dan publik.

Berbagai program dan kegiatan PR 
Event dan media relation akan menyasar 
media massa dalam bentuk pemberitaan 
dan menyasar publik. Kegiatan media 
relation dan PR Event juga akhirnya 
mengalir ke publik lewat pemberitaan 
dimana di dalamnya selalu terkandung 
pesan-pesan terkait kebijakan atau 
program yang akan digulirkan. 

Sementara program dan kegiatan 
tim mobilisasi sosial akan menyasar 
langsung publik di tempat di mana 
kegiatan berlangsung. Namun, agar 
publik ditempat lain bisa mengetahui 
pesan-pesan terkait krisis biasanya tim 
media relations akan mengundang 
para jurnalis untuk meliput kegiatan 
mobilisasi sosial. 

Muara dari semua program 
dan kegiatan media center adalah 
untuk publik luas dengan tujuan agar 

semua masyarakat dari semua latar 
belakang mempunyai pemahaman dan 
mendapatkan informasi yang setara

Prasyarat Agar Komprehensif, Terpadu, 
dan Berkelanjutan

Penerapan konsep media center 
untuk GPR memang bukan tanpa 
rintangan dan tantangan. Salah satu faktor 
keberhasilan konsep media center seperti 
yang diulas di atas pendanaannya berasal 
dari donor dalam hal ini UNDP. Bukan 
soal besarnya anggaran, tetapi fleksibilitas 
dan keleluasaan penggunaan anggaran. 
Namun walau begitu transparansi dan 
pertanggungjawaban anggaran menjadi 
harga mati. Setiap sen yang keluar harus 
jelas pertanggungjawabannya. Memang 
soal anggaran kehumasan yang saat ini 
masih dianggap ‘belum penting’ menjadi 
persoalan klasik banyak insititusi 
pemerintahan. Harusnya arahan 
Presiden yang meminta peran humas 
lebih optimal dan strategis menjadi tanda 
bahwa harus ada keberpihakan anggaran 
untuk kegiatan GPR di semua institusi. 

Sudah saatnya mulai dipikirkan 
sebuah terobosan dalam sistem 
pengadaan dan penganggaran program-
program kehumasan yang tidak kaku, 
tetapi juga efisien, transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Sebuah sistem 
penganggaran multiyears yang menjamin 
keberlanjutan program. 

Prasyarat lainnya yang juga penting 
adalah soal pemahaman mumpuni soal 
manajemen isu. Media center wajib 
diisi orang-orang mengetahui isu dan 
problem komunikasi serta bagaimana 
menyelesaikannya. Kehadiran media 
center akan benar-benar jadi solusi 
jika komunikasi internal dalam sebuah 
institusi mengalir dengan baik. Poin 
penting lainnya—yang sering dilupakan 
dan tidak dilakukan— adalah evaluasi 
kegiatan media center.  Apapun itu, 
persepsi publik pada dasarnya adalah 
bentuk akhir dari proses komunikasi 
publik yang dilakukan GPR kepada publik 
sebagai penerima informasi. Survei 
atau jajak pendapat secara berkala wajib 
dilakukan sebagai dasar peningkatan 
kualitas program komunikasi publik.

Terakhir, yang paling penting adalah 
sosok leader yang mampu menjadikan 
semua program dan kegiatan di media 
center menjadi sebuah orkestrasi. Tanpa 
ini, mustahil media center yang memang 
dikonsep saling terkait dan mengisi satu 
sama lain bisa menjadi sebuah harmoni.
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Negeri Sipil (PNS) dan Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR), 
seperti nelayan dan buruh dapat segera 
memiliki rumah sehingga mampu 
memperkecil angka kesenjangan antara 
kebutuhan dan ketersediaan tempat 
tinggal di Indonesia. Namun jika 
dicermati, kebijakan penyediaan rumah 

video untuk memperkuat informasi. 
Total terlaksana 37 talkshow televisi dan 

Salah satu terobosan Pemerintahan 
Jokowi-JK adalah menyediakan 
rumah subsidi dengan harga 

dan cicilan yang sangat terjangkau 
lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP) atau lebih sering 
disebut sebagai rumah subsidi. Dengan 
terobosan ini diyakini, semua Pegawai 

Sepanjang 2016, Bamboedoea 
dipercaya oleh Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) untuk 

menangani program komunikasi untuk 
mengabarkan rencana, program, kinerja, 
aksi, terobosan, dan capaian Kemenhub 
dalam menjalankan amanat Nawa 
Cita yaitu mewujudkan pembangunan 
Indonesia-Sentri di bidang transportasi. 
Berbagai program komunikasi mulai 
dari pemanfaatan media televisi dan 
radio (talkshow) hingga dialog publik 
digelar untuk mengabarkan berbagai 
aksi dan terobosan yang telah dilakukan 
Kemenhub. Bamboedoea sebagai 
konsultan komunikasi, tidak hanya 
berperan sebagai tenaga pelaksana, tetapi 
juga menjadi perumus tema talkshow, 
menyiapkan kerangka acuan, dan 
mempersiapkan infografis serta insert 

murah ini belum tersosialisasi secara 
massif dan berkelanjutan ke seluruh 
masyarakat Indonesia. Padahal program 
ini adalah portfolio yang sangat baik 
bagi pemerintahan Jokowi-JK. Oleh 
karena itu, Pusat Pengelolaan Dana 
Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 
Kementerian PUPR sebagai salah satu 
institusi yang sangat strategis dalam 
menyukseskan program ini menjadi 
yang terdepan dalam menyosialisakan 
dan menginformasi setiap sisi dari 
program ini. Untuk mewujudkan ini, 
PPDPP mempercayakan Bamboedoea 
untuk mengeksekusi program marketing 
communication pameran rumah murah 
yang digelar di Jambi, Banyuwangi, 
Kendari, Jakarta, Lampung, Solo, 
Banjarmasin. Selain mengabarkan dan 
mengajak masyarakat di berbagai daerah 
tersebut untuk berkunjung ke pameran 
rumah murah, Bamboedoea juga 
merancang dan mengekseskusi talkshow 
di stasiun dan radio lokal dengan 
menghadirkan para pejabat PPDPP dan 
para kepala daerah sebagai narasumber. 

radio dan satu gelaran dialog publik di 
mana menteri sebagai juru bicara kunci

Menjangkau Rakyat 
dengan Informasi Rumah Murah

Mengabarkan Aksi Kemenhub Wujudkan 
Indonesia-Sentris
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