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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas besarnya 

karunia-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan Rancangan Naskah Akademik mengenai 

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Komunikasi Publik di lingkungan Biro 

Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP), Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 

(Kemenhub). 

Pada dasarnya, penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk merumuskan 

suatu metode evaluasi yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, dalam rangka 

mengukur pencapaian sasaran-sasaran kinerja BKIP Kemenhub yang dimanifestasikan di 

dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sebagai luaran 

kegiatan monitoring dan evaluasi program komunikasi BKIP, maka kajian konseptual dan 

metodologis ini diharapkan layak untuk direkomendasikan menjadi sebuah pedoman 

pelaksanaan yang akan dibakukan dalam bentuk norma atau aturan tertulis.  

Tim Penyusunan Rancangan Naskah Akademik tentang Pedoman Monitoring dan 

Evaluasi Program Komunikasi Publik di lingkungan BKIP Kemenhub yang berlatar 

belakang peneliti dari lintas disiplin ilmu yang berbeda-beda, terutama didominasi oleh 

kepakaran ilmu komunikasi, bergerak berdasarkan Keputusan Kepala Biro Komunikasi 

dan Informasi Publik Nomor: KP.919 Tahun 2020 tentang Penunjukan Tenaga Ahli dan 

Administrasi pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Komunikasi di Lingkungan 

Biro Komunikasi dan Informasi Publik. 

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan BKIP 

Kemenhub, terutama melalui Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi, 

khususnya pada Subbagian Evaluasi Program Komunikasi, serta semua pihak yang telah 

membantu terlaksananya kegiatan perumusan Naskah Akademik menyangkut Pedoman 

Monitoring dan Evaluasi Program Komunikasi Publik di lingkungan BKIP Kemenhub. 

Semoga Naskah Akademik ini memiliki nilai manfaat yang tinggi, sehingga dapat dijadikan 

acuan atau referensi bagi semua pihak. 

 

 Jakarta, 23 November 2020  

Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa resesi global seperti saat ini, dunia bukan hanya tengah bertempur 

memerangi pandemi COVID-19, melainkan juga sedang bertarung melawan 

ancaman pandemi disinformasi (disinfodemic) yang kian masif dan sulit dikontrol 

(Posetti & Bontcheva, 2020). Karena berlangsung begitu serempak dan multiarah, 

alhasil beragam jenis berita bohong pemelintiran fakta (hoaks) semakin membanjiri 

kanal-kanal informasi online dan offline, yang bahkan diamplifikasi oleh organisasi 

media atau pers itu sendiri. Dampaknya, banyak masyarakat yang tersesat dalam 

membaca data dan fakta, apalagi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik 

yang diambil oleh Pemerintah.  

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat sejak 23 

Januari hingga 14 Agustus 2020, setidaknya terdapat 1.037 hoaks yang berhubungan 

dengan pandemi COVID-19. Artinya, rata-rata setiap hari terdapat 6 (enam) hoaks 

yang diproduksi dan disebarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangkitkan 

ketakutan dan ketidakpastian masyarakat. Bentuknya pun bervariasi, mulai dari 

meme dan narasi yang mencampurkan bahasa emosional, kebohongan, dan 

informasi sepotong; gambar dan video manipulasi yang dibuat untuk menciptakan 

kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat; website dan identitas palsu yang 

menampilkan informasi-informasi keliru namun dengan tampilan berita yang seolah-

olah masuk akal; dan kampanye disinformasi terorganisir dengan tujuan politis demi 

menjatuhkan kredibilitas otoritas dan ekonomi (Widiastuti, 2020).  

Namun faktanya, fenomena hiruk-pikuk disinformasi ini telah berlangsung 

cukup lama, sebelum kondisi pandemi ini terjadi. Hal ini ditandai dengan eksistensi 

era post-truth di mana data-data objektif mulai terpinggirkan dalam memengaruhi 

persepsi publik dikarenakan semakin menguatnya sentimen-sentimen publik 

terhadap “kebenaran-kebenaran alternatif” (Keyes, 2004). Meskipun pelik, 

pertarungan terhadap disinformasi ini harus tetap dijalani, sebagai konsekuensi dalam 

menyongsong revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, demi mengawal implementasi 

suatu kebijakan publik, organ kehumasan pemerintah harus bergerak ekstra cepat 

menangkal berbagai disinformasi yang berkembang liar menyesatkan persepsi publik 
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akan keberadaan kebijakan tersebut, sehingga reputasi organisasinya tetap terjaga 

dengan baik.  

Apalagi institusi-institusi yang kebijakan-kebijakannya menyangkut hajat hidup 

orang banyak, seperti halnya tugas dan tanggung jawab Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia (Kemenhub) dalam mengurus berbagai persoalan transportasi 

yang merupakan urat nadi dan tulang punggung perekonomian nasional. Termasuk 

ketika Kemenhub mengonter disinformasi-disinformasi yang memelintir kebijakan 

mudik saat pandemi, yang ironisnya juga diberitakan oleh beberapa media nasional 

dengan judul: “Warga Diperbolehkan Mudik Oleh Kemenhub, Aturannya Keluar Sore 

Ini" dan "Pemerintah Putuskan Tak Larang Mudik Lebaran". Begitu pula dengan 

pemberitaan disinformasi mengenai wacana kebijakan pengenaan pajak sepeda yang 

berjudul ”Kemenhub Buka Wacana Pengenaan Pajak Sepeda” (Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2020).  

Akan tetapi, karena jumlahnya yang terlampau banyak (overload) serta 

sumber-sumber daya yang dimiliki juga relatif terbatas, tentu tidak semua disinformasi 

mampu dikonter oleh organ kehumasan Kemenhub, yakni Biro Komunikasi dan 

Informasi Publik (BKIP). Seperti pada kelakar Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia (Menhub) Budi Karya Sumadi mengenai virus COVID-19 yang disinformasi 

pemberitaannya menjadi viral di berbagai media (Hakim, 2020). Kendati tidak 

berkaitan langsung dengan kebijakan Kemenhub, akan tetapi bila tidak diredam, 

maka berimplikasi secara afektif dalam menimbulkan sentimen negatif, sehingga 

dapat berpotensi terkikisnya kepercayaan publik terhadap reputasi Kemenhub. 

Namun sayangnya sampai detik ini, belum ditemukan upaya klarifikasi apapun dari 

Kemenhub, tentunya dalam hal ini ialah BKIP, guna meluruskan pemberitaan negatif 

tersebut. Hal ini terlihat dalam Laporan Media Monitoring Kemenhub terhadap 

pemberitaan media-media online, cetak, televisi, dan media sosial sepanjang bulan 

Februari hingga Oktober 2020 (Antara Insight, 2020), sebagaimana pemberitaan 

negatif tersebut mulai diviralkan di berbagai pemberitaan sejak 17 Februari 2020. 

Selain itu juga diperkuat dengan hasil pantauan TA terhadap berbagai pemberitaan 

yang memakai kata-kata kunci seperti: "menhub", "budi karya", dan "nasi kucing" (lihat 

gambar 1). Hasil analisis menemukan bahwa berbagai media -termasuk media level 

utama- tetap menggunakan isu negatif tersebut dalam pemberitaan-pemberitaan 

yang menggunakan tema-tema seperti: “Menhub positif Corona”, Menhub sembuh 

dari Corona”, “kebal Corona”, dan “nasi kucing” (lihat lampiran 1). 
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Gambar 1. Pemberitaan Negatif “Nasi Kucing” pada Media (Olahan Peneliti, 2020) 

 

Oleh sebab itu, demi terciptanya efektivitas dan efisiensi pengelolaan 

komunikasi publik Kemenhub, semestinya BKIP tidak perlu lagi banting tulang 

mengonter semua pemberitaan negatif tersebut. Justru BKIP perlu mendorong upaya 

kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingannya (stakeholders), agar mereka 

dengan sukarela bersedia ikut ambil bagian dalam menangkal disinformasi-

disinformasi yang berkembang. Untuk itu, BKIP perlu membangun ikatan-ikatan 

emosional yang kuat dan sifatnya jangka panjang dengan setiap pemangku 

kepentingan internal dan eksternal (collaborative stakeholders engagement), 

sehingga memunculkan iktikad baik (goodwill) dari semua pihak untuk berpartisipasi 

aktif bahu-membahu menyemai informasi-informasi positif kepada segenap 

masyarakat. 

Sehubungan dengan manajemen komunikasi publik tersebut, Kemenhub 

sendiri telah mengejawantahkannya secara detail dan komprehensif melalui 
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Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Komunikasi Publik (Permenhub 38/2019). Berdasarkan kebijakan ini, 

Kemenhub menetapkan visi untuk menciptakan pengelolaan komunikasi publik dan 

kehumasan (kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia) secara 

proporsional, profesional, efektif, dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip-

prinsip tata kepemerintahan yang baik dalam melayani untuk keselamatan dan 

konektivitas transportasi. Berangkat dari visi tersebut, Kemenhub menjabarkannya ke 

dalam 3 (tiga) misi komunikasi publik: (1) membangun citra dan reputasi positif 

Kemenhub dan Pemerintah Indonesia; (2) membangun kepercayaan publik (public 

trust) terhadap Kemenhub dan Pemerintah Republik Indonesia; dan (3) mengelola 

pelibatan publik (public engagement) terkait dengan pelayanan, keselamatan, dan 

konektivitas transportasi. Untuk mencapai visi dan misi pengelolaan komunikasi 

publik tersebut, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka BKIP 

memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengoordinasikan dan 

mengintegrasikan unit-unit kerja komunikasi atau kehumasan yang ada di lingkungan 

Kemenhub, mulai dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, maupun Unit 

Pelayanan Teknis. 

Lebih daripada itu semua, secara fundamental Permenhub 38/2019 telah 

mengubah paradigma pengelolaan komunikasi publik Kemenhub yang selama ini 

rutin dijalankan. Jika sebelumnya program komunikasi publik hanya cenderung 

dilibatkan pada tingkatan hilir untuk mengkomunikasikan suatu implementasi 

kebijakan publik, maka kini pengelolaan komunikasi publik sudah harus dilibatkan 

secara penuh sedari hulu, sejak pembahasan dan/atau perumusan kebijakan 

strategis. Perubahan krusial ini tampak jelas pada wewenang Pengelola Komunikasi 

Publik (BKIP) yang termuat secara eksplisit di dalam Bab III Huruf B Nomor 1 (Huruf 

d) pada Lampiran Permenhub 38/2019. Artinya, bila dahulu BKIP hanya lebih 

menitikberatkan fungsi-fungsi praktis dan taktis dalam mengeksekusi program-

program komunikasi publiknya, maka kini BKIP dapat lebih mengedepankan fungsi-

fungsi manajerialnya untuk memaksimalkan pengelolaan komunikasi publiknya. 

Dengan adanya dukungan kewenangan semacam ini, maka BKIP diharapkan mampu 

mengatasi persoalan koordinasi internal lintas subbagian subsektor pada masing-

masing organ Kemenhub, terutama pada level-level manajerial atau pimpinan. 

Oleh karena itu, dalam rangka orkestrasi pelaksanaan pengelolaan 

komunikasi publik tersebut, Kemenhub juga sebelumnya telah melakukan 
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restrukturisasi organ BKIP melalui Permenhub Nomor 122 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kemenhub (Permenhub 122/2018). Sebagai juru bicara 

Kemenhub, sekaligus pembina dan pelaksana komunikasi dan informasi publik di 

lingkup internal, BKIP membagi tugas dan fungsinya ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: 

(1) Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi (PSKE), yang meliputi: 

Subbagian Rencana dan Strategi Komunikasi (RENSTRAKOM), Subbagian Analisis 

Evaluasi Program Komunikasi (ANEV), dan Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha 

Biro (KTU); (2) Bagian Pemberitaan dan Media Sosial (PMS), yang meliputi: 

Subbagian Hubungan Pers dan Media (HPM), Subbagian Media Sosial (MEDSOS), 

dan Subbagian Jejaring Media (JARMED); dan (3) Bagian Publikasi dan Pelayanan 

Informasi (PPI), yang meliputi: Subbagian Publikasi (PUB), Subbagian Edukasi Publik 

(EDU), dan Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PID). Struktur organ 

BKIP terbaru ini, khususnya pada Bagian PSKE dan Bagian PMS, ternyata berbeda 

jauh dengan aturan keorganisasian BKIP sebelumnya, sebagaimana yang dijabarkan 

pada Permenhub Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kemenhub (Permenhub 189/2015). 

Bila membandingkan kedua aturan tersebut, setidaknya ditemukan 4 (empat) 

perubahan signifikan dalam struktur organisasi BKIP, sehingga berimplikasi terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pertama, terjadi perombakan besar pada Bagian 

Media Massa dan Opini Publik (Permenhub 189/2015), yang ditandai melalui 

perubahan nomenklatur menjadi Bagian Pemberitaan dan Media Sosial (Permenhub 

122/2018). Kedua, Subbagian Analisis Berita dan Opini Publik (ABOP) yang 

sebelumnya melekat pada Bagian Media Massa dan Opini Publik (MMOP), kini justru 

menyatu pada Bagian PSKE dan diintegrasikan ke dalam Subbagian ANEV. Hal ini 

juga menjadi salah satu temuan evaluasi program komunikasi BKIP pada tahun 2018, 

yaitu mengidentifikasi adanya peran strategis ABOP dalam mendorong kolaborasi 

lintas subbagian BKIP dan kehumasan subsektor, melalui hasil analisis dan 

monitoring pemberitaan media massa yang dilakukannya. Ketiga, Subbagian Media 

Sosial dan Jejaring Komunikasi (MSJK) yang sebelumnya menyatu, kini justru 

dipecah menjadi Subbagian MEDSOS dan Subbagian JARMED. Keempat, 

Subbagian Tata Usaha Biro (TUB) yang berada di bawah bagian PSKE (Permenhub 

189/2015 dan Permenhub 122/2018), kini berganti nomenklatur menjadi Subbagian 

KTU dengan menambahkan tugas urusan kepegawaian (termasuk pengelolaan 
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jabatan fungsional kehumasan) dan dukungan kelembagaan terhadap reformasi 

birokrasi.  

Secara garis besar, keempat perubahan ini menggambarkan adanya 

pergeseran arah kebijakan BKIP dalam mengelola komunikasi publiknya, terutama 

dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pembentukan opini publik. Kini, BKIP mulai 

serius menggarap segmen-segmen penggunaan media-media baru beserta jaringan 

komunikasinya (mass-self communication), dengan tetap memperhatikan 

integrasinya dengan penggunaan media-media konvensional itu sendiri (mass 

communication). Selain itu, berkat adanya penambahan urusan kepegawaian dan 

reformasi birokrasi ke dalam tugas dan fungsi Subbagian KTU, maka membuka 

peluang konsolidasi keterlibatan pemangku kepentingan internal ke dalam strategi 

pengelolaan komunikasi publik Kemenhub, tentunya melalui koordinasi Bagian PSKE, 

khususnya Subbagian RENSTRAKOM. Di sini tampak jelas bahwa fokus pengelolaan 

komunikasi publik Kemenhub tidak lagi dominan pada interaksi pemangku 

kepentingan eksternalnya saja, melainkan juga partisipasi aktif dari pemangku 

kepentingan internalnya, yaitu para pegawai Kemenhub. Oleh sebab itu, demi 

mencapai keduanya, maka BKIP melakukan penguatan pada tugas dan fungsi Bagian 

PMS dan Bagian PSKE. 

Transformasi pengelolaan komunikasi publik Kemenhub ke arah media-media 

baru (digital dan online) dan pemangku kepentingan internal tersebut, sesungguhnya 

telah tampak dari beberapa hasil temuan evaluasi program komunikasi BKIP yang 

lalu. Pada evaluasi BKIP tahun 2017 misalnya, sebagian besar program/kegiatan 

komunikasi dan informasi publik Kemenhub masih mengandalkan aktivitas-aktivitas 

offline dengan bantuan sinkronisasi (synchronous) penggunaan media massa, 

seperti: konferensi pers, talkshow, Forum Perhubungan, analisis dan monitoring 

berita di media massa (media cetak, media televisi, dan media online), iklan layanan 

masyarakat (ILM), majalah internal dan eksternal, situs Kemenhub, pameran, dan 

pelayanan informasi. Walaupun telah mengikutsertakan monitoring pemberitaan pada 

beberapa media online, namun organisasi media-media online yang dilibatkan 

sebenarnya tidak jauh berbeda dengan organisasi media-media massa pada 

umumnya. Sehingga analisis kualitatif yang dilakukan kadar subjektivitasnya masih 

tinggi, karena hanya melibatkan organisasi media-media online papan atas saja. 

Idealnya analisis kuantitatif juga perlu dilakukan untuk melihat agregasi konten dari 

sebagian besar media-media online yang ada. Termasuk pada publikasi situs resmi, 
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keunggulan karakteristik situs online dalam memicu interaktivitas penggunanya, 

masih belum dioptimalkan dengan baik. Begitu pula pada penggunaan media sosial 

(konten dan linimasa), jaringan komunitas-komunitas online, dan pelibatan key 

opinion leader (KOL) di mana konten-kontennya belum terintegrasi satu sama lain. 

Pengelolaan komunikasi publik yang belum maksimal tersebut dikarenakan sasaran 

strategis yang hendak dicapai oleh BKIP melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 

dianggap masih belum komprehensif dalam merepresentasikan keseluruhan tugas 

dan fungsi BKIP selaku orkestrator kehumasan Kemenhub. Sebagaimana yang 

ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 70 

Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan (Permenhub 70/2017), BKIP hanya memiliki satu-satunya IKU berupa 

target peringkat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Berangkat dari persoalan krusial tersebut, Bagian PSKE melalui Subbagian 

ANEV memutuskan untuk merancang IKU baru yang lebih memadai dan representatif 

dalam mengakomodir keseluruhan tugas dan fungsi BKIP, sebagai tujuan utama 

dalam evaluasi program komunikasi BKIP pada tahun 2018.  Sebagai 

konsekuensinya, evaluasi tersebut juga merancang turunan IKU dalam bentuk 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk setiap subbagian BKIP, termasuk metode 

evaluasi IKU/IKK tersebut. Berdasarkan evaluasi tersebut, ditemukan beberapa poin 

penting terkait tawaran rumusan IKU/IKK beserta metode evaluasinya. Pertama, BKIP 

masih belum beranjak dari zona nyamannya. Hal ini tampak dari masih diakomodirnya 

IKU capaian peringkat KIP dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 

(Renstra Kemenhub), seperti yang tercantum di dalam Keputusan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor 881 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana 

Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 (Kepmenhub 881/2018). 

Padahal IKU ini baru mengukur salah satu tugas dan fungsi BKIP dalam hal 

pelayanan informasi dan dokumentasi. Selain itu, IKU tersebut juga masih parsial 

dalam mengukur keberhasilan suatu program/kegiatan komunikasi karena hanya 

dalam tataran pengukuran output, belum menyentuh tataran pengukuran outcome.  

Untuk itu, ditawarkan IKU/IKK baru yang lebih holistik dengan mengacu pada 

Public Relations Metrics yang telah dipakai secara luas oleh para praktisi humas 

internasional (Macnamara, 2008). Alhasil, tawaran IKU/IKK tersebut jauh lebih 

komprehensif dalam mengukur program komunikasi publik Kemenhub, sebab 

melibatkan 4 (empat) level pengukuran sasaran komunikasi yang dimulai dari tahap 
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input, output, outgrowth/out-takes, hingga outcome. Untuk mendukung metode 

evaluasi keempat level tersebut, maka diperlukan kerja sama dengan Subbagian 

ABOP untuk melakukan analisis dan monitoring pemberitaan di media. Selain itu, 

tawaran IKU/IKK tersebut juga telah memasukkan perspektif seluruh pemangku 

kepentingan, baik eksternal maupun internal, dalam bentuk variabel kepuasan. Sebab 

selama ini, sasaran program/kegiatan komunikasi publik yang telah dilakukan 

Kemenhub, baik online maupun offline, cenderung berat sebelah kepada pemangku 

kepentingan eksternalnya saja. Namun permasalahannya ketika itu, tawaran IKK 

tersebut belum bisa diujicobakan untuk mengukur aktivitas komunikasi Kemenhub, 

karena belum disinkronisasikan dengan target/sasaran komunikasi di dalam dokumen 

Renstrakom Kemenhub. Eksekusi pesan-pesan tematik yang berubah-ubah dalam 

waktu yang relatif singkat (triwulan), seperti yang termuat di dalam dokumen 

Renstrakom tersebut, juga perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan 

kemampuan penerimaan pesan target khalayak. 

Barulah pada evaluasi tahun 2019, proposal model IKU/IKK beserta metode 

evaluasinya tersebut sudah bisa diujicobakan untuk mengukur beberapa kegiatan 

komunikasi Kemenhub, seperti talkshow, penyusunan konten dan linimasa media 

sosial, jejaring media, majalah, dan Forum Perhubungan. Namun ujicoba tersebut 

baru diaplikasikan hanya pada 3 (tiga) level evaluasi saja, yaitu input, output, dan 

outgrowth. Evaluasi ini juga belum sepenuhnya mengacu pada Renstrakom, 

mengingat dokumen perencanaan tersebut belum diaplikasikan secara utuh oleh 

BKIP. Oleh karena itu, setiap subbagian disarankan untuk melakukan evaluasi secara 

mandiri dalam menilai capaian program/kegiatan komunikasinya, sehingga feedback 

dari hasil evaluasi mandiri dapat langsung dipergunakan oleh mereka untuk 

memperbaiki target sasaran dan kinerja dalam perencanaan program/kegiatan 

komunikasi ke depannya.  

Selain itu, model IKK yang diajukan pada setiap subbagian juga keterkaitan 

pengukuran satu sama lain. Hal ini bermanfaat untuk mengkonsolidasikan narasi 

tunggal Kemenhub dalam setiap subbagian, sehingga muncul sinergitas konten 

komunikasi di antara subbagian tersebut. Karena dalam temuan konten-konten dan 

linimasa di media sosial serta jejaring media, khususnya penggunaan KOL, masih 

belum menunjukkan adanya jaringan konten yang beririsan satu sama lain, termasuk 

pada aktivitas offline yang dilakukan. Konten-konten yang berjaringan dengan akun 

@kemenhub151 pun masih minim, bahkan ditemukan pula konten-konten yang sama 
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sekali tidak beririsan dengan narasi tunggalnya, sehingga kurang berdampak bagi 

pertumbuhan akun tersebut. Ditambah lagi dengan minimnya pelibatan pemangku 

kepentingan internal dalam produksi dan distribusi konten-konten berjaringan 

tersebut. Jika diamati, permasalahan-permasalahan tersebut juga dijumpai pada 

tahun-tahun sebelumnya. Menurut hasil kajian tim pengusul, penyebab utamanya 

adalah belum adanya panduan metode evaluasi yang tepat dan jelas untuk mengukur 

efektivitas program/kegiatan komunikasi, sehingga seolah-olah telah terjadi 

“miskoordinasi” pada masing-masing subbagian dan subsektor. Oleh sebab itu, 

melihat latar belakang permasalahan yang telah mengerucut tersebut, Tim Tenaga 

Ahli Evaluasi Program Komunikasi BKIP tahun 2020 bermaksud untuk mengajukan 

usulan Naskah Akademik: Pedoman Monitoring dan Evaluasi Komunikasi Publik 

BKIP. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berangkat dari tinjauan latar belakang permasalahan sebelumnya, maka 

diperlukan suatu penyusunan kajian ilmiah yang komprehensif mengenai model 

monitoring dan evaluasi komunikasi publik Kemenhub yang ideal, sehingga dapat 

dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam penyusunan kebijakan kehumasan 

Kemenhub ke depannya. Adapun permasalahan-permasalahan yang akan dikaji lebih 

lanjut dalam kajian ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Seperti apakah bangunan teoritis (konsep/variabel) yang mampu mengevaluasi 

pengukuran kinerja BKIP Kemenhub secara komprehensif dan manajerial dalam 

mengelola program/kegiatan komunikasi publiknya, terutama dalam 

memproyeksi revolusi industri 4.0 ke depan? Bagaimanakah bentuk pemetaan 

pemangku kepentingan (stakeholder mapping) yang paling ideal untuk menjawab 

abstraksi teoritis tersebut, siapa saja pemangku-pemangku kepentingan yang 

potensial untuk itu? Dalam tataran operasionalisasinya, seperti apakah model 

indikator kinerja dan metode evaluasi mandiri yang paling tepat dalam mengukur 

keberhasilan suatu program/kegiatan komunikasi publik tersebut? 

2. Seperti apa bentuk tinjauan terhadap hasil-hasil temuan dan rekomendasi dari 

evaluasi pengelolaan komunikasi publik BKIP Kemenhub pada tahun 2017-2019 

terdahulu? 
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3. Apa saja yang menjadi dasar-dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis 

dalam pembentukan kebijakan evaluasi pengelolaan komunikasi publik yang 

diselenggarakan BKIP Kemenhub? 

4. Apa saja yang menjadi sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan 

kebijakan evaluasi pengelolaan komunikasi publik yang diselenggarakan BKIP 

Kemenhub? 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Secara umum, naskah akademik ini bertujuan untuk mengkaji model indikator 

kinerja pengelolaan komunikasi publik BKIP Kemenhub, termasuk metode evaluasi 

pengukuran kinerjanya. Model tersebut akan ditinjau berdasarkan pengukuran 

konsep atau variabel reputasi organisasi (IKU) yang terakumulasi dari sekumpulan 

persepsi pemangku kepentingannya, baik internal maupun eksternal, terhadap 

performa atau kinerja BKIP dalam mencapai target sasaran dari program/kegiatan 

komunikasi publiknya. Dengan kata lain, setiap aktivitas komunikasi yang dijalankan 

BKIP terhadap seluruh pemangku kepentingannya hendaknya mampu menciptakan 

rasa tanggung jawab (responsibility), keterandalan (reliability), kepercayaan 

(trustworthiness), dan kredibilitas (credibility) di mata pemangku-pemangku 

kepentingannya, sehingga dapat mendorong performa Kemenhub dalam 

membangun reputasi positifnya. Kemudian bila konsisten, reputasi positif tersebut 

mampu dijaga dari waktu ke waktu, maka diyakini dapat memengaruhi persepsi para 

pemangku kepentingannya untuk beriktikad baik (goodwill), bersedia secara sukarela 

ikut terlibat dalam mempublikasikan kebijakan-kebijakan transportasi Kemenhub. 

Sehingga Kemenhub tidak lagi sendiri dalam mengonter pemberitaan-pemberitaan 

negatif (disinformasi dan hoaks) yang mengancam reputasinya. Maka ke depannya, 

naskah akademik ini dapat dijadikan pedoman ilmiah bagi BKIP untuk mengevaluasi 

proses/tahapan konseptual tersebut secara mandiri, terutama dalam mengukur hasil 

kinerja program/kegiatan komunikasi publik yang diselenggarakan masing-masing 

subbagian. Secara khusus, penyusunan naskah akademik ini juga bertujuan untuk 

memetakan permasalahan-permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja 

BKIP, baik secara langsung maupun tidak. 
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D. Metode 

Pada pertengahan 1980-an, sejumlah peneliti mulai menganjurkan 

penggunaan berbagai metode ketika akan melakukan evaluasi program. Penggunaan 

berbagai metode penelitian dalam evaluasi—menurut para ahli—karena memang 

tidak ada metode penyelidikan tunggal yang cukup untuk semua kebutuhan evaluasi. 

Mereka bahkan menganjurkan penggunaan kombinasi metode kualitatif dan 

kuantitatif secara bersamaan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Hal 

ini menjadi penting karena setiap data yang diperoleh sangat mungkin melengkapi 

data-data lainnya. Misalnya saja jabaran deskripsi lengkap tentang evaluasi program 

masih dapat dilengkapi dengan hasil evaluasi studi kualitatif. Penggunaan kombinasi 

kedua metode tersebut tentunya dapat meningkatkan validitas, dan secara 

bersamaan sangat mungkin melihat umpan balik kualitatif tentang apa-apa saja yang 

memengaruhi perilaku pemangku kepentingan (Cruise & Lynch, 2006, p. 784).  

Selanjutnya para ahli juga menyarankan pentingnya sebuah landasan teori 

maupun konsep yang dapat dioperasionalkan untuk memudahkan evaluasi. Hal ini 

dianggap penting karena selama ini pengabaian pada teori atau konsep program—

dan langsung fokus pada metode—menyebabkan adanya data yang tidak relevan 

dalam hasil evaluasi. Dengan demikian, perspektif yang berkembang saat ini adalah 

menggeser evaluasi program dari evaluasi berorientasi metode ke evaluasi 

berorientasi teori. Teori atau konsep yang baku dapat memberikan pedoman untuk 

mengidentifikasi masalah mana yang paling penting dalam evaluasi, menentukan 

cara atau metode apa yang paling relevan untuk menangani masalah ini, dan 

menyarankan cara menerapkan tindakan terbaik untuk menangani masalah ini. 

Menurut Chen dan Rossi dalam Cruise & Lynch (2006, p. 785) keuntungan 

dari pendekatan evaluasi yang digerakkan oleh teori meliputi: (1) memungkinkan teori 

itu untuk diuji dengan mengungkapkan apakah kegagalan program dihasilkan dari 

kegagalan implementasi atau kegagalan operasionalisasi teori; (2) teori seringkali 

menjelaskan hubungan antara pelaksananaan program dan efeknya; (3) menentukan 

elemen-lemen teori atau konsep-konsep penting dapat teori yang dapat 

dioperasionalkan dan diukur; dan (4) mengembangkan teori dalam evaluasi program 

dapat menjadi metode terbaik untuk menginformasikan dan mendidik pemangku 

kepentingan sehingga mereka dapat memahami batasan program. 

Di sinilah peran penting naskah akademik yang disusun dengan mendasarkan 

diri pada konsep utama reputasi dan konsep-konsep penting lainnya yang menjadi 
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turunan dari terminology reputasi tersebut. Dengan menggunakan konsep sebagai 

pagu evaluasi, maka roadmap evaluasi juga dapat disusun dengan integratif dan 

kesinambungan program dapat terjaga. Oleh karena itu, kegiatan evaluasi yang 

berlandaskan teori atau konsep yan jelas akan signifikan dengan tujuan komunikasi 

karena telah memenuhi beberapa kriteria berikut (Gerapetritis, 2016): 

1. Koheren. Latar belakang yang didasarkan pada teori yang baku diperlukan untuk 

melegitimasi evaluasi ini dan meningkatkan keabsahan hasil evaluasi tersebut. 

Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan capaian yang ditargetkan dalam tujuan 

kegiatan, maka kegiatan komunikasi tersebut tidak dapat dilakukan kembali di 

periode berikutnya.   

2. Adanya keabsahan data. Teori dan konsep yang telah baku tentunya telah 

diujikan dan memiliki konsistensi logis yang telah dibuktikan. Dengan demikian, 

teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar evaluasi program akan 

memudahkan pelaksana karena akan memberikan panduan dengan cara yang 

lebih pragmatis, namun tetap menjaga nilai kewajaran dan tetap memiliki dasar 

rasional. 

Atas dasar itu, penyusunan Naskah Akademik tentang Pedoman Monitoring 

dan Evaluasi Program Komunikasi Publik ini menggunakan beberapa metode 

pengumpulan dan analisis data secara berlapis (multilayer) dalam pendekatan 

deskriptif analitis. Pertama, peneliti terlebih dahulu menyusun gambaran utuh secara 

holistik dari berbagai permasalahan yang merupakan hasil temuan dari evaluasi-

evaluasi sebelumnya. Lalu beranjak dari gambaran permasalahan tersebut, peneliti 

melakukan analisis terhadap sistem dan subsistem yang menaungi keseluruhan 

proses pengelolaan komunikasi publik dalam lingkup BKIP Kemenhub, sehingga akan 

menjadi satu kesatuan analisis dalam perumusan Naskah Akademik. Hasil analisis ini 

yang akan menjadi acuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, terutama 

yang dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pelaksanaan komunikasi publik atau kehumasan pada lembaga pemerintah. 

Melihat luasnya ruang lingkup kajian Naskah Akademik ini, maka penelitian ini 

juga memakai pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam melihat teori-teori 

maupun konsep-konsep komunikasi yang mampu menjelaskan model pengukuran 

kinerja suatu keberhasilan program/kegiatan komunikasi. Oleh karenanya, selain 

menitikberatkan keilmuan komunikasi, disiplin-disiplin keilmuan lainnya juga 

dilibatkan dalam memperkaya kajian ilmiah ini, seperti manajemen (perencanaan dan 
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evaluasi program), kebijakan publik, sosiologi, filsafat, dan hukum. Guna mendukung 

pengumpulan datanya, kajian ini memakai sumber data primer dan sekunder yang 

diperoleh dengan cara menginventarisasi data-data kuantitatif dan kualitatif melalui 

metode campuran (mix-method) sebagai berikut: 

1. Tinjauan literatur (literature review), dengan mengkaji berbagai sumber yang 

terkait langsung dengan pengelolaan komunikasi publik dan kehumasan 

pemerintah: 

a. Perundang-undangan primer dan sekunder yang berhubungan dengan 

kinerja dan evaluasi program komunikasi, khususnya yang menyangkut 

Kemenhub; 

b. Publikasi ilmiah berupa jurnal-jurnal internasional bereputasi menyangkut 

teori, konsep, dan metode evaluasi komunikasi; 

c. Publikasi ilmiah dalam buku-buku rujukan interdisipliner menyangkut konsep 

dan teori komunikasi dan kebijakan publik;  

d. Mengkaji data-data dasar berupa bahan-bahan program/kegiatan 

komunikasi publik yang diselenggarakan BKIP sepanjang tahun 2017-2019, 

mulai dari talkshow, media sosial dan jejaring media, pemberitaan online dan 

offline, brand activation, ILM, majalah, websites, pelayanan informasi dan 

dokumentasi, Renstrakom, press release dan press background, hingga 

monitoring dan evaluasi UPT; serta ditambahkan dengan beberapa data 

sekunder mengenai program/kegiatan komunikasi pada tahun 2020; 

2. Analisis konten kuantitatif, analisis tematik (koding), dan analisis jaringan 

komunikasi terhadap kategorisasi konten-konten pemberitaan media online dan 

media sosial sepanjang tahun 2015-2020 yang dikumpulkan melalui data mining 

melalui pihak ketiga (Antara) dan media monitoring TA; 

3. Analisis konten kualitatif terhadap bingkai dan agenda pemberitaan media-media 

level utama berdasarkan situs pemeringkatan Alexa.com; dan 

4. Hasil asistensi, observasi, dan wawancara mendalam dengan personel-personel 

yang ada di subbagian-subbagian BKIP Kemenhub. 
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BAB II 

KAJIAN LITERATUR NASKAH AKADEMIK 

 

A. REPUTASI, SEBUAH DEFINISI DAN KONSEP PENTING 

Reputasi perusahaan merupakan pandangan atau persepsi atas perusahaan 

oleh orang-orang baik yang berada di dalam ataupun di luar perusahaan. (Miles & 

Covin, 2000). Reputasi bagi perusahaan merupakan suatu asset tak terlihat 

(intangible asset) yang akan membawa pada pemahaman baik (goodwill) dari publik 

bagi perusahaan. Reputasi juga memiliki pengaruh positif pada penilaian pasar atau 

perusahaan. Di mana efek positif ini akan membuat pihak luar—dalam hal ini adalah 

investor—lebih percaya untuk menanamkan sejumlah dananya (investasi) ke dalam 

perusahaan tersebut. Diharapkan dengan besarnya kepercayaan investor 

perusahaan, maka kepercayaan dari konsumenpun akan diperoleh. 

Reputasi perusahaan memang suatu yang kompleks, namun jika dikelola 

dengan baik akan sangat berharga. Keadaan reputasi akan tergantung kepada apa 

yang dilakukan perusahaan sebagai satu entitas. Lebih jauh dari itu, akan tergantung 

kepada komunikasi dan perilaku perusahaan yang ditunjukkan ke publik.  Simbol dari 

reputasi, mulai dari nama hingga tindakan perusahaan—jika dikelola dengan baik—

akan mempresentasikan perusahaan yang layak untuk didukung oleh masyarakat. 

Bahkan perusahaan yang bereputasi juga akan sangat bernilai bagi konsumen 

(Fombrun, 2005). 

Reputasi perusahaan merupakan aset berharga yang memberikan bisnis 

dengan keunggulan kompetitif dan memengaruhi kinerja keuangan (Rindova, 

Williamson, Petkova, & Sever, 2005). Akibatnya, reputasi perusahaan yang baik 

menjadi nilai strategis bagi suatu perusahaan (Roberts & Dowling, 2002). Banyak 

studi menunjukkan bahwa reputasi organisasi berkorelasi langsung dengan 

keberhasilannya (Lee & Roh, 2012) (Roberts & Dowling, 2002). Dengan demikian, 

reputasi dianggap sebagai sumber daya tak berwujud, namun sangat berharga. Di 

lain sisi relevansi citra dan reputasi tidak terbatas pada dampaknya terhadap 

kesuksesan perusahaan; mereka juga memengaruhi tujuan non-keuangan terkait, 

seperti status sosial dan kepentingan keluarga. Dalam hal ini adalah keluarga 

karyawan dan pemilik perusahan (Dyer & Whetten, 2006). 
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Pada tingkat teoritis, (Fombrun, 2005) (Chun, 2005) mengemukakan budaya 

organisasi juga memiliki hubungan dengan identitas organisasi dan terkait pula 

dengan reputasinya. Fombrun menyatakan bahwa “Reputasi suatu korporasi pada 

dasarnya terletak pada identitas yang menjadi nilai intinya yang telah membentuk 

komunikasi, budaya, dan keputusannya." Dengan demikian, identitas organisasi 

sejalan dengan gagasan dan konsep karakter, kepribadian, dan budaya perusahaan. 

Karena itu, nilai-nilai inti budaya, seperti kredibilitas, keandalan, kepercayaan, dan 

tanggung jawab sosial mengandalkan persepsi inti dan representasi reputasi 

perusahaan. 

Reputasi secara umum diartikan sebagai sinyal sosial yang disampaikan oleh 

satu pihak kepada pihak lainnya, yang ditunjukan untuk mengurangi resiko atau 

masalah yang terjadi di antara kedua belah pihak tersebut (Masum, Tovey, & 

Newmark, 2012, p. 29). Kunci untuk mendefinisikan reputasi adalah dengan 

mengakui bahwa konsep reputasi ini lebih dari sekadar citra. Reputasi melampaui 

konsep tentang citra dan tidak dapat dikelola oleh bidang hubungan masyarakat 

(humas) saja. Lebih dari itu, reputasi berakar pada kinerja mereka yang berada dalam 

satu organisasi. Karenanya, reputasi dapat diformulasikan sebagai berikut (Stopford, 

2011, pp. 207-208); 

Reputasi = Performa + Persepsi dan Relevansi 

Penjelasan singkat dari rumus ini adalah aspek kinerja yang ditandai oleh 

seberapa baik perusahaan mengelola semua asetnya di bidang komersial, sosial, dan 

lingkungan—adalah fondasi reputasi. Namun, kinerja saja tidak menentukan reputasi. 

Ada juga aspek persepsi yang juga signifikan. Bagaimana pemikiran pemangku 

kepentingan seperti pelanggan, konsumen, pemegang saham, pemerintah, 

karyawan, komunitas sekitar, dan LSM sosial maupun lingkungan memandang kinerja 

perusahaan dapat juga sangat mempengaruhi reputasi perusahaan. Jajak pendapat 

yang komprehensif dan berkala dari para pemangku kepentingan dapat membantu 

menilai apakah persepsi sesuai dengan kinerja yang sebenarnya. Jika dikaitkan 

dengan keempat aspek reputasi (kredibilitas, kepercayaan, reliabilitas, dan tanggung 

jawab sosial), maka persepsi publik ini ditujukan untuk menilai keempat aspek 

tersebut. Dengan perspepsi yang menyeleruh pada keempatnya, diharapkan 

organisasi dapat terus memantau tingkatan reputasi yang telah diraihnya.   
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Aspek ketiga dari reputasi yaitu relevansi, ditandai oleh bagaimana pemangku 

kepentingan memberi peringkat atau prioritas pada masalah komersial, sosial, dan 

lingkungan (yang perlu diselesaikan oleh perusahaan/organisasi) juga dapat 

memengaruhi reputasi perusahaan. Jika perusahaan berkinerja sangat baik di bidang 

seperti lingkungan, dan pemangku kepentingan tidak menganggap lingkungan 

sebagai masalah prioritas, reputasi perusahaan juga belum tentu baik. Sebaliknya, 

jika lingkungan sangat relevan dengan stakeholders, maka reputasi perusahaan akan 

meningkat. Isu-isu yang relevan dengan pemangku kepentingan, harus diperhatikan, 

karena dapat berubah seiring waktu. Pada bagian ini, bukti tentang tanggung jawab 

sosial yang telah dijalankan oleh organisasi, tentunya menjadi indikator penting untuk 

melihat reputasi yang telah diraih.  

Oleh karena itu, reputasi harus dibangun secara perlahan, karena ia memiliki 

struktur kompleks yang merupakan kombinasi dan kelindan individu-individu, 

kelompok-kelompok, dan perilaku serta tujuan untuk siapa reputasi ini dibangun. 

Karenanya reputasi juga menuntut ketekunan dan perencanaan yang strategis untuk 

menggambarkan dan memandu usaha jangka panjang dan berkesinambungan yang 

dilakukan untuk mendatangkan stabilitas di organisasi. Dari penjelasan di atas, 

terlihat bahwa sejatinya reputasi adalah persepsi publik atau pemangku kepentingan 

pada performa organisasi, dan relevansi dengan lingkungan sosial sebagai konteks 

makronya. Secara khusus, ada empat sisi dimensi korporat yang berkaitan dengan 

performa dan kinerja organisasional yang dapat dipersepsikan oleh publik dan 

pemangku kepentingan lainnya (Fombrun, 2005), yaitu: 

 

1. Credibility (kredibilitas di mata pemangku kepentingan) 

Kredibilitas menunjukkan kualitas dan positioning produk atau organisasi 

(Leischnig, Geigenmüller, & Enke, 2012) (Erdem & Swait, 2004). Kredibilitas 

merupakan kepercayaan yang diperoleh pada waktu tertentu, yang ditandai 

dengan dua indikator yaitu keahlian dan kepercayaan.  

a. Kepercayaan yang dimiliki suatu merek atau organisasi ditandai oleh 

ketersediaan informasi bagi konsumen atau pemangku kepentingan lainnya. 

Pemangku kepentingan tentunya melihat apakah organisasi dapat menepati 
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apa yang telah dijanjikannya selama ini. Jika suatu organisasi dapat 

menepati janjinya, maka dengan mudah mereka dapat meningkatkan 

ekuitasnya.  

b. Keahlian terkait dengan inovasi, sedangkan kepercayaan adalah 

kemampuan merek untuk menjaga kepentingan pemangku kepentingan 

(Erdem & Swait, 2004).  

Hal ini setidaknya juga tergambar dalam kajian tentang brand. Brand credibility 

adalah believability—suatu keyakinan atas produk dan informasi yang tertanam 

dalam merek, yang juga tergantung pada persepsi konsumen apakah merek 

tersebut memiliki kemampuan dan kesediaan untuk terus memberikan apa yang 

telah dijanjikan. Brand credibility terdiri dari dua komponen utama: kepercayaan 

dan keahlian. Kepercayaan mengacu pada kesediaan perusahaan untuk 

memberikan apa yang telah mereka janjikan. Sementara keahlian mengacu pada 

kemampuan perusahaan untuk memberikan apa yang telah mereka janjikan. 

Semakin merek kredibel, maka semakin besar kemungkinan merek tersebut akan 

dimasukkan ke dalam daftar pilihan dan akan dipilih oleh konsumen untuk dibeli 

(Baek & King, 2011). Memiliki kredibilitas merek yang kuat dapat meningkatkan 

nilai merek, dan dengan demikian mempengaruhi ekuitas merek secara 

keseluruhan (Spry, A., Pappu, & Cornwell, 2011). 

Dalam konteks evaluasi komunikasi Kemenhub, kredibilitas ditunjukkan 

dengan kemampuan pimpinan dalam menentukan positioning organisasi, dengan 

menyediakan informasi yang akurat, kebijakan yang berpihak ke publik, serta 

menghasilkan inovasi jasa layanan yang sesuai dengan aspek sosiologis dan 

kebutuhan publik. Di sinilah ide tentang pemimpin perubahan dapat menjadi 

‘motor’ penggerak yang membantu birokrasi Kementerian bekerja dengan 

dengan lebih efektif untuk pelayanan publik.   

2. Trustworthiness (terpercaya bagi semua pemangku kepentingan) 

Trustworthiness mengacu pada sejauh mana organisasi dipandang 

memiliki kejujuran, ketulusan, dan dapat dipercaya (Shimp, 2007). Dalam 

membangun reputasi hal ini menjadi penting, karena pemangku kepentingan 

lebih cenderung memandang perusahaan dengan reputasi yang sangat baik 
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sebagai perusahaan yang dapat dipercaya. (Keh & Xie, 2009). Trustworthiness 

ini tentunya tidak hanya berlaku pada pelanggan, namun juga menjadi penting 

buat karyawan. Bahkan terdapat hubungan positif antara trusworthiness dengan 

kinerja karyawan (Holley, Wu, & Avey, 2018). Oleh karena itu penting bagi 

perusahaan membangun kepercayaan karyawan untuk meningkatkan 

kinerjanya. Salah satu faktor yang memengaruhi komitmen karyawan terhadap 

perusahaan adalah meliputi perasaan atas terpenuhinya harapan-harapan 

karyawan terhadap perusahaan. Harapan-harapan ini berkaitan dengan 

kepercayaan karyawan itu sendiri terhadap perusahaannya. Ketika karyawan 

memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan, maka mereka akan ikut 

memikirkan masa depan dan keberhasilan perusahaan. Karyawan akan 

berusaha memahami peran mereka serta berusaha melakukan yang terbaik dari 

peran mereka tersebut (Boe, 2002). 

Jika dikaitkan dengan evaluasi program komunikasi Kemenhub, maka 

dimensi kepercayaan ini paling dini dapat dikenali dari kepuasaan karyawan atas 

kinerja organisasi. Kelak kepercayaan karyawan atau aktor dalam organisasi ini 

menghasilkan testimoni baik, dan dapat dimanfaatkan untuk publikasi sukarela. 

Testimoni baik yang dilakukan karyawan tentang Kemenhub dipercaya juga 

dapat menghasilkan kehendak baik dari publik secara lebih luas dan pemangku 

kepentingan lainnya.  

3. Reliability (keterandalan di mata pemangku kepentingan) 

Reliability merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan perusahaan 

berupa kecepatan, keakuratan yang memuaskan sehingga memberi pengaruh 

terhadap loyalitas. (Lovelock, & Weight, 2012). Perusahaan terkemuka 

diharapkan berperilaku baik dan cenderung tidak terlibat dalam perilaku negatif, 

yang memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap integritas dan keandalan 

mereka (Keh & Xie, 2009). Reliability juga merupakan suatu kemampuan dalam 

memenuhi janji (tepat waktu, konsisten, dan kecepatan dalam pelayanan). 

Pemenuhan janji dalam pelayanan akan mencerminkan kredibilitas perusahaan 

dalam pelayanan. Hal ini tentunya berlaku untuk semua publik yang dilayani. 

Tingkat kompentensi perusahaan juga dapat dilihat dari sini, sejauh mana tingkat 

kemampuan perusahaan dapat ditunjukkan. Keandalan berkaitan dengan 
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probabilitas atau kemungkinan organisasi berhasil melaksanakan fungsinya 

dalam periode dan di bawah kondisi tertentu. Dengan demikian keandalan 

merupakan karakteristik yang merefleksikan kemungkinan atau probabilitas 

tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Dengan demikian, reliability merupakan 

kemampuan untuk dapat dipercaya dan akurat yang nantinya dapat menciptakan 

loyalitas jangka panjang (Assegaff, 2009). 

Pada bagian ini, evaluasi program Kemenhub dapat mengukur tentang 

ketepatan dan keandalan kebijakan hingga layanan Kemenhub yang selama ini 

dikomunikasikan melalui berbagai saluran komunikasi, utamanya lewat akun-

akun media sosial Kemenhub151 dan pemberitaan-pemberitaan media berita 

online. Keandalan ini masih pula dapat diukur melalui berbagai kegiatan 

komunikasi lain yang memang ditujukan untuk mendiseminasikan kebijakan dan 

layanan Kemenhub tersebut, antara lain melalui kegiatan pameran, Talkshow, 

pentas edukasi, dan berbagai materi bellow the line lainnya.  

4. Responsibility (tanggung jawab sosial) 

Tanggung jawab sosial adalah masalah stratejik yang harus dipikirkan 

oleh setiap perusahaan (Chieng & Lee, 2011). Sebagai wujud kepedulian suatu 

perusahaan terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial ini dapat memengaruhi 

penilaian stakeholders terhadap perusahaan tersebut (Leischnig, Geigenmüller, 

& Enke, 2012). Semakin tinggi kepedulian perusahaan pada lingkungan sekitar, 

maka diharapkan akan terjalin hubungan yang saling menguntungkan 

perusahaan dengan para stakeholders. Selain itu, tanggung jawab sosial 

memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan reputasinya dalam persepsi 

stakeholder yang luas. (Branco & Rodrigues, 2006). Jika dapat dikomunikasikan 

dengan baik kepada publik, maka tanggung jawab sosial ini bisa membantu 

meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan (Carter, Simkins, & Simpson, 

2002). Karena itu, tanggung jawab sosial menjadi salah satu faktor yang 

membentuk reputasi perusahaan. Tanggung jawab sosial dan reputasi 

perusahaan memiliki hubungan yang positif. Perusahaan dapat membangun dan 

mempertahankan reputasinya, sekaligus mendapatkan keuntungan seperti 

meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi biaya operasional, meningkatkan 

brand equity dan reputasi perusahaan, meningkatkan penjualan dan loyalitas 
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pelanggan. (Brammer & Millington, 2004); (Widanaputra, Widhyadanta, & 

Ratnadi, 2018). 

Berkaitan dengan evaluasi program komunikasi Kemenhub, maka 

tanggung jawab sosial ini dapat tercermin melalui kebijakan yang dibuat 

Kemenhub yang berkaitan dengan situasi yang sedang berlangsung di 

mayarakat dan langkah antisipasi yang telah disipakan. Contoh paling mudah 

adalah dengan mengaitkan kebijakan transportasi Kemenhub ini selama masa 

pandemi ini. Terbukti dalam bingkai pemberitaan media yang berkaitan dengan 

kebijakan Kemenhub selama masa pandemic dengan pembatasan fisik (physical 

distancing), cenderung bernada positif dan netral. Hal ini menunjukkan 

bagaimana kebijakan tersebut selaras dengan tujuan untuk menekan angka laju 

penularan ovid-19, yang tentunya juga dimaksudkan untuk kebaikan publik 

secara umum.    

Dengan demikian, sebagaimana penjelasan sebelumnya dan penjelasan 

dimensi performa, maka sebagai bentuk kelindan individu, kelompok, dan 

lingkungan sosialnya dalam satu institusi, reputasi adalah sesuatu yang mewujud 

pada praktek sosial dan keseharian organisasi yang berkesinambungan (Kim, 

Hung-Baesecke, Yang, & Grunig, 2013, p. 229). Karenanya kelak reputasi yang 

baik akan memiliki manfaat ganda bagi organisasi, yang tidak berwujud 

(intangible) maupun yang berwujud (tangible). Penting bagi para pemangku 

kepentingan, mulai dari pelanggan hingga karyawan dan pemerintah, untuk 

merasa nyaman dengan sebuah organisasi atau institusi. Kenyamanan inilah 

yang juga dapat membangun reputasi yang baik untuk mempertahankan 

organisasi atau institusi dalam melalui masa-masa sulit. Meskipun demikian, 

seperti telah disebutkan, reputasi jauh lebih berharga dari itu. Insititusi atau 

organisasi dengan reputasi yang baik, akan menarik lebih banyak pemangku 

kepentingan untuk berpartisipasi menyukseskan kebijakan-kebijakannya, 

mengurangi biaya-biaya publisitas dan liputan media sosial yang pada dasarnya 

bisa lebih berharga daripada iklan. Pada akhirnya, memiliki reputasi yang baik 

tentunya akan mendapatangkan manfaat lain yang benar-benar berkontribusi 

pada keuntungan secara finansial.  
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Pada perusahaan komersial, reputasi bahkan menambah nilai 

sebenarnya dari perusahaan tersebut—yaitu kapitalisasi pasar yang ditandai 

dengan nilai saham yang seringkali lebih besar dari sekedar nilai buku atau nilai 

likuidasi aset. Pada bagian ini, komponen reputasi menjadi konsep yang terkait 

erat dengan ‘niat baik’ (‘goodwill’), dan bernilai miliaran dolar di banyak 

perusahaan besar. Bagi organisasi non-profit, reputasi yang baik akan membantu 

dalam menarik pendonor yang merasa nyaman mengucurkan bantuannya. 

Sayangnya meskipun setiap pemimpin menyadari pentingnya reputasi, 

namun tidak semua pemimpin organisasi yang memberlakukan manajemen 

reputasi di dalam institusinya. Padahal, manajemen reputasi dapat memberikan 

kerangka baku dalam mengukur, memantau, dan mengelola aset dan liabilitas 

reputasi. Maka tidak heran jika sebagian besar organisasi tidak tahu berapa nilai 

reputasi mereka, dan hanya memperkirakannya secara cepat saja. Ketiadaan 

sistem untuk mengukur akuntabilitas berkala atas variasi reputasi, tentunya dapat 

berakibat fatal. Banyak peluang akan terlewatkan dan masalah yang muncul akan 

semakin melebar atau membesar. Sementara itu, pengukuran, pengakuan, dan 

perencanaan reputasi memungkinkan perilaku pemimpin organisasi menyusun 

strategi komunikasi proaktif dengan mengelola hubungan baik dengan  kelompok 

dan individu yang memiliki kepentingan pada perusahaan. Hal ini merupakan 

cara untuk memanfaatkan peluang reputasi dan meminimalkan masalah saat ini 

dan di kemudian hari (Doorley & Garcia, 2015, pp. 47-49). 

Masalahnya strategi komunikasi yang baik dan terencana saja tidaklah 

cukup. Evaluasi atas pelaksanaan strategi komunikasi tersebut adalah elemen 

penting lainnya, untuk mengukur apakah tujuan komunikasi telah tercapai dan 

tingakat reputasi telah diperoleh. Sebagai salah satu fungsi manajerial, evaluasi 

komunikasi yang dilakukan dapat memberikan gambaran 

keberhasilan/kegagalan/stagnan yang dapat membantu birokrasi untuk 

melakukan perubahan dan mengambil keputusan. Pun demikian yang dapat 

dilakukan Kemenhub. Strategi komunikasi yang dirancang untuk pencapaian 

reputasi baik sejatinya harus bersifat manajerial, dilakukan semua pihak—

pimpinan dan karyawan, serta mengikat secara moral.  
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B. MEDIA SEBAGAI INDIKATOR AWAL DALAM PENGUKURAN REPUTASI 

Media memiliki peranan yang sangat besar dalam mengonstruksikan opini 

publik. Melalui cakupan yang luas dan kemampuan bertutur yang telah ditata 

sedemikian rupa, media menjadi saluran utama dalam menyampaikan pesan-pesan 

tertentu melalui pemberitaannya. Pada akhirnya, seringkali apa yang disampaikan 

media adalah apa yang dipikirkan publik. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan 

penjelasan sebelumnya, di mana pemikiran publik atau pemangku kepentingan 

tentang kinerja organisasi adalah aspek penting dalam menentukan reputasi.  Oleh 

karena itu, membina relasi yang baik dengan media menjadi komponen penting dalam 

usaha membangun reputasi tersebut. 

Jika pada masa sebelumnya media konvensional seperti surat kabar, majalah, 

televisi, dan radio sangat ‘berkuasa’ karena mampu menjangkau banyak publik, maka 

saat ini media-media barupun menunjukkan kelebihannya yang tidak dapat 

disejajarkan dengan media konvensional tersebut. Media baru yang didukung oleh 

teknologi digital dan online menawarkan percepatan akses dan keringkasan data 

yang tidak mungkin dilakukan oleh media-media konvensional. Visi teknologi digital 

untuk memangkas kendala jarak dan waktu mewujud dengan sempurna dalam 

media-media baru yang dengan mudah dapat kita akses melalui gawai-gawai paling 

sederhana sekalipun.  

Kecepatan akses dan modifikasi data yang beragam–yang disebut dengan 

hypertext-- menghasilkan keluasan jangkauan layanan yang ditawarkan media baru 

yang memanfaatkan teknologi internet di dalamnya. Dalam teknologi media yang 

terkonvergensi ini, pengguna adalah partisipan aktif dalam mencari konten media 

yang beragam. Sifatnya yang interaktif dan aksesnya yang cepat menyebabkan 

media ini menjadi primadona, terutama bagi organisasi yang ingin mengenali 

publiknya dengan lebih dekat, sekaligus mengefektifkan biaya publikasi dengan 

memanfaatkan database yang beragam. Dari sisi publik, interaksi juga terjadi bukan 

saja dengan produsen, namun juga diskusi dengan pemangku kepentingan lainnya. 

Oleh karena itu, testimoni dan kepercayaan adalah modal penting organisasi yang 

mengandalkan media ini (Safko, 2010, pp. 4-6). Dengan demikian, baik publik 

pengguna maupun organisasi, saat ini sama-sama menjadi pelaku aktif untuk mencari 

dan menyesuaikan konten dengan kebutuhannya (Jenkins, 2006, p. 5).  
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Dalam konteks reputasi organisasi, ada tiga jenis media yang dipercaya dapat 

membantu dalam usaha membangun reputasi, yaitu (Dowling & Weeks, 2011, p. 113); 

1. Media Massa, dapat memberitakan tentang kinerja perusahaan. Kredibilitas 

sumber (baik narasumber maupun reporter yang menulis), isi, tone pemberitaan, 

serta jangkauan media semuanya akan berperan mempengaruhi reputasi 

organisasi, sekaligus juga reputasi orang-orang yang bekerja di dalamnya. 

2. Media Korporat, dapat berupa situs web maupun podcast yang dapat 

menyampaikan tentang sudut pandang organisasi; atau situs blog yang dapat 

digunakan untuk mempublikasikan ulasan karyawan tentang satu tema/isu 

tertentu beserta umpan balik yang melibatkan pemangku lainnya yang 

berpartisipasi dalam diskusinya. Dalam hal ini, media eksternal memang 

dirancang untuk memperkuat dan membentuk reputasi yang diinginkan 

organisasi, sementara media internal dirancang untuk memberikan barometer 

sentimen dan sinyal peringatan dini adanya masalah. 

3. Media Sosial, dapat berupa akun organisasi maupun akun orang-orang 

(termasuk karyawan) yang memang ditujukan untuk membuat klaim, atau 

menyampaikan sudut pandang, dan selanjutnya mengumpulkan dukungan dari 

orang lain yang berpikiran sama. Pada akhirnya peran akun-akun media sosial 

ini adalah agar orang tidak segan mengungkapkan adanya masalah tentang 

organisasi, dan melihat melihat apakah ada orang lain yang memiliki masalah 

serupa. Dari akun-akun media sosial ini, ternyata banyak juga jurnalis media 

massa yang terinspirasi menuliskan berita tentang organisasi tersebut. Dengan 

demikian, media sosial dapat bertindak sebagai indikator utama jika terjadi 

masalah dengan reputasi organisasi. Masalah—tanpa disadari—sering muncul 

di media sosial sebelum masuk ke perusahaan dan jauh sebelum dibahas oleh 

media massa.  

Sejalan dengan penjelasan tentang ketiga jenis media yang dapat membantu 

dalam pembangunan reputasi, sejatinya evaluasi program komunikasi Kemenhub 

juga harus dilakukan dengan melakukan monitoring atas ketiganya secara terus-

menerus. ‘Pergerakan’ isu yang berkembang di ketiga jenis media tersebut—

termasuk reaksi/respon yang ditunjukkan pembacanya—dapat membantu tim 

evaluasi dalam memberikan masukan atau saran perubahan kepada para pimpinan 
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Kemenhub, untuk menyikapi dengan bijaksana sesuai dengan tingkat kesulitan dan 

prioritas isu-isu tersebut.  

Secara lebih spesifik, dalam konteks media massa, perubahan media di era 

digital akhirnya mengubah pola redaksi media dengan pola interaksi publik lebih aktif. 

Berita yang dikonsumsi publik, tidak hadir begitu saja. Berita tersebut telah melalui 

beberapa tahap dalam prosesnya sampai akhirnya dinikmati oleh publik. Terdapat 

lima level yang memiliki pengaruh terhadap isi pemberitaan media massa. Mulai pada 

level individu pelaku media, level rutinitas media, level organisasi media, level institusi 

sosial, hingga yang terakhir, level sistem sosial. Masing-masing level tersebut 

memiliki karakter yang berbeda namun keseluruhannya membentuk sistem yang tak 

dipisahkan satu sama lain (Shoemaker & Reese, 2014, pp. 99-103), seperti 

penjelasan berikut; 

1. Level Pengaruh Individu Pekerja Media. Pada level ini, tingkat analisi individu 

pekerja media dipengaruhi oleh keterlibatan ciri-ciri pribadi pekerja berita, nilai-

nilai berita yang mereka ikuti, peran profesional yang mereka ambil, dan fitur 

demografis dan psikografis lainnya seperti, jenis kelamin, ras, kelas, pendidikan, 

nilai-nilai kepercayaan dan budaya. Diasumsikan jurnalis membuat keputusan 

berdasarkan pada atribut-atribut demografis, psikografis, hingga tingkat 

psikologis tersebut (Reese & Shoemaker, 2016). Seperti yang dikemukakan 

Castells (1996, p. 3), perlu dipikirkan kembali identitas dasar sang jurnalis, 

mengingat bahwa orang ‘semakin menata maknanya bukan berdasarkan apa 

yang mereka lakukan, tetapi atas dasar apa yang mereka percaya’. Mereka tidak 

lagi mudah dijelaskan sebagai bagian dari suatu kelompok, tetapi juga 

mempertimbangkan dirinya sebagai individu. Akibatnya, kita perlu lebih berhati-

hati ketika akan memanfaatkan klasifikasi demografi secara tradisional dan 

klasifikasi lainnya untuk mengelompokkan jurnalis (dan pekerja kreatif lainnya). 

Bagaimanapun, teknologi telah membawa perubahan pada pekerja media secara 

umum, dan memberi mereka kemampuan untuk menciptakan brand personality-

nya sendiri melalui media sosial seperti Twitter atau akun media sosial lainnya.  

2. Level Rutinitas Media. Tingkat rutinitas berkaitan dengan pola-pola perilaku yang 

membentuk struktur langsung dalam pola kerja media. Untuk mempertahankan 

eksistensinya, media harus menciptakan selisih antara biaya produksi berita 
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dengan penjualannya (diistilahkan dengan viewers untuk terminology media 

online). Dengan kata lain, media perlu menjaga keseimbangan antara proses 

produksi berita dengan pemasarannya. Upaya menciptakan pola yang sistematis 

dalam rangka mencapai keseimbangan inilah yang kemudian melahirkan 

“rutinitas media”, di mana organisasi media harus beradaptasi pada berbaga i 

kendala yang dihadapi, dan rutinitaslah yang mengoptimalkan hubungan antara 

organisasi media dan lingkungannya (Shoemaker & Reese, 2014, p. 142). 

Sebagai praktik sosial, rutinitas adalah cara bekerja termasuk aturan yang tidak 

disebutkan dan diritualkan keberlakuannnya, dan juga tidak selalu dibuat 

eksplisit. Dalam mempelajari rutinitas tersebut diasumsikan bahwa kekuasaan 

media dijalankan dalam organisasi —tidak selalu dengan perintah khusus oleh 

para pemimpin media—melalui pembentukan pola yang melayani kebutuhan 

organisasi, menyesuaikan dengan kebutuhan sumber informasi, mengontrol alur 

kerja, dan memberinya struktur yang bermakna. Dalam kasus jurnalisme, rutinitas 

berita tidak hanya melayani kebutuhan jurnalis dan organisasi, tetapi juga 

mempertimbangkan pemikiran audiens, apa yang akan dianggap dapat diterima 

dan menarik dan memiliki nilai berita (Reese & Shoemaker, 2016). Tapi pada 

prakteknya rutinitas ini tidak stabil, karena media berita beradaptasi dengan arus 

digital dan metrik (misalnya algoritma), memberikan kemampuan untuk 

menyajikan informasi yang memungkinkan pengguna untuk lebih banyak 

berpartisipasi. Dengan demikian, jurnalis dituntut memiliki konsepsi yang awal 

tentang audiens mereka—dengan pola membaca dan melihat berita yang dapat 

dipantau secara real time—hingga memahami nilai baru yang yang sedang tren, 

dapat dibagikan, dan di-endorse. Pengumpul berita—seperti yahoo.com atau 

oraganisasi lain di luar organisasi—juga harus mengembangkan kemampuan 

dan rutinitas baru pada screenwork yang dipilihnya, kemudian memeriksa 

informasi yang masuk, memantau jenis isu apa yang mendorong lalu lintas 

audiens, dan menemukan cara untuk memverifikasi pola tersebut dengan cara 

yang transparan (Coddington, 2015, p. 248).  

3. Level Pengaruh Organisasi. Pengaruh yang terjadi di level ini lebih besar 

dibandingkan dengan pengaruh pada level sebelumnya karena berhubungan 

dengan factor-faktor yang lebih besar, lebih rumit, dan struktur yang lebih besar, 

menyangkut aktor-aktor yang berkuasa di organisasi media, termasuk pemilik 
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media—baik perseorangan maupun korporasi. Kuasa organisasi media ini 

tertampak jelas, misalnya, melalui perekrutan editor, serta seleksi/promosi 

individu-individu yang dianggap loyal untuk menempati posisi strategis dalam 

penentuan berita (Shoemaker & Reese, 2014, p. 163). Pada titik ini, isu ‘otonomi’ 

atau independensi yang seharusnya dimiliki jurnalis sangat mungkin menjadi 

relevan. Sejatinya para pemimpin  media tidak  terlalu  sering  mengintervensi  

dan ikut campur pada penulisan  sebuah  berita  secara  spesifik,  tetapi justru 

bisa jadi sebaliknya jika ada pihak lain yang lebih berkuasa, misalnya pemerintah, 

yang memiliki keterkaitan dengan berita yang sedang ditulis. Bahkan  terkadang  

jika  dibutuhkan  atau  mendesak,  para  pemimpin media bisa  mengintervensi  

melalui  kebijakan tertentu meskipun dengan konsekuensi mengubah  rutinitas 

sebuah media (Saldana & Mourao, 2018). Dengan demikian, kontrol sosial di 

ruang redaksi dianggap relevan dengan pertimbangan bahwa setiap bagian 

organisasi saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama pula. 

4. Level Pengaruh Luar Media. Pengaruh luar media berkaitan dengan hal-hal yang 

berada di luar organisasi media, namun memberikan dampak pada isi media. 

Media adalah bagian dari institusi sosial yang terhubung dengan kelembagaan 

sosial lain yang memiliki kuasa tertentu. Relasi tersebut secara tidak langsung 

ternyata juga memengaruhi proses mediasi pesan (Reese & Shoemaker, 2016). 

Media adalah ruang yang terlembagakan secara umum, dengan logika dan 

organisasi yang tentunya dipengaruhi oleh struktur politik. Dalam perspektif ini, 

media didudukkan dalam struktur, jaring-jaring sosial yang lebih besar 

(Shoemaker & Reese, 2014, pp. 167-168). Hal ini akan membantu saat kita harus 

mendeteksi posisi media sebagai bagian dari struktur kekuasaan institusi-institusi 

sosial. 

5. Level Pengaruh Ideologi. Pengaruh ideologi diartikan sebagai kerangka berpikir 

tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka 

menghadapinya. Level ideologi ini bersifat abstrak karena berhubungan dengan 

konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas dalam sebuah media. 

Sekali lagi, pengaruh di level ini mengacu pada kekuatan di luar organisasi media. 

Di tingkat sistem sosial, pengaruh sosial—termasuk ideologi, budaya, politik, dan 

ekonomi—sangat memengaruhi produksi konten media. Cakupannya bahkan 

meliputi kajian lintas negara, studi kritis/budaya, dan ekonomi politik. Selain 
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memengaruhi konten, pada prakteknya ideologi ini juga menentukan pasar atau 

target sasaran media, lembaga politik yang terlibat, kontrol negara, sensor, 

pengiklan, dan kelompok kepentingan lainnya (Saldana & Mourao, 2018). 

Berdasarkan penjelasan tentang hierarki pengaruh ini, pada akhirnya menjadi 

sangat relevan memahami alur produksi teks yang dihasilkan media. Posisi media 

dalam struktur sosial secara lebih luas dan relasi-relasi yang melingkupinya, ternyata 

menjadi aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan ketika kita ingin memahami 

bagaimana agenda media disusun dan teks dibingkai dalam pemberitaan. 

Masalahnya, di luar itu, ada khalayak yang dituju dan juga memiliki prioritas, pemikiran 

dan pemahamannya sendiri. Hal ini sering diistilahkan dengan ‘priming’.   

Penelitian tentang media priming muncul fokus pada elemen kognitif dan 

psikologi sosial khalayak. Asumsi media priming menjelaskan tentang pengaruh 

media ternyata dapat ‘dinegosiasikan’ melalui dengan cara berikut; (1) media 

melakukan konstruksi sosial bahkan sejarah melalui pembingkaian realitas dengan 

cara yang diprediksi dan terpola, namun secara bersamaan (2) publik juga 

mengonstruksikan dirinya dalam kerangka realitas sosial yang ditampilkan media 

(McQuail, Mass Communication Theory (6th edition), 2010).  Dampak media yang 

menyebabkan priming umumnya terjadi dalam domain yang meliputi; (1) konten 

tentang kekerasan, (2) konten bermuatan politik, dan (3) konten yang mengandung 

unsur stereotip (pada kelompok minoritas) (Roskos-Ewoldsen, 2009). Dalam kajian 

media priming informasi (yang disajikan media) tersimpan dalam ‘noktah’ memori 

khalayak dan terefleksikan dalam pemikiran, keyakinan, dan perilakunya jika ada 

pemicunya (activation threshold) yang berasosiasi dengan terpaan media yang 

diterimanya. Pemicu yang disebut sebagai activation threshold tersebut, dapat 

muncul dari dua sumber: (1) lingkungan kehidupan, seperti keluarga, yang memiliki 

hubungan langsung dengan sistim kognisi manusia; dan (2) perkembangan psikologi 

sosial individu, termasuk di dalamnya adalah pengalaman yang terjadi pada individu 

(Ball-Rokeach & Jung, 2009).  

Riset membuktikan, bahwa kajian tentang priming dampak media tidak 

semuanya sama. Setidaknya ada tiga karakteristik dalam terminology priming, yaitu: 

(1) memiliki dimensi waktu, makin baru kejadiannya, makin mudah orang 

mengingatnya; (2) tingkat terpaan yang kuat akan memberikan dampak yang kuat 
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pula pada penilaian dan perilaku individu; serta (3) cenderung terjadi pada situasi 

yang ambigu dan butuh pemikiran. Ketiga karakter ini tidak selalu muncul bersama, 

tergantung pada elemen pemicu dan situasi yang melatarbelakanginya. Hal ini 

disebabkan, karena terpaan konten media sering kali tersimpan dalam alam bawah 

sadar atau bahkan kondisi ‘ketidaksadaran’ inidividu, dan ia muncul karena suatu 

pemicu yang beragam (kuat, sedang, lemah) yang berhubungan dengan 

pengalamannya (Roskos-Ewoldsen, 2009).  

Priming publik yang akhirnya ‘bertemu’ dengan framing media, akan 

menciptakan dampak agenda media (agenda-setting media) yang sangat kuat. 

Artinya pra-pemahaman publik yang memiliki kesesuaian dengan apa yang disajikan 

media, akan membentuk opini dan persepsi sebagaimana yang diharapkan media 

tersebut. Hal inilah yang ingin dicapai hampir semua media dan sumber berita, yaitu 

‘mengarahkan’ publik pada tujuan organisasional mereka. Disinilah tindakan 

komunikasi berperan, terutama dalam rangka membangun reputasi baik di mata 

publik.  

Langkah awal adalah dengan berupaya membentuk persepsi baik di kalangan 

media, terlebih bagi media level atas yang biasanya memiliki kualitas pemberitaan 

yang baik, sudah berkecimpung lama dalam dunia jurnalistik, dan dimiliki oleh grup 

media yang besar. Dari penjelasan tentang hierarchy of influence di atas juga 

memperlihatkan bahwa ‘penjaga gawang’ (gate keepers) pemberitaan di media 

adalah mereka yang menduduki jabatan strategis seperti editor, redaktur pelaksana, 

hingga pemimpin redaksi, bahkan pemilik media—jika dibutuhkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa hubungan baik dengan orang-orang yang menentukan 

pemberitaan ini menjadi sangat penting. Hubungan ini tentunya tidak sekedar 

ditujukan untuk membentuk awareness—terminologi tentang kesadaran awal—tetapi 

sudah menyangkut kesadaran diskursif (discursive consciousness) yang menjadi pra-

pemahaman hingga kecenderungan tindakan positif pada organisasi yang dijadikan 

bahan pemberitaan.  

Hubungan yang sangat baik dengan para pemimpin media—terutama yang 

kualitas pemberitaannya berada dalam peringkat atas—tentunya menjadi sangat 

penting bagi organisasi sebesar Kemenhub dan kementerian lainnya. Sebagai 

institusi pemerintahan dengan positioning yang (seharusnya) sudah sangat jelas dan 
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umumnya memegang otoritas jasa layanan tertentu, Kemenhub dapat melibatkan 

para petinggi media tersebut dalam kegiatan-kegiatannya untuk membangun 

kesalingpemahaman yang baik, kehendak baik, dan interaksi yang saling 

menguntungkan. 

 

C. PERSEPSI SEBAGAI INDIKATOR UTAMA MENGUKUR REPUTASI 

Dalam memberikan respon terhadap suatu objek, baik secara positif maupun 

negatif, individu dipengaruhi oleh persepsinya tentang objek tersebut. Apabila 

individu--setelah mengadakan pengamatan—mempunyai kesan yang baik terhadap 

suatu objek, maka ia akan memberikan respon yang positif terhadap objek tersebut. 

Sebaliknya bila individu mempunyai kesan-kesan yang tidak baik terhadap suatu 

objek maka ia akan memberikan respon yang negatif. Dalam beberapa riset media 

disebutkan bahwa persepsi khalayak terhadap sebuah konten muncul dalam proses 

kognisi yang terstruktur dan terkadang sangat ekspresif (Wilson, 2009). 

Proses persepsi terjadi ketika stimuli menerpa khalayak, secara sadar dan 

‘mengenai’ indera manusia. Tahap selanjutnya adalah timbulnya perhatian atau tahap 

mulai masuknya informasi ke dalam benak khalayak. Pada tahap ini, stimulus 

membentuk suatu informasi di dalam otak kita. Setelah informasi terbentuk, 

selanjutnya otak akan memaknainya, dan kemudian menyimpannya untuk 

selanjutnya ‘dipanggil kembali’ ketika informasi dibutuhkan Proses ini disebut sebagai 

recall (Mirandha & Mahadian, 2017). Organisasi respon individu berdasarkan 

pengalaman indrawi sering juga disebut sebagai ‘pengenalan sosial’. Pengenalan 

sosial inilah yang merupakan tahapan awal persepsi. Ingatan akan pengalaman 

indrawi yang berulang ini yang kemudian membentuk semacam ‘ingatan tubuh’. Ahli 

lain, menyebutnya sebagai kesadaran praktis yang memandu otomatisasi tubuh, 

karena pengalaman yang berulang pada objek tertentu. Oleh karena itu, Pierre 

Bourdieu seorang tokoh post-strukturalis Perancis mengistilahkan tentang ‘tubuh 

sebagai situs sejarah’ (Bourdieu, Language and Symbolic Power, 1983, p. 13) karena 

kemampuan tubuh menyerap pengalaman indrawi dan mengingatnya sebagai bagian 

dalam stok pengetahuannya, dan menjadikannya sebagai bentuk persepsi.  
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Dalam konteks yang lebih luas—misalnya dalam kegiatan komunikasi baik 

yang melibatkan orang lain maupun intra personal—pembentukan persepsi juga tetap 

berlangsung. Itu dikarenakan persepsi merupakan hasil dari kontak langsung indera 

kita dengan berbagai rangsangan baik yang berasal dari lingkungan fisik maupun 

maupun dari manusia (Arriandi, 2014). Dalam lingkup individual, persepsi terhadap 

kemampuan diri sendiri akan menentukan kinerja individu dalam aktivitas lainnya. 

Rasa percaya diri yang kuat sebagai hasil dari persepsi akan kemampuan diri 

mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik yang akan 

menghasilkan kinerja individu yang lebih tinggi. Persepsi seseorang terhadap 

kemampuan orang lain juga menentukan sikap di dalam berkomunikasi dengan orang 

tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persepsi terhadap kemampuan 

diri maupun kemampuan orang lain menjadi dasar tindakan seseorang di dalam 

bekerja dan aspek penting yang menjadi motivasi kerja yang sangat menentukan 

kinerja lebih lanjut dari individu. Demikian pula, persepsi pihak lain atau pelanggan 

terhadap anggota organisasi memiliki hubungan yang kuat dan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan (Maina, 2017). 

Kajian tentang persepsi sendiri terjadi sejak masa Descartes hingga para ahli 

modern (Brewer, n.a, p. 9). Pemikir klasik mendefinisikan persepsi sebagai sesuatu 

yang bukan akibat langsung dari stimulasi, tetapi respons aktif, yang membutuhkan 

upaya olah jiwa, yang disebut 'attentio'. Elemen-elemen ini muncul dalam teori 

attention/perhatian dari Descartes, yang dengannya jiwa mengarahkan perhatian 

dengan menggerakkan kelenjar pineal ke arah yang sesuai (dengan rangsangan) 

atau justru mempertahankannya dalam posisi tetap. Ahli lainnya—Malebranche—

mengadopsi pandangan ini menyebutnya sebagai 'kerja perhatian', yang diperlukan 

untuk menahan godaan jiwa (Neumann & Sanders, 1996, p. 434). Artinya, meskipun 

stok pengetahuan tersimpan dalam kesadaran individu, belum tentu ia akan tampil 

dan ditujukan pada suatu objek, jika memang perhatian yang berintensi tidak 

dimaksudkan pada objek tersebut.  

Secara umum para ahli aliran teori konstruktivis yang melakukan kajian lebih 

lanjut, seperti Eysenck dan Keane (1995) juga menyampaikan tiga asumsi dasar 

tentang persepsi (Rookes & Willson, 2005, p. 23): 
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1. Persepsi adalah proses aktif dan konstruktif yang melibatkan lebih dari sekadar 

stimuli atas sensasi. 

2. Persepsi terjadi secara tidak langsung sebagai produk akhir dari interaksi antara 

input stimulus dan asumsi internal, harapan dan pengetahuan individu. Faktor-

faktor motivasi dan emosional juga dapat berperan dalam proses perseptual ini. 

3. Persepsi dipengaruhi oleh faktor individu dan ini berarti bahwa kadang-kadang 

kesalahan akan terjadi, yang mengarah ke persepsi yang tidak akurat. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka persepsi memiliki beberapa 

karakterisktik, berikut (Oskamp & Schultz, 2005, pp. 19-20); 

1. Persepsi bersifat langsung. Di tahapan ini, tubuh merespon dengan cepat sebuah 

stimuli yang ditemui. Tidak ada penundaan dalam proses kesadaran ini. 

2. Persepsi bersifat selektif. Perhatian seringkali hanya terfokus pada objek tertentu 

dari sekian banyak objek yang berada dalam jangkauan sensorik. Dengan 

demikian persepsi adalah proses aktif, bukan hanya proses reseptif pasif. 

3. Persepsi adalah proses yang terstruktur. Tubuh dapat mengorganisasikan 

sedemikian rupa respon yang akan ditunjukkan pada objek tertentu. 

4. Persepsi selalu stabil. Hal ini paling baik diilustrasikan oleh pengalaman kami 

tentang ketetapan-ketetapan tertentu dalam persepsi, seperti ukuran, bentuk, 

dan warna yang tampak dari suatu objek relatif konstan meskipun dilihat dari jarak 

dan sudut yang berbeda dan dalam jumlah cahaya yang berbeda.  

5. Persepsi itu bermakna. Ketika kesadaran ditunjukkan pada satu objek, maka 

pengalaman persepsi tersebut diatur ke dalam kategori yang bermakna di dalam 

benak kita. 

Dari penjelasan ini, terlihat bahwa sejatinya persepsi bukan sekedar konsep 

yang berada dalam tataran kognisi. Persepsi dapat ‘menggiring’ tindakan yang sesuai 

dengan makna yang terkandung dalam stimuli. Dalam konteks evaluasi program 

komunikasi yang dilakukan Kemenhub, tujuan program baru dianggap tercapai jika 

persepsi ini telah menjadi praxis—terminology tentang bagaimana pemikiran yang 

mewujud dalam tindakan—yang mengerucut pada kehendak baik publik. Dengan 
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kata lain, persepsi dalam konteks ini sudah mencapai tingkatan konasi yang 

menunjukkan kecenderungan tindakan positif sebagaimana dicanangkan dalam 

tujuan program komunikasi. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat Kemenhub 

adalah institusi pemerintahan dengan dengan publik yang sanagat luas mencakup 

tingkatan kognisi, afeksi, hingga konasi.  

 

D. REPUTASI SEBAGAI ASET EKUITAS ORGANISASI 

Brand Attachment dan Brand Attitude dalam konteks organisasi adalah upaya 

memediasi sebagian hubungan antara citra merek dan ekuitas merek. Citra merek 

secara positif mempengaruhi ekuitas merek melalui Brand Attachment dan Brand 

Attitude (Ansary & Nik Hashim, 2018). Dalam membangun sebuah merek yang kuat 

menurut Farquhar ada tiga elemen yang perlu diperhatikan (Chieng & Lee, 2011), 

yaitu: 

1. A Positive Brand Evaluation. Pada tahapan ini, sebuah merek ditujukkan untuk 

mendapatkan positive evaluation dalam benak konsumen, sehingga sebuah 

perusahaan harus mempunyai sebuah produk yang berkualitas untuk 

diunggulkan. 

2. An Accessible Brand Attitude. Aspek ini untuk menunjukkan seberapa cepat 

individu dapat menyimpan berbagai asosiasi merek dalam ingatannya. Semakin 

menarik unsur-unsur dalam merek, semakin cepat asosiasi tersebut tersimpan 

dalam ingatan, baik asosiasi positif maupun negatif. 

3. A Consistent Brand Image. Bagian ini menunjukkan upaya perusahaan untuk 

menjaga citra positif yang telah terbangun terus bertumbuh dan semakin kuat. Di 

mana upaya membangun citra tersebut konsisten dan tidak berubah-ubah. 

Biasanya upaya branding membutuhkan dukungan finansial yang kuat mulai 

dari promosi untuk menciptakan kesadaran merek hingga mencapai loyalitas merek. 

Media sosial, dengan ideologi dan struktur teknologinya tentunya memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk mempromosikan diri sebagai merek dengan 

harga yang relatif murah dan cara yang efisien. Melalui media sosial, setiap orang 

dimungkinkan memiliki merek pribadi. Di lain sisi, memiliki merek saja tidaklah cukup. 
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Manajemen yang baik dan proaktif serta promosi yang baik tentunya membuat merek 

terkenal di masyarakat. 

Riset yang dilakukan (Brandforg, 2013) menunjukkan peran pimpinan 

organisasi saat ini telah berkembang menjadi lebih terlihat, lebih sosial, lebih mudah 

terhubung, dan dapat diakses dibanding periode sebelumnya. Lingkungan kompetitif 

juga telah berubah, di mana pelanggan, investor dan pemangku kepentingan 

berharap memiliki akses dialog dan visi pemimpin organisasi secara berkelanjutan. 

Oleh karena itu, eksekutif tingkat atas tidak boleh menjauh dari media sosial dan justru 

harus mengambil tempat dalam rencana media sosial perusahaan mereka sebagai 

merek perusahaan.  

Para pemimpin ini tentunya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan gaya 

kepemimpinan yang mereka praktekan dalam organisasi tempatnya bekerja. 

Disebutkan bahwa kebanyakan dari para pemimpin ini memang memiliki keunikan 

dan nilai sendiri (Bates, 2011). Artinya mereka semua adalah merek. Namun menjadi 

merek saja tidak cukup dengan sendirinya. Itu membutuhkan manajemen merek yang 

baik. Tujuan penggunaan media sosial untuk para eksekutif tingkat atas dan pimpinan 

ini meliputi konteks pribadi dan professional sekaligus. Dengan strategi yang 

terdefinisi dengan baik, eksekutif tingkat atas perlu mengelola merek mereka di media 

sosial agar dapat meningkatkan kesadaran merek dan loyalitas pelanggan. 

Berkaitan dengan reputasi, mengingat pemimpin mengemban dua tanggung 

jawab yang yang berada dalam konteks individual dan profesional (organisasi), maka 

seringkali reputasi pemimpin juga menentukan reputasi organisasi yang dipimpinnya. 

Oleh karena itu, penting bagi organisasi secara bersama-sama merumuskan langkah 

stratejik yang meliputi pembangunan reputasi organisasi, sekaligus reputasi para 

pemimpinnya. Demikian pula sebaliknya. Pemimpin yang baik tentunya selalu 

berusaha menjaga perilaku dan tindakannya karena ia meyakini bahwa setiap 

perbuatan maupun perkataannya merefleksikan reputasi organisasinya.  

Pun demikian yang perlu dilakukan oleh Kemenhub. Menyadari bahwa 

kementerian adalah institusi pemerintah dengan tujuan pelayanan publik, maka 

pimpinan di Kemenhub di semua lini perlu menyadari posisi pribadinya yang 

berkelindan dengan status jabatan yang diampunya di kementerian. Oleh karena itu, 

kesadaran mendalam mulai dari pemahaman hingga kecenderungan tindakannya 
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pun ditujukan untuk kemajuan kementerian dalam skala organisasional, dan ikut 

menyukseskan pembangunan nasional dalam cakupan makronya. Di sinilah letak 

kepekaan seorang pemimpin untuk menyadari akan pentingnya brand personality 

dirinya maupun organisasi yang menaunginya, demi membangun citra dan reputasi 

organisasi secara positif di hadapan para pemangku kepentingannya. 

Batra et al. (1993) menggambarkan personalitas merek (brand personality) 

sebagai cara konsumen menggunakan sifat-sifatnya untuk menggambarkan suatu 

merek. Sementara Aaker & Fournier (1995), personalitas merek merupakan atribut 

mendalam (inner feature) pada suatu merek yang dipersepsikan oleh konsumennya 

berdasarkan karakteristik dan perilaku merek tersebut. Aaker (1997) melengkapi 

definisi personalitas merek sebelumnya dengan merujuk kepada sekumpulan 

karakteristik manusia yang dikaitkan dengan suatu merek. Misalnya saja pada 

perbedaan personifikasi merek minuman Vodka, di mana Absolut Vodka memiliki 

karakteristik target konsumen berusia sekitar 25 tahunan, bergaya keren (cool), 

modern (hip), dan kontemporer. Berbeda dengan personifikasi Stoli Vodka yang 

digambarkan sebagai konsumen berusia lebih tua yang intelektual dan konservatif.  

Kontras dengan atribut suatu produk (product-related attributes) yang cenderung 

menggambarkan fungsi utilitarian, personalitas merek lebih mendeskripsikan fungsi 

simbolik dari sebuah produk, atau disebut juga fungsi ekspresif diri (self-expressive) 

(Keller, 1993).  

Penggunaan strategi simbolik ini terjadi karena individu pada umumnya sering 

terinspirasi pada suatu merek berdasarkan sifat-sifat personal manusia, sehingga 

pikiran individu (kognitif ataupun afektif) dapat dengan mudah mengasosiasikan suatu 

benda dengan sifat-sifat manusia. Misalnya saja sebuah merek yang diasosiasikan 

dengan tokoh-tokoh publik tertentu (artis, pemusik, dsb), termasuk juga asosiasi 

dengan diri konsumen itu sendiri. Strategi ini telah banyak digunakan para pengiklan 

untuk melakukan diferensiasi merek (seperti strategi antropomorfisasi, personifikasi, 

ataupun pembentukan citra), baik untuk tujuan jangka pendek berupa pembedaan 

karakteristik suatu merek dengan kompetitornya, maupun untuk tujuan jangka 

panjang seperti untuk mempertahankan citra merek tersebut. Jika dikaitkan dengan 

organisasi kepemerintahan, maka konsumen yang dimaksud adalah para pemangku 

kepentingannya, termasuk masyarakat luas sebagai pengguna layanan umum 

maupun kebijakan publik. Sehingga personalitas merek pada organisasi pemerintah 
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adalah bagaimana para pemangku kepentingannya memaknai kemudian 

menyepakati simbol-simbol utama dari organisasi berdasarkan asosiasi-asosiasi 

atribut/sifat manusia. Artinya, setiap pesan/simbol yang dikomunikasikan oleh 

organisasi tersebut, termasuk para pimpinan dan anggotanya, hendaknya selalu 

merepresentasikan asosiasi sifat, karakteristik, atau atrbut tersebut.  

Asosiasi sifat-sifat manusia pada merek dapat terjadi secara langsung 

maupun tidak. Asosiasi secara langsung dapat dikaitkan dengan karakteristik 

pengguna/konsumennya (brand user imagery), seperti karyawan atau pimpinan 

perusahaan, atau endorser produk (McCracken 1989). Selain itu faktor karakteristik 

demografi penggunanya juga dapat mendorong asosiasi langsung dengan 

personalitas merek, seperti gender, usia, dan kelas (Levy, 1959). Sedangkan asosiasi 

secara tidak langsung dapat dilakukan melalui atribut-atribut produk, kategori-kategori 

produk, nama merek, simbol merek, harga, dan saluran distribusinya (Batra et al., 

1993). Atas dasar itu, berbagai riset mengenai personalitas merek, mencoba untuk 

mengkaji pengaruh personalitas merek dalam membentuk personalitas konsumennya 

(Belk, 1988; Malhotra, 1988; Kleine et al.,1993). Artinya, semakin besar konsistensi 

dan kesesuaian suatu merek dengan karakteristik manusia (dalam hal ini adalah 

konsumennya), maka semakin besar preferensi konsumennya terhadap merek 

tersebut (Malhotra 1988; Sirgy 1982). Namun tantangannya, sulitnya memahami 

bagaimana caranya agar personalitas merek dapat terhubung dengan personalitas 

konsumennya, sehingga memengaruhi preferensinya dalam memilih atua 

menggunakan suatu merek (Sirgy, 1982).  

Riset Aiker (1997) menemukan bahwa struktur personalitas manusia dapat 

menjelaskan dimensi-dimensi personalitas merek dalam bentuk skala “Big Five” yang 

valid, reliabel, serta dapat digeneralisasi. Skala personalitas merek tersebut 

dikembangkan dari berbagai skala dan model pengukuran personalitas merek 

sebelumnya terhadap berbagai macam produk (Norman 1963; Tupes & Christal, 

1958; McCrae & Costa, 1989; John, 1990; Piedmont et al., 1991; McCrae & Costa, 

1989). Berdasarkan temuan skala “Big Five” tersebut (Aaker, 1997), maka variabel 

personalitas merek dapat diukur berdasarkan 5 (lima) dimensi utama, yaitu: (1) 

ketulusan (sincerity), yaitu personalitas merek yang dilihat berdasarkan karakteristik: 

kesederhanaan (down-to-earth), kejujuran (honest), kesalehan atau kebajikan 

(wholesome), dan kegembiraan (cheerful); (2) kegairahan (excitement), yaitu 
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personalitas merek yang ditinjau berdasarkan karakteristik: keberanian (daring), 

bersemangat (spirited), imajinatif (imaginative), dan kekinian (up-to-date); (3) 

kompeten (competence), yaitu personalitas merek yang dilihat berdasarkan 

karakteristik: keterandalan (reliable), kecerdasan (intelligent), dan kesuksesan 

(success); (4) kecanggihan (sophistication), yaitu personalitas merek yang ditinjau 

berdasarkan: kemewahan kelas atas (upper class) dan mempesona (charming); dan 

(5) ketangguhan (ruggedness), yaitu personalitas merek yang dilihat menurut 

karakteristik: kesukaan berada di luar (outdoorsy) dan kekuatan atau daya tahan 

(tough). 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran dari Personalitas Merek (Aaker, 1997) 

 

Sebagai pelopor skala personalitas mereka, kelima dimensi utama yang 

ditemukan oleh Aaker (1997) tersebut juga mengalami perkembangan berkat 

pengujian berbagai riset dalam konteks-konteks permasalahan yang berbeda. Skala 

ini juga dikritik dengan berbagai alasan, misalnya terlalu longgarnya definisi kelima 

dimensi tersebut (Azoulay & Kapferer, 2003), dan hanya mempertimbangkan atribut 

merek yang positif dalam mengukur personalitas merek (Geuens et al., 2009). Selain 

itu, kelima dimensi ini juga belum mempertimbangkan faktor perbedaan budaya. 

Aaker et al. (2001) menerapkannya pada kasus di Jepang, ternyata dimensi 

kedamaian lebih tepat untuk menggantikan dimensi ketangguhan, sedangkan pada 

kasus di Spanyol hanya berlaku dimensi ketulusan, kegairahan, dan kecanggihan. Di 

Meksiko, riset Toldos-Romero (2015) mengembangkan kelima dimensi personalitas 
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merek sebelumnya dengan melakukan pengujian terhadap minat membeli konsumen. 

Hasil pengujiannya telah memodifikasi kelima dimensi tersebut, serta 

menambahkannya menjadi 7 (tujuh) dimensi, yaitu: (1) kesuksesan (success), yang 

ditentukan oleh atribut-atribut seperti: kesuksesan itu sendiri, kepemimpinan 

(leadership), orisinalitas (originality), dan keamanan (security); (2) kegembiraan 

(hipness/vivacity), yaitu sifat-sifat personalitas merek yang meliputi: jiwa muda 

(youth), bersemangat (spirit), keren (cool), dan keceriaan (cheerfulness); (3) 

kecanggihan (sophistication), yang didefinisikan melalui sifat-sifat: kecanggihan itu 

sendiri, daya tarik (attractiveness), glamor (glamour), dan feminitas (femininity); (4) 

ketulusan (sincerity), termasuk sifat-sifat: ketulusan itu sendiri, kejujuran (honesty), 

keterandalan (reliability), kesalehan atau kebajikan (wholesomeness), dan 

ketidakpura-puraan (lack of affectation); (5) domestifikasi atau emosionalitas 

(domesticity/emotionality), didefinisikan dengan atribut: orientasi terhadap keluarga 

(family oriented), kelembutan (gentleness), keramahtamahan (friendliness), dan 

sentimentalitas (sentimentality); (6) ketangguhan (ruggedness), didefinisikan dengan 

karakteristik: ketangguhan itu sendiri, maskulinitas (masculinity), dan kekuatan atau 

daya tahan (tough); dan (7) profesionalisme (professionalism), yang didefinisikan 

melalui karakteristik: teknis (technical), korporat (corporate), dan pekerja keras (hard-

working). Jika dikaitkan dengan kelima dimensi sebelumnya (Aaker, 1997), maka 

ketujuh dimensi tersebut memiliki beberapa kesamaan, seperti dimensi ketulusan, 

dimensi ketangguhan, dimensi kecanggihan, dimensi kegembiraan dan kesuksesan 

terkait dengan dimensi kegairahan, dimensi profesionalisme terkait dengan dimensi 

kompeten. Sedangkan dimensi yang benar-benar baru adalah domestifikasi atau 

emosionalitas. 

Menurut George & Anandkumar (2018), perdebatan utama dari riset-riset 

personalitas merek tersebut terletak pada persoalan pengaplikasiannya pada level 

makro dan mikro. Perspektif mikro melihat pentingnya akurasi dan fokus personalitas 

pada masing-masing merek, sehingga mengesampingkan perbandingan merek 

berdasarkan personalitasnya. Sementara perspektif makro dengan mengorbankan 

aspek akurasi, berupaya mencapai efektivitas waktu dan biaya untuk melihat 

perbandingan personalitas berbagai merek. Riset George & Anandkumar (2018) di 

India berusaha menawarkan perspektif meso sebagai jalan tengah dari perdebatan 

keduanya. Perspektif meso melihat ruang lingkup personalitas merek tidak terlalu 
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secara umum ataupun tidak terlalu secara spesifik. Hasil pengujian mereka 

menemukan 7 (tujuh) dimensi personalitas merek produk, yaitu: (1) kegembiraan 

(happy), meliputi karakteristik seperti: kejujuran (honest), antusiasme (enthusiastic), 

ketelitian (precise), dan keramahan (outgoing); (2) semangat muda (youthful), meliputi 

karakteristik seperti: semangat muda itu sendiri, penuh gaya/modis (stylish), seksi 

(sexy), dan trendi (trendy); (3) keterandalan (reliable), meliputi karakteristik seperti: 

keterandalan itu sendiri, terpercaya (trustworthy), terhormat (respectable), dan 

kredibel (believable); (4) petualang (adventures), meliputi karakteristik seperti: 

petualang itu sendiri, agresif (aggressive), ketegasan (bold), dan keberanian (daring); 

(5) kompeten (competent), meliputi karakteristik seperti: kompeten itu sendiri 

(competent), kompetitif (competitive), kesesuaian (compatible), dan kenyamanan 

(comfortable); (6) akuntabel (accountable), meliputi karakteristik seperti: akuntabel itu 

sendiri, mudah diakses (accessible), dan mudah diterima (accepting); dan (7) daya 

tarik (appeal), meliputi karakteristik seperti: daya tarik itu sendiri, mempesona 

(charming), dan karismatik (charismatic). Jika diamati, ketujuh dimensi ini memiliki 

kesamaan dengan kelima dimensi sebelumnya (Aaker, 1997), seperti: dimensi 

kompeten, dimensi kegembiraan terkait dengan dimensi ketulusan, dimensi petualang 

terkait dengan dimensi ketangguhan, dimensi daya tarik terkait dengan dimensi 

kecanggihan, dimensi semangat muda dan kegembiraan terkait dengan dimensi 

kegairahan, dimensi keterandalan terkait dengan dimensi ketulusan. Sedangkan 

dimensi yang benar-benar baru adalah dimensi akuntabel.  

 

Tabel 2.1 Rangkuman Perbandingan Dimensi-dimensi Personalitas Merek 

No. 
Dimensi Personalitas Merek 

Aaker (1997) Toldos-Romero (2015) George & Anandkumar (2018) 

1. Ketulusan Ketulusan Keterandalan 

2. Kecanggihan Kecanggihan  Daya tarik 

3. Ketangguhan Ketangguhan Petualang 

4. Kompeten Profesionalisme Kompeten 

5. Kegairahan Kegembiraan Semangat muda 

6. Kesuksesan Kegembiraan 

7.  Emosionalitas Akuntabel 
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E. BIAS KONFIRMASI POSITIF (POSITIVE CONFIRMATION BIAS) 

Sebagai konsep yang biasa digunakan dalam literatur psikologis, bias 

konfirmasi merujuk kepada pencarian atau pemaknaan (interpretasi) sebuah bukti 

dengan cara yang parsial berdasarkan keyakinan, ekspektasi, atau hipotesis yang 

sudah ada. Konfirmasi mengacu pada menerima bukti-bukti yang dianggap hanya 

mendukung atau meningkatkan kredibilitas hipotesis. Individu yang melakukan 

konfirmasi bias biasanya hanya menyadari satu sisi dari pemaknaan, sehingga 

kurang meyadari adanya satu sisi lainnya. Individu biasanya tidak menyadari bahwa 

telah melakukan selektivitas dalam mengumpulkan atau menggunakan bukti-bukti.  

Namun dalam praktiknya, sulit sekali untuk membedakan antara bias 

konfirmasi yang disengaja (motivated) dan yang tidak disengaja (unmotivated). Pada 

kasus yang disengaja (intensional), individu akan memperlakukan bukti-bukti secara 

bias ketika dirinya dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan keyakinan yang 

ingin dipertahankannya. Termasuk ketika dirinya tidak memiliki kepentingan personal 

untuk itu, artinya menurut logika umum, seseorang akan memiliki kecenderungan 

melakukan bias konfirmasi dalam memperlakukan bukti-bukti ketika adanya ancaman 

sosial terhadap keyakinan atau kepercayaannya (Nickerson, 1998). 

 

Bias Konfirmasi Positif dalam Pencarian, Seleksi, dan Pemaknaan Informasi 

Dalam aktivitas pencarian informasi, individu cenderung mencari informasi 

yang dianggap mendukung hipotesis yang disukainya atau keyakinan yang ada, 

kemudian menginterpretasikan informasi tersebut secara parsial. Dan sebaliknya, 

dirinya cenderung tidak mencari atau menghindari informasi yang dianggap kontra-

indikatif terhadap hipotesis atau keyakinannya tersebut, atau mengesampingkan 

adanya alternatif-alternatif hipotesis lainnya (Koriat et a., 1980). Bahkan sebelumnya, 

dirinya sudah memposisikan hanya akan mencari atau mengutamakan jenis-jenis 

informasi yang mendukung ekspektasinya, sehingga sudah memperkirakan 

sebelumnya untuk menemukan jenis-jenis informasi tersebut, sebelum melakukan 

pencarian informasi. Selain itu, biasanya juga mereka sudah memberikan bobot 

tertentu terhadap infomasi-informasi yang konsisten mendukung hipotesisnya 
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(favorable), sehingga tidak lagi mendiagnosis informasi-informasi lainnya. Dalam 

kajian literatur yang dilakukan oleh Nickerson (1998) terhadap berbagai riset 

eksperimental, ditemukan beberapa tindakan bias konfirmasi dalam hal pencarian, 

penentuan (seleksi), dan interpretasi informasi.  

Pertama adalah tindakan pembatasan atensi hanya untuk hipotesis yang 

disukai, yaitu ketika seseorang hanya menyuguhkan satu penjelasan mengenai suatu 

fenomena/peristiwa, maka dirinya berusaha menghindari bahkan menegasikan 

potensi alternatif-alternatif penjelasan apapun. Kendati dirinya sudah menyadari akan 

adanya potensi alternatif-alternatif penjelasan lain tersebut. Kedua adalah perlakuan 

istimewa terhadap bukti yang mendukung keyakinan yang ada. Masih terkait erat 

dengan tindakan sebelumnya, seseorang cenderung akan memberikan bobot yang 

lebih besar pada informasi yang mendukung keyakinan atau opini yang ada daripada 

informasi yang berlawanan/kontradiksi dengannya. Namun bukan berarti dirinya 

menolak mentah-mentah informasi yang berlawanan tersebut, tetapi memberikan 

bobot yang lebih rendah ketimbang informasi yang mendukung, bahkan berusaha 

mendiskreditkan atau menjelaskan dengan cara yang berbeda/keliru. Sehingga 

individu tersebut cenderung akan memproduksi berbagai argumen hanya untuk 

mendukung sisi yang disukainya (my-side bias), tidak mau mengingat atau 

menghasilkan argumen untuk sisi lainnya (Baron, 1991, 1995; Perkins, Allen, & 

Hafner, 1983; Perkins, Farady, & Bushey, 1991).  

Ketiga adalah tindakan hanya mencari atau mengutamakan informasi-

informasi yang cenderung positif. Orang-orang kebanyakan akan mencari dan 

menginterpretasikan informasi hanya untuk menguatkan keyakinan atau kepercayaan 

terhadap hipotesis yang disukainya saja, sehingga mereka mencari informasi hanya 

sekedar untuk mengonfirmasi keyakinannya saja, bahkan untuk hipotesis yang nilai 

kebenarannya belum tentu ada. Dalam temuan eksperimen Bruner et al. (1956), 

tindakan semacam ini mengakibatkan terhalanginya penemuan hal-hal baru, bahkan 

dalam beberapa kasus, hipotesis-hipotesis yang salah/keliru malah dianggap benar. 

Temuan pada berbagai eksperimen juga menunjukkan bahwa bias konfirmasi positif 

semacam ini seringkali menimbulkan ilusi timbal-balik yang akan meneguhkan atau 

mengonfirmasi apa yang sudah diyakini (confirmatory), sehingga sulit membedakan 

fakta dan informasi yang sesungguhnya (Wason, 1960; Wetherick, 1962; Wason, 

1992, 1968/1977; Mynatt et al., 1977; Shaklee & Fischhoff, 1982; Hodgins & 
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Zuckerman, 1993; Schwartz, 1982; Strohmer & Newman, 1983; Trope & Bassock, 

1982, 1983; Trope et al., 1984; Zuckerman et al., 1995). Termasuk ketika hendak 

bertanya menyangkut suatu informasi, mereka cenderung mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang mengarahkan jawabannya agar komunikan menyetujuinya (iya).  

Keempat adalah pembobotan yang berlebihan terhadap konfirmasi positif. 

Berbagai riset menyangkut penilaian sosial (social judgement) menemukan bahwa 

orang cenderung memberikan bobot yang berlebihan terhadap bukti-bukti positif yang 

mengonfirmasi keyakinannya (confirmatory), dan mengurangi bobot dari bukti-bukti 

negatif yang tidak/kurang mengonfirmasi keyakinannya (disconfirmatory) (Forer, 

1949; Gilovich, 1983; Fischhoff & Beyth-Marom, 1983; Hyman, 1977; Pyszczynski & 

Greenberg, 1987). Hal ini berdampak pada ketidakakuratan dalam tindakan 

pengambilan keputusan dalam membaca informasi atau khalayaknya. Faktor harga 

diri, kontrol/kuasa, dan konsistensi kognitif, berperan penting dalam memotivasi bias 

konfirmasi positif ini. Kondisi ini juga seringkali dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu 

demi kepentingannya, seperti astrologi, peramal, paranormal, pengiklan, perjudian, 

dan sebagainya. 

Kelima adalah tindakan mengamati hanya pada apa yang ingin dilihatnya. 

Beberapa orang hanya mau mengamati pada pola data/informasi yang mereka cari, 

meskipun pola tersebut belum tentu ada/terbentuk (misalnya seperti sterotip tertentu, 

pola kepribadian, persepsi sosial, atribut, sifat, dan sebagainya) (Forer, 1949; Kelley, 

1950; Snyder & Swann, 1978a, 1978b; Snyder & Campbell, 1980; Snyder & 

Gangestad, 1981; Snyder, 1981, 1984). Pada taraf tertentu, ekspektasi/harapan yang 

selalu berusaha dipenuhi atau dikonfirmasi secara terus-menerus dapat membentuk 

dan mengubah perilaku/kebiasaan individu tersebut, atau disebut juga dengan istilah 

self-fulfilling prophecies (Merton, 1948, 1957). Temuan berbagai riset pendidikan 

yang mengkaji ekspektasi guru terhadap muridnya menemukan hal demikian (Dusek, 

1975; Meichenbaum et al.,1969; Rosenthal, 1974; Rosenthal & Jacobson, 1968; 

Wilkins, 1977; Zanna et al., 1975). Berbagai riset menemukan bahwa ekspektasi 

masyarakat (harapan sosial) menjadi sumber utama penyebab terjadinya bias 

konfirmasi positif ini (Alloy & Abramson, 1980; Alloy & Tabachnik, 1984; Camerer, 

1988; Crocker, 1981; Golding & Rorer, 1972; Hamilton, 1979; D. Kuhn, 1989; Nisbett 

& Ross, 1980).  
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Persepsi akan adanya korelasi pola-pola tersebut, termasuk melebih-lebihkan 

pola/korelasi yang ada maupun tidak ada, pada tingkatan tertentu dapat menimbulkan 

ilusi korelasi (illusory correlation) (Chapman & Chapman, 1967a, 1967b, 1969; 

Chapman, 1967). Selain itu, berpotensi juga menimbulkan ilusi konsistensi, yaitu 

penilaian yang keliru dalam melihat konsistensi suatu korelasi atau pola hubungan. 

Seperti ketika melihat orang yang ramah maka akan berperilaku ramah pula ke setiap 

orang, atau orang-orang yang selalu bermusuhan maka akan selalu bermusuhan 

dalam berbagai hal (Jennings et al., 1982; Mischel, 1968; Mischel & Peake, 1982). 

Ilusi konsistensi ini mengakibatkan seseorang akan mudah melakukan kategorisasi 

yang keliru tanpa cukup bukti. Kondisi ini disebut juga sebagai reifikasi, yaitu cara 

melihat atau memandang suatu fakta/informasi berdasarkan kenyamanan konseptual 

semata, terpaku pada kategori-kategori yang sudah mapan. Sehingga seseorang 

akan cenderung “memaksakan” temuan-temuan informasinya ke dalam taksonomi 

yang ada/adekuat ketimbang mencari bukti-bukti yang berbeda. 

 

F. PEMETAAN (PRIORITAS) PEMANGKU KEPENTINGAN 

1. Definisi Pemetaan Pemangku Kepentingan 

Dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, pemetaan pemangku 

kepentingan (stakeholders mapping) menjadi salah satu proses penting dalam 

merumuskan sebuah kebijakan. Menurut Freeman (1984) dalam Reed (2009), 

pemangku kepentingan (stakeholder) adalah pihak yang terpengaruh oleh 

kebijakan, dan pihak yang dapat memengaruhi dampak (outcome) dari suatu 

kebijakan. Singkatnya, pemangku kepentingan adalah siapa saja yang dapat 

memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh adanya suatu kebijakan atau Tindakan. 

Sementara World Health Organization (WHO) memberikan definisi lainnya, yaitu 

siapa saja yang akan terkena pengaruh langsung maupun tidak langsung dari 

suatu proses ataupun dampak (outcome) dari kebijakan.  

Eden & Ackerman (1998) dalam Bryson (2002) mendefinisikan pemangku 

kepentingan sebagai orang-atau sekelompok kecil orang yang memiliki 

kekuasaan untuk merespon, menegosiasikan, dan mengubah masa depan 

organisasi secara strategis. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, maka jelas 

terlihat bahwa terdapat kata kunci dari definisi pemangku kepentingan, yaitu 
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“pengaruh/dampak”. Sehingga jika disimpulkan, maka pemangku kepentingan 

merupakah pihak yang dapat memengaruhi dan/atau terpengaruh dalam suatu 

keputusan atau kebijakan organisasi. Bila organisasi tersebut menyangkut hajat 

hidup orang banyak, seperti organisasi kepemerintahan misalnya, maka 

kebijakan atau keputusan organisasi yang dimaksud adalah kebijakan publik 

(Lembaga Administrasi Negara, 2015, pp. 118-119; Bryson, 2004; Bryson et al., 

2002).  

Sementara itu menurut WHO (2007), pemetaan pemangku kepentingan 

(stakeholders mapping) merupakan teknik yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci/utama, 

kelompok, atau organisasi lain yang dapat memengaruhi kesuksesan sebuah 

kegiatan organisasi. Pemetaan pemangku kepentingan setidaknya dapat 

menghasilkan beberapa informasi penting seperti: (1) siapa saja yang akan 

dipengaruhi; (2) siapa saja yang dapat memengaruhi baik dalam proses maupun 

hasil dari sebuah kegiatan organisasi; (3) pihak mana saja yang harus dilibatkan, 

dan (4) kapasitas siapa saja yang perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mau 

terlibat dalam sebuah kegiatan organisasi.  

Artinya, pemetaan pemangku kepentingan dapat menilai kondisi 

lingkungan dari suatu kegiatan sehingga dapat ditentukan cara terbaik untuk 

menegosiasikan pencapaian kegiatannya. Secara garis besar, pemetaan 

pemangku kepentingan bertujuan untuk: (1) mencari gambaran kepentingan-

kepentingan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perumusan 

atau implementasi kebijakan; (2) mengidentifikasi adanya potensi konflik antara 

pemangku kepentingan karena perbedaan kepentingan yang dapat mengancam 

keberhasilan pelaksanaan atau pencapaian suatu kebijakan; (3) membantu 

memetakan struktur hubungan antara pemangku kepentingan sehingga dapat 

dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun kerjasama atau koalisi; dan (4) 

membantu dalam merumuskan jenis partisipasi yang diharapkan dari pemangku 

kepentingan yang berbeda. 
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2. Klasifikasi Pemangku Kepentingan 

Secara umum, Freeman (2007) membedakan pemangku kepentingan 

dalam organisasi berdasarkan tingkat kepentingannya. Pertama adalah 

pemangku kepentingan primer atau definisional, merupakan pihak-pihak yang 

sangat menentukan pertumbuhan kelangsungan hidup suatu organisasi, seperti: 

pelanggan (customers), pegawai, pemasok (suppliers), komunitas/masyarakat 

sekitar, dan pemodal atau pemegang saham (financiers). Tanpa dukungan dari 

salah satu pihak tersebut, maka dapat dipastikan keberlanjutan organisasi akan 

terhambat. Kedua adalah pemangku kepentingan sekunder yaitu keterlibatan 

pihak-pihak lain secara lebih luas namun tetap rutin dilakukan dalam setiap 

aktivitas atau lingkungan bisnis dari suatu organisasi, terutama kelompok-

kelompok yang secara instrumental dapat memengaruhi hubungan pemangku 

kepentingan primer organisasi. Pihak-pihak tersebut seperti: kelompok advokasi 

pelanggan (seperti aktivitis, kritikus), pemerintah, kompetitor, media, dan 

kelompok-kelompok kepentingan tertentu (Freeman et al., 2007).   

Namun secara khusus, bila dikaitkan dengan perumusan kebijakan publik, 

maka perlu dilakukan pemetaan pemangku kepentingan secara lebih mendalam 

dan spesifik. Pemetaan ini sangat diperlukan agar para pembuat kebijakan dapat 

mengidentifikasi aktor-aktor penting dalam proses pembuatan kebijakan, serta 

dapat mengkaji pengetahuan, kepentingan, posisi, sikap mereka terhadap 

kebijakan tersebut (Schmeer, 1999). Sebab interaksi antara pembuat kebijakan 

dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan dukungan terhadap program 

atau kebijakan. Sehingga bila pemetaan dilakukan sebelum sebuah kebijakan 

dan program diimplementasikan, maka pembuat kebijakan dapat 

mengidentifikasi kesalahpahaman terhadap kebijakan dan program. Golder 

(2005) berpendapat bahwa pemetaan ini dapat mengidentifikasi ketertarikan atau 

kepentingan para pemangku kepentingan terhadap kebijakan atau program, 

mengetahui potensi konflik atau risiko dari kebijakan, membangun relasi, serta 

dapat mengurangi risiko kegagalan sebuah kebijakan. 
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Gambar 2.2. Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam 2 (dua) Level 

(Freeman et al., 2007) 

 

Pemetaan pemangku kepentingan ini menjadi sangat relevan berkat 

adanya pergeseran paradigma government menjadi governance dalam 

memahami organisasi kepemerintahan. Paradigma governance memandang 

bahwa negara (state) tidak lagi menjadi aktor utama dalam pemerintahan, 

melainkan mencakup pula keterlibatan semua kelompok/organisasi yang misi 

utamanya menyangkut kepentingan umum atau publik (publicness). Sehingga 

paradigma baru ini mendorong aktor-aktor di luar pemerintah (non-state actor) 

seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta, organisasi masyarakat sipil 

untuk ikut menjadi aktor pembentuk kebijakan. Oleh sebab itu, para analis 

kebijakan wajib memahami siapa saja aktor-aktor formal maupun informal 

tersebut. Melalui pemetaan pemangku kepentingan, pembuat kebijakan dapat 

mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor penting yang dapat membantu proses 

perumusan dan pengaplikasian kebijakan, serta mengkaji pengetahuan, 

kepentingan, posisi, dan sikap mereka terhadap suatu kebijakan (Lembaga 

Administrasi Negara, 2015, pp. 120-121). 
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Menurut Winarno (2012), aktor-aktor dalam kebijakan publik dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) kelompok pemeran resmi atau 

formal, yaitu aktor-aktor resmi yang yang mempunyai kekuasaan untuk membuat 

kebijakan, seperti: agen-agen pemerintah (birokrasi), eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif; dan (2) kelompok pemeran tidak resmi atau nonformal, yaitu aktor-aktor 

yang tidak memiliki kekuasaan langsung untuk memproduksi suatu kebijakan, 

seperti: kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara. 

Adapula yang mengidentifikasi aktor-aktor kebijakan dalam infrastruktur dan 

suprastruktur politik dengan berbagai sebutan, seperti: ahli mengidentifikasi 

aktor-aktor legislator, eksekutif, lembaga peradilan, kelompok penekan, partai 

politik, media massa, organisasi komunitas, aparat administrasi atau birokrasi, 

kelompok nongovernmental organization (NGO), kelompok swasta, kelompok 

think tank, dan kabinet bayangan (Anderson, 1979; Ripley, 1985; Guy Peter 

dalam Sugiono, 1993, dalam Kusumanegara, 2010). Sedangkan Moore (1995) 

mengategorikan aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik 

terdiri dari: aktor publik, aktor privat, dan aktor masyarakat (civil society).  

Sementara Lindblom dalam Agustino (2008) mengelompokkan aktor-

aktor pembuat kebijakan dalam sistem pemerintahan demokratis sebagai hasil 

interaksi antara 2 (dua) aktor besar. Kedua kelompok aktor ini sudah terlibat sejak 

kebijakan publik masih berupa isu dalam agenda setting hingga proses 

pengambilan keputusan berlangsung. Pertama adalah inside government actors 

(IGA), yakni aktor yang memiliki peran strategis dalam proses kebijakan publik, 

seperti presiden, lembaga eksekutif (staf khusus pemerintahan), para menteri 

dan aparatur birokrasi, serta parlemen (lembaga legislatif). Kedua adalah outside 

government actors (OGA), yakni aktor di luar pemerintah yang memiliki peran 

penting dalam proses kebijakan publik. seperti kelompok kepentingan dan 

kelompok penekan, kelompok akademis, militer, partai politik, sektor privat, media 

massa, serta NGO.  

Pada kelompok IGA, administrator memiliki peran yang sangat strategis 

dalam perumusan kebijakan karena menjadi aktor pembuat kebijakan (policy 

maker) yang tertinggi pada tingkat makro. Aktor ini memiliki sumber daya yang 

besar dalam proses kebijakan publik, terutama dari sumber dana maupun 

kewenangannya. Aktor ini memiliki peran yang sangat strategis, Urgensi peran 
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aktor ini dalam proses kebijakan publik dapat terlihat dari kuatnya kekuasaan dan 

sumber daya yang dimiliki. Kedua adalah aktor birokrat dalam organisasi formal 

yang sifatnya hierarkis. Birokrasi merupakan organisasi yang memiliki struktur 

dan aturan-aturan yang jelas dan formal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Menurut Kusumanegara (2010), birokrat menjadi aktor penting dalam proses 

implementasi suatu kebijakan dikarenakan keahlian yang dimiliki, pengetahuan 

tentang institusi (sesuai dengan masa kerja). Urgensi peran dan kemampuan 

birokrat terlihat pada kewenangan strategis yang dimiliki dalam implementasi 

kebijakan publik, yang terlegalisasi dalam pola pembagian tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab. Ketiga adalah parlemen sebagai perwakilan politik yang 

menentukan rancangan kebijakan. Sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, 

parlemen memiliki modal representativitas politik yang bisa digunakan untuk 

membentuk opini publik (Kusumanegara, 2010). Urgensinya tampak sebagai 

“penyambung lidah rakyat”, yaitu penjaga nilai-nilai demokrasi. 

 

 

Gambar 2.3 Aktor-aktor dalam Kebijakan Publik (Adaptasi dari Kingdon, 1995) 
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Kemudian pada kelompok OGA, terdapat kelompok-kelompok 

kepentingan (interest groups), yaitu kelompok individu yang memiliki kesamaan 

atensi atau kepentingan untuk memengaruhi kebijakan yang biasanya dilakukan 

melalui lobi-lobi terhadap aktor pemerintah. Lobi-lobi tersebut dapat memicu 

munculnya konflik kepentingan (Martini, 2012). Kepentingan-kepentingan 

tersebut ada yang sifatnya sementara dan/atau permanen, spesifik dan/atau luas, 

motivasi ekonomi (perusahaan atau kelompok), motivasi profesional (serikat 

buruh dan tani), dan motivasi kepentingan publik (pemerhati hak asasi manusia, 

lingkungan, dsb). Kedua adalah akademisi, peneliti, dan konsultan. Kelompok ini 

berperan penting dalam menyediakan banyak preferensi untuk proses 

pengambilan kebijakan, sebab seorang pengambil kebijakan membutuhkan 

akses data yang efektif dan efisien untuk memproduksi suatu kebijakan publik. 

Kelompok inilah yang memiliki akses data yang besar untuk memperkuat dasar 

pengambilan kebijakan tersebut. Ketiga adalah media, yaitu aktor yang berperan 

penting dalam melakukan hegemoni kepada semua pihak untuk konsen terhadap 

suatu produk/isu kebijakan tertentu. Media yang dimaksud dapat berupa media 

konvensional maupun media sosial. Selain sebagai alat politik, dalam konteks 

kebijakan publik, media dapat digunakan untuk mendorong partisipasi publik.  

Keempat adalah partai politik, yaitu aktor yang berperan penting dalam 

menjaga eksistensi nilai-nilai demokrasi. Menurut Winarno (2012), dalam 

masyarakat modern, partai politik sering melakukan “agregasi kepentingan”, yaitu 

berusaha untuk mengubah tuntutan-tuntutan tertentu dari kelompok-kelompok 

kepentingan menjadi alternatif-alternatif kebijakan. Aktor ini berperan penting 

dalam menggalang opini publik yang bermanfaat bagi kepentingannya, lalu 

melontarkan isu-isu tersebut menjadi sebuah agenda setting. Kelima adalah 

NGO, aktor yang berperan penting dalam melakukan advokasi sebagai bentuk 

mekanisme kontrol terhadap kekuasaan (check and balances). Advokasi 

kebijakan publik adalah proses di mana individu atau kelompok/organisasi 

berusaha untuk mempengaruhi perumusan kebijakan publik. Proses advokasi 

yang dilakukan meliputi keseluruhan proses kebijakan, seperti: agenda setting, 

perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring/evaluasi 

kebijakan. NGO dapat menciptakan ruang partisipasi publik dalam seluruh proses 

kebijakan.  
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Misalnya dalam proses agenda setting, Court et al. (2007) menjelaskan 

bahwa NGO diharapkan mampu meyakinkan policy maker bahwa suatu isu 

sangat memerlukan perhatian sehingga diperlukan solusi. Dalam perumusan 

kebijakan, NGO dapat memberikan input berupa informasi tentang pilihan-pilihan 

alternatif kebijakan berdasarkan hasil kajian sebelumnya. Sedangkan dalam fase 

implementasi kebijakan, NGO dapat melakukan advokasi dengan melengkapi 

peran pemerintah dan memberikan input dalam konteks yang sifatnya lebih 

operasional. Lalu dalam monitoring dan evaluasi, NGO dapat melakukan review 

atas pelaksanaan kebijakan. Terakhir, keterlibatan sektor privat dalam proses 

kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dikenal juga sebagai Public-Private 

Partnership. Pada dasarnya pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya, baik 

manusia maupun finansial, sehingga perlu melibatkan sektor privat (Lembaga 

Administrasi Negara, 2015, pp. 109-121). 

3. Teknik Pemetaan Pemangku Kepentingan 

Teknik pemetaan ini membantu dalam membingkai masalah atau isu yang 

akan dipecahkan secara teknis yang dapat diterapkan dengan rasional, dan 

secara politik juga dapat diterima, demi memajukan kepentingan umum. Dari 

sekitar kurang lebih 15 (lima belas) teknik pemetaan pemangku kepentingan, 

terdapat 8 (delapan) teknik yang telah banyak dipergunakan secara luas dalam 

hal perumusan dan analisis kebijakan publik (Lembaga Administrasi Negara, 

2015), yaitu: (1) matriks perencanaan partisipasi (the participation planning 

matrix); (2) diagram basis kekuasaan dan arah kepentingan (bases of power and 

directions of interest diagrams); (3) diagram antarhubungan isu-isu pemangku 

kepentingan (stakeholder issue interrelationship diagrams); (4) pemetaan 

kerangka permasalahan pemangku kepentingan (problem-frame stakeholder 

maps); dan (5) pemetaan implementasi kebijakan (policy implementation 

mapping); (6) matriks jaringan kekuasaan dan kepentingan (power versus 

interest grid); (7) pemetaan orientasi nilai (value orientation mapping), dan (8) 

peta jaringan (net map).  

Dalam konteks perumusan kebijakan program komunikasi publik, matriks 

jaringan kekuasaan dan kepentingan sangat cocok untuk diterapkan sebagai 

teknik pemetaan pemangku kepentingan organisasi, terutama organisasi 
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kepemerintahan (governance). Teknik pemetaan yang diperkenalkan oleh Eden 

& Ackermann (1998) ini mampu mengidentifikasi potensi kekuatan aktor-aktor 

yang memiliki kekuasaan dan kepentingan tertentu, sebagaimana 

pengelompokan kedua aktor besar yang berperan penting dalam perumusan 

kebijakan publik sebelumnya (lihat gambar 2). Sehingga berdasarkan hasil 

pemetaan ini, peneliti dapat menentukan skala prioritas terhadap kelompok aktor-

aktor mana saja yang harus diperlakukan secara ekstra intensif dalam 

pengaplikasian kebijakan komunikasi publik. 

Fokus utama dari teknik pemetaan ini terletak pada kekuatan atau 

kekuasaan (power) dan kepentingan (interest) dari para pemangku kepentingan 

suatu organisasi. Kekuasaan adalah berbagai potensi yang dimiliki pemangku 

kepentingan dalam memengaruhi kebijakan atau organisasi yang bersumber 

dari: (1) basis kedudukan atau sumber daya yang dimiliki dalam organisasi; 

dan/atau (2) pengaruh kredibilitas yang dimiliki sebagai pemimpin atau ahli. 

Sedangkan kepentingan yang dimaksud adalah perhatian atau minat dari 

pemangku kepentingan terhadap suatu kebijakan tertentu yang diukur 

berdasarkan tingkat keaktifannya.  

Berdasarkan kedua faktor tersebut, maka dapat dipetakan 4 (empat) 

klaster pemangku kepentingan yang memiliki peran signifikan dalam 

memengaruhi kebijakan organisasi, yaitu: (1) pemain (players), yaitu pemangku 

kepentingan yang memiliki kekuasaan dan kepentingan yang tinggi; (2) subjek 

(subjects), yaitu pemangku kepentingan yang mempunyai tingkat kepentingan 

langsung terhadap organisasi relatif tinggi, namun tingkat kekuasaannya rendah; 

(3) pengatur konteks (context setter), yaitu pemangku kepentingan yang memiliki 

tingkat kekuasaan yang tinggi, namun tingkat kepentingan langsung terhadap 

organisasinya cenderung rendah; dan (4) kerumunan (crowd), yaitu pemangku 

kepentingan yang mempunyai tingkat kekuasaan dan kepentingan langsung 

terhadap organisasi sama-sama rendah (Bryson et al., 2002, pp. 571-573; 

Bryson, 2004, pp. 30-31; Lembaga Administrasi Negara, 2015, pp. 128-130)  

Namun sayangnya teknik pemetaan ini belum begitu memadai dalam 

menjelaskan sumber-sumber kekuasaan yang dimaksud, terutama dalam hal 

sumber daya dan kredibilitas kelompok-kelompok aktor. Oleh karena itu, peneliti 
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meminjam konsep kapital dari Bourdieu (1988) untuk mengklasifikasikan sumber-

sumber kekuasaan yang dimiliki para aktor selaku pemangku-pemangku 

kepentingan yang memanfaatkan pengaruh atau sumber dayanya dalam 

memengaruhi arena kebijakan publik. 

a. Kekuasaan Pemangku Kepentingan: Kapital 

Kapital dalam terminologi Bourdieu (1988) tidak selalu dianalogikan 

dalam moda produksi. Lebih dari pada itu, kapital menjadi pendukung utama 

bagi individu untuk berperilaku dan menghadapi arena sosialnya. 

Menurutnya, terdapat 2 (dua) kelompok besar kapital, yaitu kapital ekonomi 

yang tangible dan kapital budaya yang lebih intangible. Kedua jenis kapital 

tersebut berada dalam dimensi yang berbeda, tetapi memiliki beberapa 

kesamaan karakter dan persinggungan pada bagian-bagian tertentu. 

Bourdieu (2007) juga membagi kapital budaya tersebut ke dalam 2 (dua) 

jenis turunan kapital: sosial dan simbolik. Kapital sosial didasarkan pada 

hubungan sosial antara individu dengan individu lainnya. Kapital ini menjadi 

elemen yang sangat kompleks karena merujuk pada kemampuan para 

agen/aktor untuk mempraktekan simbol-simbol dalam menyatakan dan 

menjaga posisinya.  

Pada titik ini Bourdieu dengan jelas membedakan dirinya dengan 

konsep kapital Marx. Jika Marx memusatkan konsep kapital pada akumulasi 

modal ekonomi sehingga menciptakan terminologi kapitalisme, maka 

Bourdieu menyebut kapital sebagai ‘akumulasi sejarah’ (Calhoun et al., 1993, 

pp. 67-69). Karenanya Bourdieu tetap melihat kapital sebagai sumber daya, 

namun tidak melulu menyangkut soal ekonomi. Menurutnya, kepemilikan 

sumber budaya, serta kapital sosial dan simbolik, sama pentingnya dalam 

membentuk habitus individu.  

Kapital/modal merupakan energi sosial yang hanya ada dan 

membuahkan hasil dalam arena pertarungan di mana ia memproduksi dan 

mereproduksi. Kapital sosial ialah hubungan-hubungan, jaringan, atau 

kekerabatan yang merupakan sumber daya yang membantu individu dalam 

meluaskan pengaruh kapital budayanya (Bourdieu, 1980, p. 35). Kapital 

budaya berperan dalam penentuan dan reproduksi posisi sosial. Kapital 
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ekonomi menurut Bourdieu tidak akan begitu tampak jika tidak dikonversikan 

ke dalam bentuk-bentuk simbol yang ‘dikenal’ oleh orang lain. Sementara, 

kapital simbolik menjadi modal yang seringkali dinafikan namun justru 

memiliki legitimasi yang sah dan paling terlihat dalam diri seseorang, 

terutama ketika kapital ekonomi tidak mudah dikenali. Kedua kapital ini harus 

dibedakan antara kapital yang ‘sungguh’ bernilai ekonomi, atau kapital yang 

merupakan ‘representasi’ dari kapital ekonomi tersebut. Maka kapital 

ekonomi dan simbolik memanglah dua aspek yang saling berkaitan. Ketika 

kapital ekonomi seseorang sudah tinggi, maka pilihannya pada hal-hal yang 

bersifat kebendaan juga akan semakin tinggi untuk menunjukan tingkat 

ekonomi tersebut (Bourdieu, 1980, pp. 118-121). 

Kapital ekonomi menurut Bourdieu adalah kapital yang paling mudah 

dicapai oleh setiap orang. Sifatnya yang tangible memungkinkan orang 

menduplikasi kapital ekonomi dalam rangka peningkatan status. Dalam 

mencapai kapital ekonomi yang tinggi, banyak orang mengambil ‘jalan pintas’ 

dengan cara-cara yang akan melegitimasi dirinya agar layak memasuki 

kelas-kelas tertentu. Pernikahan dan warisan adalah salah satu cara umum 

yang sering dilakukan orang dalam mencapai kapital ekonomi yang 

diinginkan. Kelak kapital ekonomi ini akan diikuti oleh kemunculan kapital 

simbolik pula.  

Kapital simbolik adalah segala bentuk kapital (baik fisik, ekonomi, 

budaya, dan sosial), yang memiliki nilai yang dipersepsikan ‘dikenal’ oleh 

banyak orang (Bourdieu et al., 1994). Oleh karena itu kapital simbolik paling 

mudah ditandai dari pemilihan dan kepemilikan benda-benda tertentu yang 

dianggap bernilai dan menunjukan status ekonomi. Seperti rumah atau mobil 

mewah, barang bermerek, pilihan destinasi liburan, dan lain-lain. Intinya, 

kapital simbolik yang akan menunjukan kepemilikan kapital ekonomi 

seseorang.  

Di kutub yang berlainan, kapital budaya juga memainkan peranan 

dalam reproduksi sosial. Kepemilikan kapital budaya mermbutuhkan 

legitimasi yang sah.  Kapital budaya juga akan membuka banyak akses 

mencapai kapital sosial –seperti pengakuan dan akses publik yang hanya 
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ditujukan kepada mereka dengan kapital budaya ini. Sebagai contoh, gelar 

akademik yang sah disumsikan akan mendudukan seseorang dalam posisi 

sosial yang bernilai budaya tinggi, yang kelak akan membuka banyak akses 

ke jaringan-jaringan sosial dalam masyarakat. Keluasan wawasan dan gaya 

bahasa (terutama pilihan kata) yang menunjukan intelektualitas adalah 

modal untuk seseorang masuk dalam arena-arena sosial yang ada. Asumsi 

selanjutnya, kapital budaya yang tinggi juga akan menuntun seseorang 

menampilkan habitus sebagaimana kelompok budaya tinggi menunjukan 

seleranya. 

Pendidikan tinggi (universitas) memang cara yang paling mudah bagi 

seseorang yang ingin mencapai kapital budaya yang tinggi. Pendidikan 

adalah institusi yang memiliki hak untuk melegitimasi kapital budaya 

seseorang (Bourdieu, 1993, p. 217). Dengan sistem kualifikasi tertentu, 

universitas memiliki cara untuk menyaring anggotanya, yang pada akhirnya 

memberikan ‘gengsi’ tersendiri bagi mereka yang lolos saringan tersebut.  

Masalahnya model saringan ini juga terus berlanjut dalam pemilihan jurusan 

di universitas. Hanya jurusan-jurusan tertentu saja yang akhirnya mengklaim 

sebagai eksklusif karena tingkat kesulitan dalam proses penyaringan yang 

begitu ketat, sementara jumlah peminatnya tinggi (Bourdieu, 1984, pp. 43-

54). Lagi-lagi celah kekerasan simbolik terbuka dalam arena ini, bahkan 

dianggap sebagai bentuk kewajaran. 

Pada akhirnya reproduksi kelas memungkinkan satu generasi dari 

suatu kelas memastikan bahwa ia mereproduksi dirinya dan meninggalkan 

hak istimewanya kepada generasi berikutnya. Hal inilah yang menghasilkan 

kapital. Bourdieu melihat bahwa legitimasi dari kapital budaya sebagai 

sesuatu yang krusial terkait dengan efektivitasnya sebagai 

sumber kekuasaan. Hal tersebut juga dilihat sebagai kekerasan simbolik, 

yakni kekerasan yang halus dan tak tampak, yang bersembunyi dibalik 

pemaksaan dominasi. Termasuk di dalamnya adalah dominasi (ide, 

gagasan, kekuasaan) dilakukan dengan cara yang sangat halus sehingga ia 

tidak tampak sebagai sebuah pemaksaan. Pada akhirnya dominasi tersebut 

diakui secara keliru dan meskipun demikian, hal itu dianggap sah atau tidak 

perlu dipertanyakan lagi. Unsur kunci dari proses ini adalah transformasi dari 
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cultural habit atau kedudukan ekonomi ke dalam kapital simbolik, yang diakui 

serta dikenal dan kemudian cenderung memperkuat hubungan kekuasaan 

yang membentuk struktur dari ruang sosial (Jenkins, 2004). 

Dari sini terlihat bahwa kapital ekonomi dan kapital budaya adalah 

dua hal yang berdiri dalam kutub berlawanan. Bourdieu sering 

menggambarkannya dalam kuadran yang dibagi atas garis vertikal untuk 

kepemilikan kapital ekonomi dan garis horizontal untuk kepemilikan kapital 

budaya. Ia juga mengidentifikasi jenis pekerjaan, pilihan olahraga, tontonan 

budaya, hingga pembedaan ruang spasial untuk laki-laki dan perempuan. 

b. Pemetaan Prioritas Pemangku Kepentingan Kemenhub 

Berdasarkan pemetaan keempat kuadran pemangku kepentingan 

sebelumnya, peneliti berhasil mengidentifikasi kepemilikan potensi kapital 

pada interaksi antara kelompok IGA dan OGA dalam perumusan kebijakan 

komunikasi publik Kemenhub. Oleh karenanya, mengacu kepada ketiga 

pemetaan konseptual tersebut, peneliti menemukan setidaknya 4 (empat) 

kelompok prioritas pemangku kepentingan Kemenhub. Prioritas pertama 

adalah kelompok pemain kunci (key players), yaitu pemangku kepentingan 

yang memiliki kekuasaan dan kepentingan yang signifikan bagi organisasi. 

Kelompok aktor ini perlu dilibatkan secara maksimal dalam semua 

perkembangan organisasi, agar hubungan baik dapat terus terpelihara. 

Dalam pengelompokkan aktor-aktor dalam organisasi pembuat kebijakan 

publik, maka pemain-pemain kunci yang dimaksud adalah kelompok aktor 

IGA, secara lebih spesifik yaitu kelompok birokrat yang bernaung di dalam 

organisasi pemerintahan itu sendiri. Sebab mereka sendiri yang memiliki 

keahlian dan pengetahuan yang lebih mengenai organisasi dan kebijakan 

yang mereka produksi, baik itu level pimpinan hingga bawahan.  

Hal ini tampak jelas dalam kewenangan strategis yang diemban oleh 

para birokrat Kemenhub dalam tugas dan fungsinya, baik secara internal 

organisasi maupun dalam lingkup eksternal dengan organisasi 

kepemerintahan lainnya, seperti kelompok birokrat eksternal yang memiliki 

kepentingan langsung dengan Kemenhub (misalnya Dinas Perhubungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga 
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terkait lainnya). Kelompok prioritas pertama ini relevan dengan 

pengelompokan pemangku kepentingan primer yang diperkenalkan oleh 

Freeman (2007) sebelumnya, di mana pegawai atau pekerja menjadi salah 

satu pihak yang sangat menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi 

yang dinaunginya. Atau dalam pemetaan kapital, kelompok birokrat internal 

selaku pemangku kepentingan primer diyakini memiliki kekuatan kapital 

budaya (sosial dan simbolik) dan kapital ekonomi secara bersamaan. 

Terlebih pada level pimpinan sebagai kelompok administrator, jika 

identifikasi potensi aktor-aktor pimpinan dilakukan secara tepat, maka tidak 

menutup kemungkinan akan hadirnya kilauan kapital simbolik pada 

kelompok aktor ini. 

Prioritas kedua adalah kelompok subjek (subject), yaitu pemangku 

kepentingan yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi namun tingkat 

kekuasaannya rendah. Untuk itu, organisasi harus selalu menjaga hubungan 

baik dengan kelompok aktor ini dengan menginformasikan isu-isu yang 

mereka minati secara rutin (keep informed), agar mereka dapat dijadikan 

sebagai sekutu atau mitra organisasi dalam memberikan dukungan penuh 

terhadap kebijakan publik tertentu. Bila dikaitkan dengan pengelompokan 

agenda setting dalam interaksi IGA dan OGA sebelumnya, maka aktor-aktor 

yang masuk ke dalam prioritas ini adalah kelompok-kelompok kepentingan, 

yaitu kelompok individu yang memiliki kesamaan kepentingan atau minat 

dengan organisasi pemerintah yang ada (termasuk LSM, komunitas, dan 

serikat profesional). Termasuk pula kelompok NGO yang kerap 

mengadvokasi isu-isu kebijakan publik, sehingga mereka menjembatani 

kepentingan publik/masyarakat dengan kepentingan pembuat kebijakan.  

Selain itu, media juga termasuk ke dalam kelompok aktor yang 

mampu memengaruhi persepsi kelompok-kelompok kepentingan tersebut, 

sehingga para anggotanya menjadi lebih konsen terhadap suatu isu/agenda 

yang dibingkai oleh organisasi pembuat kebijakan. Artinya, kelompok media 

memiliki kekuatan kapital sosial yang signifikan dalam menjembatani 

kepentingan-kepentingan berbagai kelompok aktor lainnya. Begitu pula 

dengan kelompok akademisi dan peneliti, sebagai kelompok aktor yang 

memiliki kekuatan kapital budaya dalam bentuk akses data dan informasi 
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yang besar, sehingga setiap pandangan kepakaran mereka terhadap suatu 

isu ketika berbicara di media dapat memengaruhi opini masyarakat.  

Prioritas ketiga adalah kelompok pengatur konteks (context setter), 

yaitu pemangku kepentingan yang memiliki tingkat kekuasaan yang tinggi 

tetapi tingkat kepentingan langsungnya relatif rendah, sehingga organisasi 

biasanya harus selalu memuaskan kebutuhan kelompok aktor ini (keep 

satisfied). Kelompok aktor ini cenderung berperilaku pasif terhadap 

organisasi, biasanya adalah investor atau parlemen (legislatif). Menghadapi 

tipe pemangku kepentingan seperti ini, organisasi perlu menganalisis potensi 

minat dan reaksi mereka dalam semua perkembangan penting dalam 

organisasi, dan melibatkan mereka sesuai dengan kepentingannya. 

Berdasarkan pemetaan kepemilikan kapital dan interaksi IGA/OGA, maka 

kelompok aktor yang masuk ke dalam kategori ini adalah: (1) birokrat 

organisasi pemerintahan yang tidak memiliki irisan kepentingan langsung 

dengan pembuat kebijakan, namun tetap memiliki peran dan wewenang 

strategis dalam lingkaran kekuasaan (kapital budaya dan ekonomi); (2) 

sektor privat yang memiliki kekuatan modal finansial (kapital ekonomi); dan 

(3) parlemen sebagai representasi kekuatan politik (kapital budaya/simbolik 

dan ekonomi).  

Kekuatan ketiganya dapat dipergunakan untuk penggalangan opini 

publik agar selaras dengan agenda pembuat kebijakan. Terutama pada 

kelompok aktor-aktor parlemen yang cenderung vokal dan kritis ketika 

berbicara di media, sehingga kerap kali menjadi rujukan (opinion leader) bagi 

kalangan partisan politik tertentu. Seperti kelompok anggota legislatif dari 

Komisi V DPR-RI yang menaungi bidang transportasi, ataupun kelompok 

anggota legislatif sejenis di berbagai daerah. Namun persoalannya, ketiga 

kekuatan ini perlu dibangkitkan motivasinya dan disinkronisasikan 

kepentingannya sehingga dapat mendorong implementasi kebijakan publik. 

Bila dikaitkan dengan pemetaan pemangku kepentingan dari Freeman 

(2007) sebelumnya, maka kelompok prioritas kedua dan ketiga ini dapat 

digolongkan sebagai pemangku kepentingan sekunder, karena secara 

instrumental keduanya dapat memengaruhi keberlangsungan hubungan 

pemangku kepentingan primernya. 
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privat. Kendati demikian, kerumunan ini tetap mendapatkan pengaruh 

langsung dari pemangku kepentingan primer dan sekundernya. 

 

G. MODEL NETWORK AGENDA SETTING 

1. Agenda Setting 

Agenda Setting merupakan hal penting dalam membuat kebijakan 

publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu 

menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana 

saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Didalamnya terdapat masalah 

publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil 

mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam 

agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya 

publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting 

untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda 

pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah 

kebijakan (policy problem). Isu kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi 

silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau 

akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan 

tersebut. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. 

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan 

publik  diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan 

menjadi ancaman yang serius, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang 

berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang 

banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat 

luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta 

menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah 

dirasakan kehadirannya). Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan 

berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. 

Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan 

keterlibatan stakeholder.  
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Teori agenda setting pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippman 

pada konsep “The World Outside and The Picture in Our Head”, dan penelitian 

empiris ini dilakukan Maxwel E. McCombs dan Donald L. Shaw ketika mereka 

meneliti pemilihan presiden tahun 1972. Mereka mengatakan, walaupun para 

ilmuan yang meneliti perilaku manusia belum menemukan kekuatan media 

seperti yang disinyalir oleh pandangan masyarakat yang konvensional, 

belakangan ini mereka menemukan cukup bukti bahwa para penyunting dan 

penyiar memainkan peranan yang penting dalam membentuk realitas sosial kita. 

Itu terjadi ketika mereka melaksanakan tugas kesehariaan mereka dalam 

menonjolkan berita. Khalayak bukan saja belajar tentang isu-isu masyarakat dan 

hal-hal lain melalui media, mereka juga belajar sejauh mana pentingnya suatu isu 

atau topik dari penegasan yang diberikan oleh media massa. Agenda setting 

yang diperkenalkan oleh McCombs dan DL Shaw (1972). Mc Combs dan DL 

Shaw menyatakan bahwa: “Mass media have the ability to transfer the salience 

of items on their news agendas to the public agenda. We judge as important what 

the media judge as important.” Media massa memiliki kemampuan memindahkan 

hal-hal penting dari agenda berita media menjadi agenda publik. McCombs dalam 

penelitian mengembangkan dan memperluas dengan menghubungkan dengan 

teori framing.  

McQuail (2010) mendefinisikan agenda setting sebagai: “Process by 

which the relative attention given to items or issues in news coverage influences 

the rank order of public awareness of issues and attribution of significance. As an 

extension, effects on public policy may occur.” Berarti terdapat korelasi yang 

signifikan antara apa yang diagendakan oleh media massa dan apa yang menjadi 

agenda publik.  

Sementara menurut Everet Rogers dan James Dearing (1998) agenda 

setting merupakan proses linear yang terdiri atas tiga tahap, yaitu agenda media, 

agenda publik, dan agenda kebijakan. Penetapan agenda media (media agenda), 

yaitu penentuan prioritas isu oleh media massa. Media agenda dalam cara 

tertentu akan memengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang menjadi pikiran 

publik maka interaksi tersebut akan menghasilkan ‘agenda pubik’ (public 

agenda). Dapat disimpulkan bahwa agenda publik akan berinteraksi sedemikian 

rupa dengan apa yang dinilai penting oleh pengambil kebijakan, yaitu pemerintah, 
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dan interaksi tersebut akan menghasilkan agenda kebijakan (policy agenda). 

Agenda media akan memengaruhi agenda publik dan pada gilirannya, agenda 

publik akan memengaruhi agenda kebijakan. 

2. Model Network Agenda Setting 

Walter Lippmann dalam Public Opinion (1922) mengemukakan bahwa 

berita mengkonstruksi lingkungan pseudo bagi publik, menjembatani “the world 

outside and pictures in our heads”. McQuail (1994) menemukan bahwa 

keseluruhan studi komunikasi massa mendasarkan premisnya bahwa media 

memiliki efek yang signifikan terhadap publik. Kehadiran teknologi internet telah 

merevolusi keseluruhan media landscape di mana platform produksi dan 

distribusi media kini beralih kepada audiens dalam bentuk-bentuk seperti 

jurnalisme warga (citizen journalism), prosumers dan producer (e.g., Napoli, 

2011; Roses, 2008, 2010). Sebagai respon terhadap perubahan ini, para pakar 

media dan komunikasi mulai mempertanyakan apakah masih relevan 

membedakan antara komunikasi massa dengan komunikasi interpersonal, 

bahkan apakah media (pers, organisasi profesi jurnalistik) masih memiliki efek 

yang signifikan? 

Model Network Agenda Seeting (NAS) mencoba menjawabnya, dengan 

menyatakan bahwa pemberitaan bukan hanya sekedar bertujuan koginitif dengan 

menginformasikan khalayaknya (apa dan bagaimana), namun juga menentukan 

keterhubungan khalayaknya melalui beberapa pesan/pemberitaan sehingga 

membentuk konseptualisasi khalayaknya terhadap realitas sosial. Dengan kata 

lain, NAS mengungkap dampak/efek media dalam membentuk “picture in our 

heads” khalayaknya 

Inti utama dari teori agenda setting adalah mengenai transfer penonjolan 

atau pembingkaian (salience) konten/pesan yang merupakan agenda media 

menjadi agenda publik (McCombs, 2004; 2014; McCombs & Shaw, 1972). Teori 

agenda setting pada level pertama (lebih dikenal dengan teori agenda setting) 

menyatakan bahwa publik menyadari objek/pesan yang diprioritaskan atau 

ditonjolkan paling signifikan di dalam pemberitaan. Teori agenda setting pada 

level kedua (lebih dikenal dengan teori framing dan priming) lebih menekankan 

pada atribut atau properti dari pemberitaan media yang digunakan untuk 
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memotret/membingkai objek-objek tertentu dalam rangka untuk memengaruhi 

persepsi khalayak terhadap objek atau pesan tersebut. Dengan kata lain, 

pemberitaan media bukan hanya menentukan apa yang khalayaknya pikirkan 

terhadap suatu isu (kognitif), tetapi juga membentuk bagaimana sentiment dan 

sikap khalayaknya terhadap suatu isu (afektif dan konatif). Kedua teori agenda 

setting tersebut fokus pada hirarki efek media, seperti besaran atensi dan 

jangkauan pemberitaan media yang mengukur tingkatan penonjolan 

objek/atribut/pesan dari suatu agenda media, yang pada akhirnya akan 

memengaruhi persepsi publik. Artinya, publik ketika mengonsumsi pemberitaan 

atau konten-konten media, maka mereka akan memeringkatkan beberapa 

isu/atribut yang dianggap paling penting di dalam pikirannya, sehingga akan 

mengisolasi isu-isu lain yang tidak dianggap penting. 

Agenda Media  Agenda Publik 

1. Objek A  1. Objek A 

a. Atribut A1 

b. Atribut A2 

c. Atribut A3 dst 

 a. Atribut A1 

b. Atribut A2 

c. Atribut A3 dst 

2. Objek B  2.  Objek B 

a. Atribut B1 

b. Atribut B2 

c. Atribut B3 dst 

 a. Objek B1 

b. Objek B2 

c. Objek B3 dst 

 

Gambar 2.5 Hirarki Agenda Setting (Guo & McCombs, 2016)  

 

Berbeda dengan kedua teori agenda setting sebelumnya, NAS fokus 

pada jaringan efek media dengan melihat keterkaitan jaringan berbagai isu, 

atribut, maupun elemen-elemen lain (konten). Hipotesis utama NAS adalah 

penonjolan atau pembingkaian (salience) objek/atribut dari jaringan pemberitaan 

media akan memengaruhi penonjolan jaringan objek/atribut yang ada di publik. 

Dengan kata lain, pemberitaan media yang memuat berbagai objek/atribut/pesan 

yang berbeda-beda akan berefek pada jaringan informasi publiknya (kognitif, 

afektif, atau konatif). Pada akhirnya, jaringan pemberitaan media tersebut akan 

membentuk jaringan semantik (pemaknaan) yang menghubungkan beberapa 
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objek/atribut/elemen/pesan dalam persepsi publik, ketimbang hanya 

objek/atribut/elemen/pesan yang sifatnya individual. Dalam NAS, titik-titik (nodes) 

merepresentasikan jangkauan pemberitaan atau disebut sebagai jaringan 

agenda media (media network agenda).  

Jaringan Agenda Media  Jaringan Agenda Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.6 Network Agenda Setting Model (Guo & McCombs, 2016) 

 

Model NAS tidak jauh berbeda dengan model efek media lainnya, sebab 

juga menerapkan riset jaringan semantik yang bukanlah kajian baru dalam riset-

riset komunikasi, termasuk pada teori framing dan priming sebagai teori agenda 

setting pada level pertama dan kedua. NAS juga berpijak pada pandangan 

jaringan kognitif dan memori. Menurut pandangan model jaringan memori, 

pemahaman kognitif khalayak terhadap suatu realitas sosial eksternalnya 

digambarkan sebagai sebuah bentuk jaringan yang ada di dalam otaknya, seperti 

keterhubungan (link) antara gambaran-gambaran realitas sosial dalam wujud 

titik-titik (nodes) (Kaplan, 1973). Nodes tersebut dalam suatu jaringan kognitif 

dapat merujuk kepada unit-unit informasi apapun termasuk satu kata atau frase; 

objek dan atributnya; tujuan, nilai-nilai, dan motivasi; afektif atau keadaan/kondisi 

emosional; level konstruk/gagasan/konsep tertinggi seperti skema; termasuk pula 

informasi-informasi sensual seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman 

(Lindsay & Norman, 1977; Price & Tewksbury, 1997; Rumelhart & Norman, 

1978). Jaringan kognitif juga melibatkan struktur hirarki agenda (lihat gambar 1), 

sebagaimana fokus dari teori agenda setting pada level pertama dan kedua. 

Permasalahannya, setiap individu memang memiliki memori jangka panjang 

Objek A 

Objek B 

Atribut A1 

Atribut A2 

Atribut B1 

Atribut B2 

Objek A 

Objek B 

Atribut A1 

Atribut A2 

Atribut B1 

Atribut B2 
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untuk menampung beragam informasi dalam kapasitas yang relatif besar/banyak, 

akan tetapi dalam setiap pengambilan keputusan, individu tetap akan memilih 

informasi mana yang paling prioritas menurut memorinya (Bahrick et al., 1975; 

Cowan 2008). Untuk itu, individu akan menggunakan jaringan sementara di 

dalam memori jangka pendeknya. Sayangnya, memori jangka pendek ini memiliki 

kapasitas yang sangat terbatas (Miller, 1956), sehingga untuk bisa memproses 

informasi dengan lebih efisien, individu sering menggunakan jalan pintas kognitif 

(cognitive shortcuts) (Lang, 2000).  

Seluruh teori media efek, termasuk teori agenda setting pada level 

pertama dan kedua, begitu pula NAS, kesemuanya menawarkan asumsi jalan 

pintas kognitif dalam pemberitaan media agar bisa mendorong khalayak untuk 

memproses informasi yang diterimanya. Ketika individu memproses suatu 

informasi dengan memori jangka pendeknya, maka akan cenderung melakukan 

upaya kognitif yang paling ringan/mudah yaitu dengan mengambil informasi 

apapun yang mudah diingat/dibaca/diakses dalam memori jangka panjangnya 

(Iyengar & Kinder, 1987). Hal ini ditentukan oleh beragam faktor, khususnya 

faktor frekuensi dan kebaruan memori atau konstruk/gagasan terhadap sesuatu 

di masa lampau. Sehingga seseorang yang sering diterpa mengenai pemberitaan 

politik dalam waktu seminggu terakhir, maka isu-isu politik akan menjadi mudah 

diakses dalam memori jangka panjangnya daripada isu-isu lain. Maka jika dirinya 

diminta untuk memeringkatkan isu-isu yang paling penting, maka isu-isu politik 

akan berada pada peringkat pertama di dalam memori jangka pendeknya.  

Namun persoalannya, jika hanya mengandalkan repetisi 

pesan/pemberitaan belum tentu dapat mengakibatkan terjadinya transfer 

pembingkaian atau penonjolan agenda kepada khalayaknya, karena 

pesan/pemberitaan tersebut belum dikaitkan dengan struktur kognitif yang telah 

ada sebelumnya di dalam memori jangka panjang. Keterhubungan pesan dengan 

struktur kognitif inilah yang tidak menjadi fokus perhatian teori agenda setting 

pada level pertama dan kedua (hanya melihat hirarki agenda setting), sehingga 

dikembangkan dalam kajian utama dari teori agenda setting pada level ketiga, 

yaitu NAS.   
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Ketika seseorang membaca berita terkait suatu isu, bingkai media 

berusaha mengaktifkan beberapa skema yang telah ada sebelumnya di dalam 

jaringan kognitifnya, maka dirinya akan memilih skema-skema tertentu yang 

relevan dengan isu tersebut untuk diaplikasikan/diakses dalam memorinya 

(Higgins, 1996; Price & Tewksbury, 1997). Sejatinya, sebuah bingkai akan jauh 

lebih efektif dalam memengaruhi opini publik ketika bingkai tersebut sesuai 

dengan keyakinan dan ide-ide publik yang telah ada sebelumnya, sehingga 

jurnalis biasanya membuat bingkai yang menjawab respon skema individu, yang 

paling mudah diakses dalam memorinya. Pemberitaan media bukan hanya 

memengaruhi penerimaan khalayak terhadap objek/atribut yang mejadi 

prioritasnya (efek agenda setting), tetapi juga memengaruhi tingkatan 

objek/atribut tersebut yang akan digunakan untuk mengevaluasi objek/atribut 

lainnya, atau disebut juga sebagai efek priming (Iyengar & Kinder, 1987; Willnat, 

1997). Efek priming bergantung pada 2 (dua) faktor, yaitu pembingkaian atau 

penonjolan suatu konstruk/gagasan dan keterhubungan (interconnectedness) 

antara stimulus dan konstruk-konstruk lainnya di dalam jaringan kognitif individu 

tersebut. 

Model efek media setidaknya berlangsung di dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: 

(1) tahap pertama, (efek priming) pemberitaan media pertama kali berusaha 

menghubungkan konstruk/gagasan/konsep B (seperti atribut, bingkai) terhadap 

konstruk A agar konstruk B dapat diterapkan untuk memahami konstruk A; (2) 

tahap kedua (efek agenda setting), ketika konstruk B diulang secara terus-

menerus dalam jangka waktu tertentu, maka konstruk B akan lebih mudah 

diakses/diingat dalam pikiran khalayak; dan (3) tahap ketiga (efek priming), 

sebagai akibat dari meningkatnya aksesibilitas konstruk B, khalayak akan 

cenderung menyukai konstruk B menjadi suatu kriteria untuk mengevaluasi 

konstruk A. NAS mengkaji hubungan antara berbagai konstruk/gagasan yang 

berbeda-beda yang ada di dalam pikiran/persepsi publik. Pemberitaan media 

memiliki kekuatan untuk membangun konektivitas antara konstruk tersebut agar 

bisa sesuai dengan jaringan kognitif khalayaknya.  

Model NAS mampu menggabungkan beragam konstruk/agenda (objek, 

atribut, bingkai) yang berbeda-beda dalam suatu jaringan yang menggambarkan 

keseluruhan bingkai opini/persepsi publik. Selain kekuatan pesan, 
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keterhubungan/asosiasi pesan memiliki dimensi-dimensi lain, seperti: (1) tingkat 

elaborasi, yaitu membuat keterhubungan di antara 2 (dua) konstruk/bingkai atau 

lebih, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam rangka membentuk efek 

agenda setting berdasarkan perspektif khalayak; (2) valensi dari 

asosiasi/keterhubungan pesan, yaitu dalam bentuk ikatan yang positif, netral, 

atau negatif agar bisa membentuk efek jaringan agenda setting secara afektif; 

dan (3) arah dari asosiasi pesan, yaitu hipotesis jaringan agenda setting yang 

menyatakan bahwa pemberitaan media dapat mengirimkan pembingkaian pesan 

asosiatif melalui jaringan pesan secara langsung melalui berbagai arah (linear 

ataupun timbal balik) kepada persepsi publik. 

Analisis NAS melibatkan 5 (lima) tahapan yang dimulai dari 

mengoperasionalisasikan jaringan agenda media, mengoperasionalisasikan 

jaringan agenda publik, menghitung tingkat korelasi antara kedua jaringan 

agenda, memeriksa hubungan kausalitas antara kedua jaringan agenda, dan 

menvisualisasikan kedua jaringan agenda. Pertama, operasionalisasi jaringan 

agenda/konten media merujuk kepada menganalisis jaringan interkoneksivitas 

elemen-elemen yang perlu ditonjolkan (seperti objek, atribut, bingkai) dalam 

liputan pemberitaan media, seperti para jurnalis yang membuat asosiasi berbagai 

aspek menyangkut perang Irak dalam liputan pemberitaannya (mulai dari 

ekonomi internasional, politik, minyak bumi, terorisme, dan legitimasi perang) 

agar dapat membentuk jaringan agenda media menyangkut perang. Kedua, 

operasionalisasi jaringan agenda publik merujuk kepada jaringan informasi yang 

ada di dalam persepsi atau pikiran khalayak, seperti cara berpikir masyarakat 

biasa yang akan menghubungkan berbagai macam topik menyangkut perang 

Irak sehingga membentuk jaringan agenda publik.  

Untuk melakukan analisis kuantitatif pada kedua jaringan agenda 

tersebut, maka dapat menggunakan analisis jaringan semantik yang didasari atas 

model asosiasi/keterhubungan memori. Sehingga analisis semantik ini menjadi 

metode yang mampu mengekstraksi makna yang inheren/melekat di dalam 

berbagai macam teks/wacana dengan cara membangun jaringan elemen-elemen 

semantik berdasarkan kedekatan proksimitas (Diesner & Carley, 2011; Doerfel, 

1998). Elemen semantik dapat merujuk kepada berbagai macam 

konstruk/gagasan, khususnya teks-teks komunikasi seperti pesan suara, 
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database ilmiah, transkrip wawancara, halaman situs, dan tweet. Elemen 

semantik yang paling sering dianalisis dan dieksplorasi adalah asosiasi kata, 

frase, atau pengelompokkan kata di mana sebuah kata akan menjadi satu node 

tersendiri di dalam jaringan agenda. Biasanya sebelum melakukan analisis 

asosiasi kata-kata tersebut, peneliti akan melakukan pembersihan atau seleksi 

terlebih dahulu pada kata-kata yang tidak relevan atau tidak representatif dengan 

isu yang dikaji. Dalam pengaplikasiannya, riset jaringan agenda setting 

memeriksa semantik/makna yang terjadi bersamaan beserta jarak semantik 

antara objek dan/atau atribut yang berbeda-beda di dalam suatu jaringan 

semantik (word-based semantic network analysis). Analisis semantik ini lebih 

efisien dan efektif karena menggunakan perangkat/aplikasi otomatisasi 

komputer. Sementara itu, jaringan agenda publik dapat dianalisis menggunakan 

beberapa sumber, seperti hasil jajak pendapat konvensional (survei opini publik), 

pemetaan persepsi/pemikiran, memori (mind mapping), dan analisis media 

sosial. Sedangkan pada tahap ketiga hingga terakhir, peneliti dapat 

menggunakan bantuan pengolahan data statistik dan aplikasi pengolah data 

jaringan. 

Sebagai teori agenda setting level ketiga dengan karakteristik 

multipleksitas, model NAS setidaknya memiliki 3 (tiga) fokus analisis (lihat tabel 

1), yaitu: (1) relasi unipleks (uniplex relations), memiliki hipotesis utama yaitu 

“konfigurasi unipleks pembingkaian agenda media menggambarkan relasi antara 

2 (dua) objek, atribut, atau aktor memiliki hubungan yang positif terhadap realisasi 

pembingkaian dalam agenda publik”; (2) relasi dupleks (duplex relations), 

memiliki hipotesis utama yaitu “konfigurasi dupleks pembingkaian agenda media 

memiliki hubungan positif terhadap realisasi pembingkaian agenda publik”; dan 

(3) relasi multipleks (multiplex relations) yang terdiri atas mikro dan makro, 

dengan 2 (dua) hpotesis utama yaitu “konfigurasi satu bagian pembingkaian 

agenda media dalam jaringan asosiasi memiliki hubungan positif terhadap 

realisasi pembingkaian agenda publik” dan “konfigurasi rangkaian jaringan 

pembingkaian agenda media memiliki hubungan positif terhadap realisasi 

rangkaian jaringan agenda publiknya”. 
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Tabel 2.2 Ketiga Domain Analisis dalam NAS (Guo & McCombs, 2016) 

 Level Ketiga 

Relasi 
Unipleks 

Relasi Dupleks Relasi Multipleks 

Jumlah links (non-
directional) 

1 2 3 atau lebih 

Jumlah nodes 
(objek, aktor, atau 
atribut) 

2 3 4 atau lebih 

Fokus Link Rangkaian links 
(chain) 

Mikro 
(komponen) 

Makro 
(gabungan) 

Arah (direction Langsung 
(direct) 

Mediasi (mediated) Langsung dan 
tidak langsung 
(indirect) 

Langsung dan 
tidak langsung 
(indirect) 

Jangkauan 
(reach) 

- Memiliki daya 
jangkau (reachable) 

Otonomi 
struktural 

Redundan 

Variabel 
independen: 
Konfigurasi 

Mutualitas, 
resiprositas 
atau tidak ada 
(lack thereof) 

Seimbang atau tidak 
seimbang 

Komponen 
sentralitas 
dalam jaringan 
atau tidak ada 

Sentralitas 
atau tidak ada 

Variabel 
dependen: 
Realisasi 

Realisasi 
kesesuaian 
mutualitas, 
resiprositas 
dalam links 

Realisasi 
kesesuaian 
terhadap 
keseimbangan atau 
tidak seimbang 
dalam rangkaian 
links 

Realisasi 
kesesuaian 
komponen 
sentralitas 
dalam jaringan 

Realisasi 
kesesuaian 
sentralitasi 
dalam 
gabungan 

Aplikasi dalam 
riset 
penggambaran 
media 

Link, tie, 
koneksi 

Kampante, 
serangan dan kritik 
terhadap kompetitor, 
posisi kandidat 
terhadao suatu isu 

Status aktor, 
berdiri sendiri 
atau terhubung 

Industri, 
kategori 
produk atau 
kandidat 
politik 

Visualisasi A B C D 
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G. OPERASIONALISASI KONSEP 

Keluasan kajian program komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan 

yang beragam, sejatinya meliputi berbagai disiplin ilmu sosial/inter-disipliner yaitu ilmu 

komunikasi, sosiologi, antropologi ilmu ekonomi, hingga politik. Oleh karena itu, 

evaluasinya pun menyangkut semua aspek yang berkenaan dengan pemangku 

kepentingannya, dengan urutan sebagai berikut (Ruler, Vercic, & Vercic, 2008, pp. 5-8 

adopted); 

 

1. SOC-O: Penelitian tentang komunikasi pada tingkat masyarakat mempelajari apa 

arti kegiatan komuniasi bagi masyarakat luas dan untuk kemungkinan masa 

depan. Pada prakteknya, institusi/organisasi dituntut melayani masyarakat dengan 

untuk tujuan membangun hubungan saling pengertian yang dibutuhkan untuk 

menjaga ketertiban sosial. Fungsi sosial organisasi dapat dijalankan dengan 

menyampaikan pengetahuan, kompromi, dan penyesuaian pada publik 

eksternalnya. 

2. ORG-O: Evaluasi komunikasi di tingkat organisasi adalah dengan mengaji apakah 

komunikasi berkontribusi pada kinerja dan kompetensi publik internal (pimpinan 

dan karyawan).  

3. FUN-O: Evaluasi tentang komunikasi pada tingkat fungsional adalah meneliti 

kaitan komunikasi dengan bidang terkait lainnya (seperti pemasaran dan sumber 

daya manusia), spesialisasi bidang kerja, dan pelembagaan. Di sini fungsi 

komunikasi ditujukkan untuk memaksimalkan, mengoptimalkan, atau memuaskan 

proses kesepahaman melalui penyampaian informasi yang persuasif, relasional, 

dan diskursif untuk memecahkan masalah organisasi melalui pertimbangan 

partisipasi/penilaian publik (internal). 
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4. PROG-O: pada bagian ini, evaluasi fokus pada hubungan antara organisasi dan 

pemangku kepentingan yang berbeda-beda, seperti karyawan, masyarakat luas, 

pemerintah, politisi, media (mulai dari jurnalis, editor, hingga pemimpin redaksi), 

komunitas, dan aktivis.  

5. PROJ-O: Evaluasi ini adalah melihat apakah strategi komunikasi Kemenhub 

berbeda/memiliki keunikan dibandingkan program komunikasi Kementerian 

lainnya.  

6. IND-O: Evaluasi ini berada pada tingkat individu, dengan mempelajari apa yang 

peran dan apa yang dilakukan aktor pelaksana, dan pemangku kepentingan 

sebagai individu misalnya sikap para pemimpin redaksi. 

7. SOC-F: Evaluasi ini berada di tingkat masyarakat, dengan melihat apakah 

masyarakat terlibat dengan isu Kemenhub dan memanfaatkan informasi yang 

disampaikannya. 

8. ORG-F: bagian ini mengevaluasi apakah pimpinan dapat memanfaatkan informasi 

dan data yang disampaikan oleh para pelaksana kegaiatan komunikasi.  

9. FUN-F: Evaluasi ini ingin melihat apakah komunikasi digunakan dalam tingkatan 

manajerial hingga fungsional, dan menunjukkan apakah BKIP dapat menjadi 

sumber informasi publik yang handal. 

10. PROG-F: Evaluasi ini ingin menunjukkan apakah hasil evaluasi dapat 

meningkatkan kompetensi Kemenhub dalam hubungannya dengan pemangku 

kepentingan.  

11. PROJ-F: Evaluasi ingin kehandalan BKIP dalam perencanaan, penjadwalan, dan 

pengendalian informasi publik. 

12. IND-F: Bagian ini ingin melihat apakah aktor pelaksana memiliki instrument yang 

jelas untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik dan lebih mudah.  

13. SOC-I: Pada bagian ini, evaluasi ditujukkan untuk melihat apakah layanan 

Kemenhub dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. 

14. ORG-I: Evaluasi ini ingin menunjukkan bagaimana Kemenhub merespon 

isu/masalah/kasus yang berkaitan dengan informasi publiknya.  

15. FUN-I: Evaluasi pada bagian ini melihat pemberitaan dan opini yang berkaitan 

dengan kebijakan Kemenhub dan bagaimana komunikasi publik berperan di 

dalamnya. 

16. PROG-I: Bagian ini hanya melihat, sumber-sumber informasi apa saja yang 

berkaitan dengan program komunikasi yang dapat diteliti lebih jauh. 
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17. PROJ-I: Pada bagian ini, evaluasi ditujukkan pada apakah setiap sub-bagian juga 

melakukan evaluasi mandiri sesuai bidangnya. 

18. IND-I: merupakan penelitian mandiri yang dilakukan banyak periset yang 

menjadikan Kemenhub sebagai lokus penelitiannya.  

 

Pada akhirnya, evaluasi program komunikasi memang meluas pada bidang-

bidang lainnya dalam dan di luar institusi Kemenhub. Meskipun tidak perlu dilakukan 

seluruhnya karena adanya keterbatasan sumber daya pelaksana, evaluasi dalam skala 

kecil dan berkala, justru dapat membantu BKIP mendeteksi masalah sejak awal, dan 

menginformasikannya kepada pimpinan jika memang perlu diambil alangkah 

antisipasinya.  

Untuk menjabarkan jenis-jenis evaluasi sebagaimana dijelaskan di atas, maka 

berikut adalah penjabaran singkat kegiatan dan metode yang dapat dilakukan. Secara 

khusus, aspek penilaiannya kemudian juga dimuat dalam IKU dan IKK yang menjadi 

pagu penelitian dari tahun ke tahun.   
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Gambar 2.7. Operasionalisasi Konsep 

Model 
Evaluasi

Indikator
Kategori/ 

IKK
Dimensi

Konsep 
Utama/ 

IKU

REPUTASI-
GOODWILL

PERSEPSI

Kognisi Pemahaman
Kuntitatif/ 

Survey

Afeksi
Preferensi 

sikap positif
Kuantitatif/ 

Survey

Konasi/ 

PRAKSIS

Kecenderunga
n Tindakan 

Positif
Mix Method

Analisis isi 
kuanti

Analisisi Isi 
kualitatif

Analisisi 
jaringan media 

sosial

FGD/ 
Wawancara 
mendalam

Voluntary 
behavior

analisisi 
jaringan media 

sosial

PERFORMA

Credibility

Pimpinan

Menunjukkan 
kepemimpinan 

publik

Kemampuan 
orkestrasi 
organisasi

FGD/ 
Wawancara 
Mendalam

Karyawan

Keinginan 
melayani 

publik

Kuantitatif/ 
Survey

Voluntary 
behavior

wawancara 
mendalam

Trusworthiness
Media Level 

atas

Saling 
pengertian 

FGD/ 
Wawancara 
mendalam

Kecenderunga
n tindakan 

positif 
gatekeepers

Framing 
pemberitaan 

positif

Analisis isi 
kuanti

Analisisi Isi 
kualitatif

Reposting 
berita

Analisis 
jaringan media 

sosial

Reliability

Keandalan 
dalam 

melayani 
publik

Kuantitatif/ 
survey

Testimoni 
publik internal 
dan eksternal

Analisis isi 
kuanti

Analisisi Isi 
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Dimensi Persepsi memiliki keterkaitan dengan Performa. Dimana persepsi 

digunakan untuk mengevaluasi performa yang ditunjukkan oleh kinerja Kemenhub. 

Persepsi bukan saja berkaitan dengan pandangan publik eksternal terhadap performa 

organisasi, tapi juga terkait dengan bagaimana publik internal menilai dirinya dan arena 

organisasionalnya. Tujuan utama organisasi untuk mencapai reputasi yang baik, 

sejatinya tidak akan berarti apa-apa tanpa perbaikan dalam lingkup internal terlebih 

dahulu. Karena reputasi adalah hasil dari apa yang dilakukan, apa yang dikatakan dan 

barulah mengenai apa yang dikatakan orang lain tentang organisasi. Oleh karena itu, 

diperlukan komitmen untuk melakukan tindakan komunikasi yang dilakukan organisasi 

dengan publiknya untuk membangun atau memelihara reputasi dengan tujuan untuk 

mendapatkan kesepahaman dan dukungan untuk mempengaruhi opini serta perilaku. 

Di sinilah komunikasi stratejik berperan. Komunikasi stratejik menekankan pada 

fungsi komunikasi sebagai pemberi solusi agar tujuan organisasi—yaitu reputasi baik—

tercapai. Caranya adalah dengan membangun pemahaman organisasi untuk 

menempatkan dan mengkoordinasikan seluruh fungsi organnya dalam pencarian solusi 

tersebut. Upaya yang paling realistis adalah dengan menyusun strategi komunikasi 

untuk publik internal terlebih dahulu, dan melakukan hubungan baik dengan pimpinan 

media sebagai gatekeepers pemberitaan. Dengan perlakuan dan perawatan khusus 

pada dua publik ini maka indikator awal reputasi bisa dianggap tercapai jika; (1) publik 

internal mempersepsi dirinya dengan baik—ditandai oleh testimoni baik dan keinginan 

‘membela’ organisasi; dan (2) refleksi yang ditampilkan oleh media papan atas—

bahkan publik eksternal lainnya—secara sukarela memberitakan Kemenhub dengan 

pemberitaan positif, dan meminggirkan atau bahkan membingkai ulang (reframing) 

semua isu/pemberitaan yang dianggap ambigu atau memiliki kecenderungan negatif. 

Maka jika digambarkan akan diperoleh siklus seperti berikut; 
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Gambar 2.8. Siklus Komunikasi Baik menjadi Reputasi Baik 

Sebagai jasa layanan perhubungan utama di Indonesia, Kemenhub perlu 

memiliki kesadaran bahwa publik eksternal (masyarakat pengguna jasa) tidak mungkin 

akan meninggalkan jasa layanan kementerian ini. Namun, kinerja buruk dan ketiadaan 

upaya publik internal untuk menjadi aktor penentu reputasi tentunya akan berpengaruh 

sangat besar pada persepsi masyarakat luas tehadap kinerja Kemenhub sendiri. Dan 

sebagaimana diketahui, publik eksternal yang tidak terpuaskan tentunya dapat dengan 

mudah mengeluarkan opini oponen berupa testimoni buruk, hujatan, atau bahkan 

gugatan, yang akan mendisrupsi atau merusak reputasi yang telah dimiliki Kemenhub. 

Pada akhirnya hal tersebut dapat mengganggu kinerja pimpinan/Menteri yang juga 

harus mempertanggungjawabkannya pada pimpinan tertinggi, yaitu Presiden. Terlebih 

karena masalah kemampuan komunikasi publik adalah isu utama yang dikenakan pada 

hampir semua Kementerian selama masa pandemi di 2020 ini, yang seringkali 

disebabkan oleh ego sektoral, bersifat sporadis, dan kurang tanggap pada isu publik 

(UI, 2020).  

Dengan demikian, sejatinya komunikasi dengan publik internal yang menjadi 

ujung tombak pembentukan reputasi, perlu dilakukan di awal dan/atau beriringan 
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yang dicanangkan. Di bagian akhir, evaluasi untuk program kegiatan komunikasi 

tersebut dapat menjadi masukan baru bagi program komunikasi baru yang 

dicanangkan untuk tahun berikutnya.  

Dalam konteks program komunikasi, hasil evaluasi membantu Kemenhub 

sebagai institusi pemerintahan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan 

sosialnya. Hal ini menjadi penting karena perubahan lingkungan tentu akan 

mempengaruhi prestasi institusi yang ditentukan oleh seberapa baik layanan diberikan 

kepada publik---baik internal maupun eksternal—dalam meraih keuntungan moril 

maupun material atau memberi kontribusi pada pihak-pihak yang terkait. Terlihat di sini 

bagaimana komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam upaya mengefektifkan 

organisasi dengan membangun hubungan jangka panjang dengan para pemangku 

kepentingannya. Oleh karena itu, program komunikasi yang bernas memang merunut 

proses awal hingga akhir dengan; 

1. Penyusunan rencana, termasuk di dalamnya analisis situasi untuk mendefinisikan 

masalah atau kondisi lingkungan sosial. Dengan demikian, biro komunikasi harus 

aktif mengobservasi pendapat dan harapan yang berlaku di lingkungan sosial 

Kemenhub. Karena prosesnya melibatkan banyak pihak, suatu program 

komunikasi yang dituangkan dalam rencana jangka panjang yang integratif, sering 

disebut sebagai ‘konsensus’.  Rencana jangka panjang menjadi pegangan bagi 

semua aktor yang terkait untuk menyusun berbagai rencana teknis, dan langkah 

komunikasi yang akan diambil sehari-hari. Untuk bertindak secara strategis, 

kegiatan komunikasi tentunya juga harus sesuai dengan visi atau misi 

organisasinya, yakni alasan organisasi atau perusahaan hidup. Dengan demikian, 

analisis situasi dapat melalui berbagai sumber saluran komunikasi berikut; 

i) Fakta dan opini, baik yang beredar di dalam maupun di luar perusahaan. 

Bagian ini dapat diperoleh dari kliping pemberitaan, naskah pidato pimpinan, 

press release, dan wawancara dengan pihak berkepentingan, jika memang 

dibutuhkan. 

ii) Menelusuri dokumen resmi Kementerian dan mempelajari perubahan yang 

terjadi secara historis. Perubahan ini umumnya disertai dengan perubahan 

sikap institusi terhadap publiknya dan sebaliknya. 

iii) Melakukan analisis SWOT (Strengths (S)/kekuatan, Weakness 

(W)/kelemahan, Opportunities (O)/peluang, dan Threats (T)/ancaman). S&W 
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adalah unsur yang dikaji dari dalam Kemenhub sendiri; sedangkan O&T dikaji 

dari lingkungan dimana Kemenhub beroperasi. 

2. Melakukan persiapan, dengan menyusun rencana dan program sesuai dengan 

publik yang akan disasar dan tujuan yang akan dicapai. Hasil kajian dari analisis 

situasi pada poin (1) tentunya akan memberikan gambaran yang jelas tentang 

siapa yang akan menjadi publik prioritas dalam program komunikasi yang disusun. 

Hal tersebut juga dapat membantu pelaksana mengembangkan objective tahunan 

dan rencana jangkan pendek yang selaras dengan objective jangka panjang dan 

garis besar strategi.  

3. Penentuan strategi berdasarkan prioritas publik dan objective yang 

berkesinambungan tentunya akan memudahkan implementasi kegiatan melalui 

berbagai saluran komunikasi dan strategi pesan yang disesuaikan dengan 

publiknya masing-masing. Implementasi juga menyangkut pertimbangan 

anggaran (budget) dan SDM, struktur, teknologi, dan sistem balas jasa 

(resiprokasi) yang memungkinkan. 

4. Ditutup dengan tindakan pengendalian (evaluasi), untuk mengetahui ketercapaian 

tujuan yang telah dicanangkan di awal. Semakin banyak indikator keberhasilan, 

maka semakin besar pula kemungkinan program dilanjutkan di tahun berikutnya. 

Review dan evaluasi atas hal-hal yang telah dicapai dalam setiap periode jangka 

pendek adalah proses yang penting untuk melakukan kontrol dan sebagai input 

bagi pengambilan keputusan di masa depan. Hasil ini juga menjadi materi analisis 

situasi yang diperlukan kembali di tahapan penyusunan rencana selanjutnya. 

Disinilah siklus program komunikasi bergulir dan saling mengendalikan dan 

melengkapi.  

 

Aspek Penilaian Evaluasi Program Komunikasi 

Secara garis besar, evaluasi mandiri dapat dilakukan BKIP Kemenhub dengan 

beberapa aspek penilaian yang berkenaan dengan bentuk kegiatan yang 

dilaksanakan, dengan beberapa gambaran inti berikut; 
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Gambar 2.9. Evaluasi Mandiri Program Komunikasi  
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narasumbernya. Sementara evaluasi yang menyangkut pesan verbal, dapat pula 

diindikasikan pada penilaian atas kejelasan dan ambiguitas menyangkut penggunaan 

istilah yang jelas, mudah dipahami, ada slogan/tagline yang mudah diucapkan dan 

mudah diingat, menggunakan kalimat ajakan yang menggugah untuk melakukan 

tindakan tertentu, serta visualisasi yang relevan dan berkaitan dengan narasi atau inti 

pesan.  
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BAB III 

TINJAUAN EVALUASI TERDAHULU DAN ANALISIS DATA 

 

A. TINJAUAN HASIL EVALUASI TERDAHULU 

Sebagai acuan data-data dasar, kajian Naskah Akademik ini menganalisis 

hasil-hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang termuat di dalam 3 (tiga) 

Laporan Evaluasi Program Komunikasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub) pada tahun anggaran 

sebelumnya, yakni dimulai pada tahun anggaran 2017, 2018, hingga 2019. Ketiga 

laporan terdahulu tersebut sengaja dipilih mengingat kajian penyusunan metode 

evaluasi program komunikasi BKIP baru dimulai pada tahun anggaran 2017. Begitu 

pula dengan kajian penyusunan rancangan Indikator Kinerja Utama dan Indikator 

Kinerja Kegiatan (IKU/IKK), baru dilakukan pada tahun anggaran 2018, sembari 

menguji coba pengaplikasian prototipe tersebut terhadap beberapa program/kegiatan 

komunikasi BKIP. Sementara itu, pengujicobaan lebih lanjut baru dapat benar-benar 

dilangsungkan secara intens pada tahun anggaran 2019, sambil dibarengi dengan 

peninjauan ulang (review) terhadap efektivitas dan efisiensi rancangan IKU/IKK dan 

metode evaluasinya. Oleh sebab itu, berangkat dari temuan data-data evaluasi 

sebelumnya tersebut, serta dilengkapi dengan hasil kajian-kajian literatur yang ada, 

Tenaga Ahli (TA) berusaha membangun rumusan IKU/IKK dan metode evaluasi 

program komunikasi publik BKIP mendatang. 
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1. Evaluasi Program Komunikasi Publik BKIP Tahun 2017  

Dalam rangka perumusan metode-metode evaluasi beserta petunjuk 

pengaplikasiannya, maka dilakukan sejumlah evaluasi terhadap 

program/kegiatan komunikasi BKIP pada tahun 2017, seperti: (1) jumpa pers; (2) 

talkshow; (3) forum perhubungan; (4) analisis dan monitoring berita; (5) 

penyusunan konten dan linimasa pada akun-akun media sosial @kemenhub151; 

(6) forum (pengelola) komunitas media sosial; (7) iklan layanan masyarakat (ILM); 

(8) situs resmi Kemenhub (dephub.go.id); (9) majalah Transmedia; dan (10) 

aktivitas pameran (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2017). Berdasarkan laporan 

evaluasinya, maka diperoleh beberapa temuan yang signifikan sehingga dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pada evaluasi jumpa pers, dijumpai 6 (enam) media cetak dan 20 (dua puluh) 

media online yang memberitakan kegiatan jumpa pers Kemenhub tentang 

Capaian Kinerja 2017 dan Outlook 2018. 

b. Pada evaluasi talkshow dan dialog, pelaksanaannya sudah tergolong baik 

sebab sebagian besar khalayak mampu menangkap pesan yang 

disampaikan dalam kegiatan tersebut. 

c. Pada evaluasi forum perhubungan, para peserta menyatakan akan memuat 

pemberitaan mengenai optimalisasi jembatan timbang dan kapal RoRo. Dari 

hasil monitoring, media yang memuat topik tersebut adalah: Rakyat 

Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Gatra, rmol, emaritim, infopublik, dan 

medanbisnisdaily. 

d. Pada analisis dan monitoring berita surat kabar, analisis framing dan analisis 

wacana yang dilakukan masih ditujukan untuk hal yang bersifat insidentil dan 

mendesak, belum melakukan analisis pada konferensi pers dan kegiatan-

kegiatan komunikasi lainnya. Pada monitoring berita berbasis web, 

monitoring belum menyentuh media sosial dan belum menggunakan analisis 

isi kuantitatif. Pada monitoring berita televisi, masih terbatas/terpusat pada 
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beberapa orang dengan peralatan yang terbatas, serta analisis datanya 

cenderung subjektif, masih bersifat deskriptif. 

e. Pada penyusunan konten dan linimasa media sosial, informasi-informasi 

yang disajikan sudah tergolong aktual, positif, signifikan, bermanfaat, dan 

relevan. Namun jumlah interaksi konten dengan follower masih rendah. 

f. Pada forum komunitas media sosial, pelaksanaan temu komunitas tersebut 

berlangsung baik karena topik yang disajikan dianggap sudah signifikan dan 

relevan dengan audiensnya, terkecuali pemilihan waktu kegiatan yang dinilai 

kurang tepat. Pada forum pengelola media sosial Kementerian/Lembaga 

(K/L), sebagian besar akun media sosial K/L lain juga mengikuti akun 

Kemenhub.Topik yang diangkat juga sudah termasuk menarik, sehingga 

para peserta berniat untuk menyebarkannya. 

g. Pada publikasi iklan melalui media cetak, televisi, dan online yang 

bertemakan mudik, iklan di media online dianggap paling menarik dalam hal 

cerita, gambar, humor, keunikan, dan keakraban daripada media lainnya. 

h. Pada publikasi website dan majalah Transmedia, sebagian besar responden 

mengakui banyak memeroleh informasi terkait kebijakan-kebijakan 

transportasi melalui konten-konten yang ada di dalam kedua media tersebut. 

Mayoritas responden juga menilai tampilan konten sudah bagus dan 

menarik, serta mudah untuk dibaca, diakses atau digunakan. 

i. Pada publikasi melalui pameran (edukasi publik), konten informasi yang 

diberikan sudah membantu pengetahuan pengunjung, keterlibatan 

pengunjung dalam stand Kemenhub juga sudah tergolong baik, dan secara 

keseluruhan pelaksanaan pameran sudah tergolong sukses. 

Berdasarkan hasil temuan-temuan tersebut, evaluasi program komunikasi BKIP 

pada tahun 2017 juga merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Pada evaluasi berita media cetak, televisi, dan web, dalam hal metode 

analisis berita, untuk menghindari bias subjektif, akan lebih tepat 

menggunakan metode analisis isi kuantitatif, baik untuk analisis berita harian, 
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mingguan, dan bulanan. Selain itu, perlu dilakukan perancangan draft 

standard operational procedure (SOP) dan monitoring pada media sosial. 

b. Indikator untuk mengukur tercapainya tujuan kegiatan jumpa pers sebaiknya 

adalah jumlah pemberitaan positif, peningkatan pemahaman dan opini publik 

secara positif, seperti dalam rekomendasi metode evaluasi yang ditawarkan. 

Sebab pengukuran selama ini baru mengarah pada jumlah publikasi isu 

dalam bingkai positif setelah jumpa pers.   

c. Pada forum perhubungan, sebaiknya jumlah peserta Focus Group 

Discussion (FGD) kurang dari 25 orang, yang dipilih secara tepat, agar 

pemahaman peserta dapat lebih mendalam dan fokus dalam diskusi menjadi 

lebih intensif. Sebab jumlah peserta yang banyak mengakibatkan tidak 

semuanya dapat berpendapat. Instrumen kuesioner untuk mengevaluasi 

FGD perlu diperbaharui secara kontinyu sesuai dengan isu-isu yang dibahas, 

sebagaimana rekomendasi metode evaluasi yang ditawarkan (analisis isi). 

d. Pada konten dan linimasa media sosial, sebaiknya konten dikemas dengan 

mempertimbangkan karakteristik platform dan target khalayak, tidak bisa 

diseragamkan. Khususnya bagi khalayak Instagram, kekuatan visual untuk 

target khalayak kalangan muda perlu lebih ditonjolkan, misalnya dengan 

infografis berupa pesan singkat dan hashtag yang lebih komunikatif. Selain 

itu, perlu juga meningkatkan keterlibatan/interaktivitas (engagement) dengan 

followers, bukan sekedar fokus pada peningkatan jumlah followers. Metode 

analisis isi terhadap isu-isu yang seksi, sebagaimana yang ditawarkan, dapat 

menjadi dasar perumusan strategi tata kelola produksi konten-konten media 

sosial. 

e. Pada forum komunitas media sosial, influencer atau key opinion leader (KOL) 

sebaiknya diarahkan untuk membingkai isu/agenda yang sedang 

penting/krisis oleh banyak followers (identifikasi/pemetaan isu). Agar 

pengaruh pesannya lebih signifikan, penyampaian pesan KOL sebaiknya 

satu suara dan simultan (one message one voice), tidak berbeda-beda. 

Secara kontinyu, perlu adanya pemetaan jaringan komunikasi 

khalayak/followers yang terpengaruh dari akun-akun KOL tersebut. 
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f. Pada publikasi dan pelayanan informasi, sebaiknya tagline yang lebih mudah 

diingat oleh publik, sebagaimana hasil evaluasi ILM. Selain itu, kreativitas 

pesan ILM juga perlu lebih ditingkatkan dan perlu sinkronisasi pesan ILM 

dengan aktivitas komunikasi offline. 

g. Pada produksi berita dan informasi website, perlu adanya tautan konten-

konten situs Kemenhub dengan media sosial seperti Facebook dan LINE 

Today (jaringan konten/agenda). Kerjasama publikasi berita juga dapat 

dilakukan dengan situs-situs berita populer, seperti Tribun, VivaNews, 

DetikNews, dan Kompas.com. Perlu adanya survey evaluasi terhadap 

reputasi Kemenhub melalui situs resmi yang ada, mengingat banyaknya 

khalayak yang menggunakan situs tersebut untuk mencari informasi seputar 

transportasi. Secara teknis, aspek visual dari situs tersebut perlu 

dikembangkan agar tampak lebih dinamis dan modern, sehingga menarik 

dan mudah digunakan. Beberapa konten perlu ditambahkan, seperti: konten-

konten video, kompabilitas dengan perangkat mobile, perkembangan terkini 

mengenai kemajuan pembangunan sarana prasarana transportasi, 

frequently asked questions (FAQ) beserta question box dan live chat, dan 

forum diskusi pengunjung. 

h. Pada majalah Transmedia, kontennya bisa dilengkapi dengan konten-konten 

bersponsor (misalnya advertorial, call-to-action, video, gambar, atau 

animasi) dan native advertising, yaitu materi promosi yang “menyamar” di 

antara konten dalam situs atau blog. Karena iklan konvensional sekarang 

sudah mulai diacuhkan oleh pembacanya. Selain itu, perlu diperbanyak pula 

visualnya ketimbang tekstual. Penambahan rubrik baru yang menarik 

pembaca juga perlu dipertimbangkan, seperti: lifestyle, teknologi, games, 

kuliner dan musem, lowongan pekerjaan (loker), daftar harga transportasi 

umum, dsb. Format baru majalah digital dengan tampilan mobile juga perlu 

dipertimbangkan. 

i. Dalam aktivitas pameran sebagai bagian dari kegiatan edukasi publik, 

materi-materi visual seperti foto perlu diperbanyak dalam stand pameran. 

Waktu penyelenggaraan pameran juga perlu ditinjau agar tidak terlalu pagi, 

sebaiknya pada hari libur sehingga dapat meningkatkan jumlah 
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pengunjungnya. Sebelum pelaksanaannya, perlu ada promosi atau publikasi 

terhadap stand pameran. Keramahtamahan petugas pameran perlu tetap 

dipertahankan. 

Berbagai temuan dan rekomendasi inilah yang kemudian diolah, dianalisis, lalu 

dimanifestasikan ke dalam tawaran metode-metode evaluasi program 

komunikasi BKIP yang disertai dengan petunjuk teknis penerapannya. 

2. Evaluasi Program Komunikasi Publik BKIP Tahun 2018  

Pada tahun 2018, ruang lingkup evaluasi program komunikasi BKIP lebih 

difokuskan kepada beberapa hal. Pertama adalah pengujicobaan metode-

metode evaluasi yang telah dirumuskan pada tahun 2017 sebelumnya ke dalam 

beberapa program/kegiatan komunikasi yang dijalankan pada tahun 2018. 

Sayangnya, uji coba ini belum dapat diaplikasikan sepenuhnya terhadap seluruh 

program/kegiatan komunikasi sebab belum adanya sinkronisasi rancangan 

dokumen Rencana Strategi Komunikasi (Renstrakom) dengan program/kegiatan 

komunikasi yang ada di BKIP maupun subsektor. Hal ini dikarenakan rancangan 

Renstrakom tersebut belum ditetapkan menjadi aturan formal yang wajib 

dilaksanakan. Kedua adalah peninjauan ulang terhadap IKU/IKK lama beserta 

cara pengukurannya, mengingat IKU/IKK yang digunakan hingga tahun 2018 

hanya mengacu pada IKU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam Permenhub 70/2017 dan Kepmenhub 881/2018. 

Selain itu juga, metode evaluasi IKU/IKK yang digunakan selama ini hanya baru 

bisa mengukur bagaimana suatu program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik 

sesuai dengan perencanaan anggarannya (output), sehingga belum mampu 

mengukur manfaat dari suatu program/kegiatan yang dapat dirasakan langsung 

oleh target khalayaknya (outgrowth dan outcome). 

Untuk itu, TA menawarkan IKU/IKK baru yang lebih komprehensif dalam 

mengevaluasi keseluruhan tugas dan fungsi BKIP. IKU/IKK baru ini diukur 

menggunakan Public Relations Metrics (Macnamara, 2008), yaitu suatu metode 

evaluasi kehumasan global yang telah dipakai secara luas oleh para praktisi 

kehumasan internasional sehingga terjamin keterandalan dan kesahihannya. 

Dengan menggunakan perspektif stakeholders, metode evaluasi ini mengukur 4 

(empat) tahapan atau level sasaran program komunikasi kehumasan yang 
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dimulai dari input, output, out-takes atau outgrowth, hingga outcome. Sehingga 

konsekuensinya, metode evaluasi yang sebelumnya juga dilakukan peninjauan 

ulang berdasarkan keempat level pengukuran yang baru tersebut. Namun karena 

dokumen Renstrakom belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh pada 

program/kegiatan komunikasi BKIP, maka pengaplikasian IKU/IKK beserta 

metode evaluasi yang baru tersebut hanya bisa diujicobakan secara terbatas 

pada beberapa program/kegiatan saja, seperti: (1) talkshow atau dialog publik 

(Pekanbaru dan Bandung); (2) forum perhubungan (Hotel Red Top dan Hotel 

Santika, Jakarta); (3) penyusunan konten dan linimasa media sosial (FGD di 

Jakarta); (4) ILM (FGD di Jakarta); (5) situs Kemenhub (FGD di Jakarta); dan (6) 

aktivitas pameran (Palembang dan Jakarta) (Biro Komunikasi dan Informasi 

Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 

2018). Hasil evaluasi pada tahun 2018 menghasilkan beberapa temuan signifikan 

yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Dalam Renstra Kemenhub 2015-2019, sasaran BKIP tahun 2018 hanya 

berfokus pada ‘keterbukaan informasi publik dengan nilai KIP sebesar 99 

melalui pengembangan sistem basis data yang dapat diakses oleh publik’. 

Sasaran yang ditetapkan tersebut kurang relevan dan representatif karena 

hanya mencerminkan salah satu kegiatan pelayanan publik BKIP. 

b. Untuk penyusunan Renstra Kemenhub 2019-2024, IKU BKIP seharusnya 

mengarah pada level outcome/impact berdasarkan pijakan perspektif 

stakeholders, yaitu tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan mereka 

secara menyeluruh. 

c. Evaluasi belum sepenuhnya mengacu pada Renstrakom mengingat 

dokumen tersebut baru diterapkan pada September 2018. 

d. Evaluasi masih terbatas pada kinerja kegiatan pada level pengukuran input, 

output, dan outgrowth. 

e. Evaluasi pada Bagian Media Massa dan Opini Publik baru mencakup 

kegiatan talkshow, forum perhubungan, dan penyusunan linimasa-konten 

media sosial. Sementara pada bagian Publikasi dan Edukasi Publik, evaluasi 

hanya mencakup kegiatan pameran, advertorial, dan ILM. 

Berpijak pada hasil temuan-temuan tersebut, evaluasi program komunikasi BKIP 

pada tahun 2018 merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 
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a. Sebaiknya IKU diukur sampai tahap outcome bukan lagi pada tataran output 

(terlaksananya kegiatan komunikasi), sehingga Renstrakom hendaknya 

diarahkan lebih dominan pada perspektif stakeholders. 

b. Dokumen Renstrakom sebaiknya telah disusun pada akhir tahun anggaran 

sebelumnya, sehingga penyusunan IKU/IKK pada tahun berjalan berikutnya 

dapat mengacu pada Renstrakom tersebut. 

c. Pada penyusunan pesan-pesan tematik, sebagaimana yang termuat di 

dalam Renstrakom 2019-2024, sebaiknya mempertimbangkan secara 

cermat jangka waktunya, terutama dalam hal proses/kemampuan audiens 

dalam menerima pesan tersebut, baik dalam tataran kognitif, afektif maupun 

konatif. Semakin berbeda/berganti pesan-pesan tematik yang dipublikasikan 

kepada audiens, apalagi dalam periode/waktu yang relatif singkat, maka 

akan semakin sulit penerimaannya. 

d. Program/kegiatan komunikasi yang dilakukan masih cenderung 

menitikberatkan pada stakeholders eksternal, sehingga perlu mengaktifkan 

bahkan meningkatkan potensi keterlibatan stakeholders eksternal. 

e. Pada bagian Media Massa dan Opini Publik, direkomendasikan: (1) kegiatan 

monitoring dan analisis berita yang selama ini hanya mencakup konten berita 

surat kabar, online, dan televisi perlu ditingkatkan juga pada percakapan 

media sosial; (2) analisis terhadap konten media sosial perlu melihat ukuran 

kekuatan suatu isu/topik dalam mempengaruhi audiensnya (seperti jumlah 

likes, komentar, retweet, dan share); (3) pengemasan konten media sosial 

sebaiknya memperhatikan karakteristik platform dan target khalayaknya, 

sehingga tidak lagi komunikasi satu arah melainkan perlu interaktif, terutama 

isu yang kuat; dan (4) forum perhubungan perlu mengundang peserta yang 

sesuai dengan sasaran kegiatan (media), sehingga ukuran outcome-nya 

berupa kualitas publikasi (berdasarkan analisis isi), bukan hanya kuantitas 

pemberitaannya. 

f. Pada bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi, direkomendasikan: (1) 

tanggung jawab pengelolaan konten website perlu diperjelas; (2) perlu 

mengidentifikasi target khalayak majalah transmedia; (3) kegiatan pameran 

tidak hanya diukur berdasarkan jumlah pengunjung dan penghargaan yang 

diterima, tetapi peningkatan kesadaran khalayak terhadap informasi 

pameran; dan (4) penggunaan native ad bisa menjadi alternatif publikasi 
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berbiaya murah daripada menggunakan ILM dengan media placing yang 

kurang tepat. 

3. Evaluasi Program Komunikasi Publik BKIP Tahun 2019  

Dikarenakan penetapan Renstrakom baru dilakukan pada bulan 

September 2018, sehingga model IKU/IKK yang menggunakan keempat level 

evaluasi tersebut belum bisa diujicobakan sepenuhnya dalam mengevaluasi 

program/kegiatan komunikasi BKIP pada tahun 2018. Oleh sebab itu, pada 

evaluasi program komunikasi BKIP tahun 2019, TA berupaya untuk 

mengaplikasikannya pada sebagian besar program/kegiatan komunikasi seperti: 

(1) talkshow (dialog publik di Semarang); (2) forum perhubungan di Jakarta; (3) 

majalah Transmedia; (4) aktivitas pameran di Medan dan Belitung; (5) 

penyusunan konten dan linimasa media sosial; (6) jejaring media (key opinion 

leader); (7) aktivitas below-the-line (Pentas Edukasi di Jakarta); dan (8) 

monitoring Unit Pelaksana Teknis (UPT) di BPTD, Otband, dan KSOP Tanjung 

Perak yang ketiganya berada di Surabaya (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2019). 

Sembari mengaplikasikan model evaluasi tersebut, dilakukan juga peninjauan 

ulang terhadap IKU/IKK yang ada, termasuk pula metode evaluasinya, sebagai 

bentuk tindaklanjut atas umpan balik dari uji coba penerapannya. Berdasarkan 

hasil evaluasi terhadap beberapa program/kegiatan tersebut, maka diperoleh 

beberapa temuan penting yang bila disimpulkan sebagai berikut: 

a. Implementasi IKU/IKK untuk Renstra Kemenhub 2020-2024 seharusnya 

sudah berani mengarah pada level outcome, bukan lagi sekedar output dan 

outgrowth. Untuk mencapainya, maka digunakan perspektif stakeholders, 

yakni tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan stakeholders terhadap 

program/kegiatan komunikasi dan informasi Kemenhub secara menyeluruh, 

bukan parsial. 

b. Evaluasi belum sepenuhnya mengacu pada perencanaan strategi 

komunikasi (Renstrakom) karena belum disinkronisasikan dan diaplikasikan 

secara utuh ke dalam program/kegiatan komunikasi BKIP dan subsektor. 

c. Evaluasi masih terbatas pada kinerja kegiatan yang dilakukan masing-

masing bagian, kendati mencakup 4 tahap (input  output  outgrowth  
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outcome), tapi dalam pelaksanaannya sebagian besar evaluasi masih 

dilakukan pada tahap input, output, dan outgrowth.  

d. Evaluasi yang dilakukan pada Bagian Pemberitaan dan Media Sosial hanya 

mencakup kegiatan talkshow, forum perhubungan, dan penyusunan 

linimasa-konten media sosial. 

e. Koordinasi konten berjaringan antara stakeholders masih minim, terutama 

stakeholders internal (narsum talkshow dan konten pameran) dan 

stakeholders eksternal (KOL). Misalnya pada KOL, konten-konten yang 

diproduksi sebagian besar masih belum berjaringan dengan akun 

@kemenhub151, bahkan ditemukan pula konten-konten yang sama sekali 

tidak menyinggung pesan konektivitas, sehingga kurang memiliki dampak 

langsung (outgrowth) bagi pertumbuhan akun @kemenhub151. 

Mengacu pada kelima kesimpulan tersebut, maka evaluasi program/komunikasi 

BKIP pada tahun 2019 merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Penyusunan sasaran strategis komunikasi tahun 2020-2024 yang mengarah 

pada perpektif stakeholders, diharapkan lebih menitikberatkan pada proses 

komunikasi yang mempengaruhi stakeholders dalam tataran kognitif, afektif, 

maupun konatif. Diharapkan penyusunan strategi komunikasi, terutama 

pesan tematik, hendaknya mempertimbangkan jangka waktu proses 

penerimaan pesan oleh audiens. Sehingga disarankan tidak 

mengeksekusi/mengganti pesan yang berbeda-beda dalam jangka waktu 

yang terbatas/pendek tersebut. 

b. Evaluasi yang dilakukan cenderung pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan 

stakeholders eksternal, perlu disusun evaluasi yang melibatkan stakeholders 

internal, terutama yang terkait dengan kuantitas dan kualitas sumber daya 

manusia (pendidikan dan kompetensi), iklim komunikasi organisasi, dsb. 

c. Perlu adanya perencanaan dan kontrol yang matang terhadap koordinasi 

dan eksekusi konten berjaringan dalam setiap program/kegiatan komunikasi 

yang dijalankan (one voice, one message), terutama dalam hal penentuan 

KOL beserta konten-konten yang diproduksinya. 

d. Perlu melakukan evaluasi internal pada masing-masing program/kegiatan 

yang dilaksanakan oleh setiap subbagian, sehingga hasil evaluasi dapat 
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bertimbal-balik langsung (feedback) terhadap sasaran dan kinerja yang 

diharapkan serta perencanaan ke depannya pada setiap subbagian. 

 

B. ANALISIS DATA KUALITATIF WAWANCARA MENDALAM 

Wawancara mendalam dilakukan secara marathon selama dua hari, dengan 

narasumber para personil dari masing-masing sub-bagian yang merupakan 

pelaksana program komunikasi Kemenhub. Wawancara dimaksudkan untuk 

mendapatkan informasi mendalam berdasarkan pengalaman yang dialami sendiri 

oleh para personil pelaksana. Wawancara yang berlangsung dengan durasi 1 jam 30 

menit hingga 2 jam untuk masing-masing sub-bagian, berhasil menggali insight, 

berupa penjabaran pekerjaan dan proses yangharus dijalani, hingga ‘suka-duka’ yang 

mereka alami sebagai pelaksana. Pada akhirnya, informasi yang didapatkan sangat 

komprehensif dan saling mengkapi dan mengonfirmasi. Penjelasan hasil wawancara 

mendalam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

1. Hal terpenting dalam sebuah organisasi adalah adanya koordinasi yang baik. 

Koordinasi yang baik menggambarkan adanya kepercayaan antara individu atau 

para aktor dalam organisasi. Dalam konteks program komunikasi di Kemenhub, 

ternyata masih sering terjadi ketidakpercayaan antar sub-bagian. 

Ketidakpercayaan antara lain terwujud dalam bentuk keengganan berbagi 

informasi antar sub-bagia. Jika ada bagian lain yang ingin mendapatkan atau 

membutuhkan data, maka perlu melalui aturan yang berjenjang, sehingga sering 

menghambat pekerjaan yang harusnya dapat diselesaikan dengan cepat. Jikapun 

data tersebut berhasil didapat, terkadang masih berupa data yang ‘mentah’, 

sehingga harus diolah lagi. Masalahnya jika ada bagian yang membutuhkan data 

yang dianggap urgent, aturan tersebut sering menjadi kendala karena informasi 

tidak serta-merta didapat dengan cepat. Untuk mengatasi hal ini, para personil 

berharap adanya bank data seperti aplikasi dropbox yang dapat diakses dengan 

mudah terkait semua informasi yang dibutuhkan guna menunjang pekerjaan pada 

setiap sub-bagian. 

2. Telah ada strategi komunikasi Kemenhub per lima tahun yang merupakan turunan 

dari Renstra Kemenhub sebagai payung besarnya. Kendala dalam 

penyusunannya lebih disebabkan tidak adanya arahan, review, atau masukan dari 



DRAFT I NA (policy brief) Kebijakan Evaluasi Program Komunikasi Publik BKIP, Kemenhub 
(4 November 2020) 

92 

pimpinan, sehingga staf mengira-ngira sendiri dalam penyusunannya. Di bagian 

lain, implementasi strategi komunikasi juga sering terkendala karena adanya 

perubahan yang diminta pimpinan tertentu, dimana hal ini seringkali mengubah 

atau mengimprovisasi strategi komunikasi karena munculnya permintaan-

permintaan khusus. Di lain sisi, gaya kepemimpinan setiap pimpinan juga dapat 

mengimprovisasi gaya tutur yang akan disampaikan ke publik. Beberapa masih 

memberlakukan sistem kerja kaku, tidak fleksibel, menyulitkan untuk membuat 

perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jikapun personil 

pelaksana mengajukan sebuah perubahan, hal itu harus dengan persetujuan 

pimpinan. Masalahnya, pimpinan sering sekali bergantung pada nomenklatur yang 

ada, sehingga perubahan yang cepat menjadi terkendala. Revisi perubahan 

program yang dimaksud juga tetap harus melalui tahapan yang melibatkan staff 

sampai dengan kepala biro, dan harus sesuai dengan SOP. Dan penentuan 

perubahan tema biasanya juga menyesuaikan dengan tema yang disusun 

renstrakom.  

3. Minimnya SDM masih menjadi kendala dalam sub-bagian dalam menjalankan 

tugas dan fungsi bagian. Kompetensi seperti background pendidikan maupun 

kapasitas personil yang ada, juga sering menjadi masalah di tiap sub-bagian. 

Selain itu, banyaknya tugas tambahan di luar tupoksi juga sering menghambat 

pekerjaan utama yang harusnya dikerjakan sesuai dengan tupoksi dan 

tenggatnya. Sementara evaluasi mandiri untuk tiap pekerjaan dalam tupoksi juga 

belum ada sampai saat ini. Misalnya saja, kendala dalam menentukan format 

analisis berita belum jelas harus seperti apa, untuk apa, dan siapa yang akan 

menggunakan datanya. Karena yang lebih sering diminta justru daily briefing issue, 

yang bertujuan untuk membuat kerangka acuan Menteri ketika berhubungan 

dengan media/berhadapan dengan publik. Padahal seharusnya hasil analisis 

berita lebih penting untuk diketahui pimpinan untuk mengantisipasi jika ada 

masalah, namun data analisis berita ini justru jarang digunakan. 

4. Hal lain yang ditemui adalah ketidaksesuaian rencana tema dengan pelaksanaan 

pada prakteknya. Konten dalam website terkadang tidak sejalan dengan strategi 

komunikasi yang ada. Juga dalam pelaksanaan kegiatan, dimana pemilihan 

narasumber dianggap kurang tepat karena sering berubah di saat-saat terakhir 

dengan alasan minor, seperti kesibukan dari narasumber. Padahal sejatinya dalam 

PM 38/2019 sebenarnya sudah ditentukan siapa yang harus dan boleh menjadi 
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‘spoke person’ bagi kegiatan Kemenhub. Tapi seringkali karena spokeperson ini 

adalah pimpinan tertinggi yang tidak selalu memahami isu atau masalah, akibatnya 

penjelasan/informasi ke publik jadi tidak komprehensif bahkan beberapa kali 

menjadi ‘back-fire’. 

5. Terlihat belum ada konektifitas dua arah antara akun official media sosial 

Kemenhub151 dengan konten yang dikelola Transmate dan akun pribadi Menteri 

(@budikaryas). Tingkatan aktif me-repost dan mention antar akun-akun potensial 

itu masih sangat rendah. Hal yang sama juga terjadi pada tingkatan personil. Fakta 

masih menunjukan rendahnya kesediaan individu di dalam organisasi untuk 

melakukan reposting atau retweet materi-materi dalam akun media sosial 

Kemenhub151. Akibatnya, akun ini tidak mendapatkan engagement yang 

memadai dari para pengikut atau jaringan lainnya yang terkoneksi dengannya. 

Akun media sosial juga jarang dijadikan refleksi dalam melihat masalah yang 

sering terjadi. Sementara sumber hoax justru kebanyakan berasal dari media 

sosial. Hal ini menunjukkan bahwa jika akun individu dalam organisasi tidak 

berpartisipasi aktif mendistribusikan konten terkait Kemenhub (hanya pada isu 

tertentu saja), maka akan sulit pula bagi organisasi untuk meredam hoax yang 

beredar.  

6. Belum ada kriteria khusus terkait pemberitaan mana yang harus dilakukan 

klarifikasi. Sejauh ini pihak Kemenhub hanya melakukan hak jawab sesuai dengan 

pemberitaan yang dianggap keliru. Kritik dari publik ditanggapi dengan memberi 

penjelasan sesuai dengan informasi Kemenhub serta memberikan link siaran pers 

untuk mendukung penjelasan tersebut. Akhirnya, siaran pers juga sering 

digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu isu yang beredar secara 

lebih detail. Sementara yang sering ditanyakan masyarakat biasanya hanya 

seputar isu negatif terkait Kemenhub. Misalnya, isu tentang penutupan bandara 

dan berita hoax pajak sepeda. Klarifikasi isu negatif tersebut biasa dilakukan 

melalui whatsapp group atau disampaikan secara personal.  

7. Selama ini memang sudah dilakukan pendekatan persuasi dengan media tier 1 

melalui pertemuan rutin dengan media-media tersebut untuk mendiskusikan 

masalah perhubungan. Sayangnya pertemuan tersebut hanya melibatkan jurnalis, 

dan belum menjangkau gatekeeper dari media-media tersebut. Padahal hal 

tersebut justru penting mengingat merekalah pengambil keputusan dalam memilih 

isu/berita termasuk angle berita yang akan dipublikasikan. 
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8. Hal lain yang ditemukan adalah tidak semua kegiatan ada pagu evaluasinya. 

Evaluasi yang ada pun dianggap belum maksimal karena tidak ada laporan 

evaluasi triwulan maupun semester. Evaluasi lainnya yang lebih taktis, seperti 

evaluasi pengelolaan, evaluasi terkait kedekatan media secara personal, data 

persepsi publik guna evaluasi konten untuk perbaikan, dan—yang paling penting—

evaluasi untuk mencari sumber masalah, juga belum ada ketentuannya. 

Akibatnya, jika ada isu negatif, pimpinan hanya berpikir bagaimana harus meng-

counter isu tersebut, tanpa pernah sekalipun berupaya mencari tahu sebabnya 

isu/berita negatif itu bisa muncul. Dengan demikian, evaluasi yang dijalankan 

selama ini hanya sampai pada tahap melihat berita tersebut positif atau negatif 

bagi organisasi. 

 

Kedelapan poin di atas sebenarnya memiliki dua poin mendasar, yakni adanya 

hambatan atau tantangan dalam menjalankan program komunikasi di Kementerian 

Perhubungan dan strategi yang telah atau menjadi harapan dari para pelaksana 

program. Hambatan atau tantangan tersebut dapat dilihat secara ringkas dalam 

visualisasi berikut. 

  

Sumber: Olahan Data Penelitian (2020). 

Gambar 3.2: Hirarki Tema tentang Hambatan atau Tantangan Pelaksanaan 
Program Komunikasi di Kemenhub 



DRAFT I NA (policy brief) Kebijakan Evaluasi Program Komunikasi Publik BKIP, Kemenhub 
(4 November 2020) 

95 

Gambar 3.2 di atas menjelaskan tentang tingkatan atau hirarki tema tentang 

hambatan atau tantangan pelaksanaan program komunikasi di Kemenhub. Pada 

gambar tersebut tampak tantangan tentang ketidaksesuaian rencana tema dengan 

praktiknya paling banyak diungkapkan oleh narasumber. Konten dalam website 

terkadang tidak sejalan dengan strategi komunikasi yang ada. Selain itu, pemilihan 

narasumber dalam suatu kegiatan dianggap kurang tepat karena sering berubah di 

saat-saat terakhir dengan alasan minor, seperti kesibukan dari narasumber. Temuan 

di atas merujuk pada tema-tema strategis berikut: 

1. Kinerja 

Kinerja terkait kemampuan pengelolaan sebuah institusi, organisasi atau 

perusahaan. Pengukuran kinerja dilihat dari proses perencanaan, implementasi 

dan evaluasi. Jadi akan dilihat bagaimana sinergi yang dibangun antara pimpinan 

dan anggota serta antaranggota dalam melaksanakan program kerja 

berdasarkan perencanaan, dan bagaimana permasalahan dan tantangan 

diselesaikan dengan baik untuk mencapai tujuan (goals) yang menjadi target. 

Dalam wawancara mendalam yang dilakukan, masih terdapat sejumlah 

permasalahan yang berhubungan dengan kinerja, antara lain birokrasi yang 

rumit, ketidaksesuaian program dengan implementasi, minimnya SDM yang 

kompeten, rendahnya kemampuan manajerial pimpinan, dll. Secara lebih 

lengkap gambar 3.3  hierarchy chart berikut menampilkan gradasi terkait temuan 

isu terkait kinerja tersebut. 
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Sumber: Olahan Data Penelitian (2020). 

Gambar 3.3: Hirarki Tema tentang Kinerja Program Komunikasi di Kemenhub 

 

Permasalahan yang paling dominan yaitu ketidaksesuaian rencana tema dengan 

prakteknya, atau dengan kata lain  ketidaksesuaian program dengan 

implementasi. Diungkapkan bahwa konten dalam website terkadang tidak sejalan 

dengan strategi komunikasi yang ada. Selain itu, pemilihan narasumber dalam 

suatu kegiatan dianggap kurang tepat karena sering berubah di saat-saat terakhir 

dengan alasan minor, seperti kesibukan dari narasumber. Padahal dalam PM 

38/2019 sebenarnya sudah ditentukan siapa yang harus dan boleh menjadi 

‘spoke person’ dalam kegiatan Kemenhub. Di sisi lain, seringkali terjadi spoke 

person yang merupakan pimpinan tertinggi tidak selalu memahami isu atau 

masalah, akibatnya penjelasan/informasi ke publik jadi tidak komprehensif, 

bahkan beberapa kali menjadi ‘back-fire’. 

Permasalahan dominan lain yaitu terkait sistem kerja kaku, tidak fleksibel, 

menyulitkan untuk membuat perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi 

yang ada. Hal ini diidentifikasi sebagai permasalahan birokrasi yang rumit. Ketika 

para pelaksana program mengajukan suatu perubahan harus dengan 

persetujuan pimpinan. Akan tetapi, pimpinan seringkali bergantung pada 

nomenklatur yang ada, sehingga perubahan yang cepat menjadi terkendala. 
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Revisi perubahan program juga tetap harus melalui tahapan yang melibatkan staf 

sampai dengan kepala biro dan harus sesuai dengan SOP. Penentuan 

perubahan tema pun harus menyesuaikan dengan tema yang disusun 

renstrakom.  

Birokrasi yang rumit diperkuat dengan tantangan lain yaitu rendahnya 

kemampuan manajerial pimpinan. Hal ini berhubungan dengan kendala 

penyusunan strategi komunikasi Kemenhub per lima tahun karena tidak adanya 

arahan, review, atau masukan dari pimpinan, sehingga staf mengira-ngira dalam 

penyusunannya. Padahal, peran pimpinan sangat besar agar strategi komunikasi 

tersebut implementatif dan implikatif bagi insan perhubungan. Tambahan pula 

adanya improvisasi dari pimpinan yang berlebihan dan turut menjadi tantangan 

dalam pelaksanaan program komunikasi di Kemenhub. Implementasi strategi 

komunikasi tersebut sering terjadi kendala karena adanya perubahan yang 

diminta pimpinan tertentu. Mereka seringkali mengubah atau mengimprovisasi 

strategi komunikasi karena munculnya permintaan-permintaan khusus. Di lain 

sisi, gaya kepemimpinan setiap pimpinan juga dapat mengimprovisasi gaya tutur 

yang akan disampaikan ke publik. 

Permasalahan yang tidak kalah krusialnya adalah minimnya SDM yang 

kompeten. Dukungan SDM yang kompeten tentu dapat menyukseskan 

pelaksanaan program komunikasi di Kemenhub. Adapun kondisi minimnya SDM 

tersebut terjadi di sub-bagian-sub-bagian, terutama dalam peran mereka 

menjalankan tugas dan fungsi bagian. Kompetensi seperti latar belakang 

pendidikan maupun kapasitas personil yang ada juga sering menjadi masalah di 

tiap sub-bagian. Selain itu, banyaknya tugas tambahan di luar tupoksi sering 

menghambat pekerjaan utama yang harusnya dikerjakan sesuai dengan tupoksi 

dan tenggatnya.  

2. Persepsi  

Persepsi terkait sinergi dan cara pandang terhadap sebuah institusi, baik dari 

dalam ke luar, maupun dari luar institusi melihat keberadaan institusi atau 

organisasi tersebut. Ada sejumlah aspek yang menjadi obyek kajian terkait tema 

persepsi, yaitu: credibility, reliability, responsibility, dan trustworthiness.  
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2.1 Credibility 

Credibility dalam hal ini terkait kemampuan pimpinan dalam menentukan 

positioning organisasi, dengan menyediakan informasi yang akurat, kebijakan 

yang berpihak ke publik, serta menghasilkan inovasi jasa layanan yang sesuai 

dengan aspek sosiologis dan kebutuhan publik.  

Dalam wawancara mendalam yang dilakukan diketahui bahwa komunikasi 

yang terjalin cenderung satu arah. Peran pimpinan dalam pengambilan 

keputusan terlalu dominan. Hal ini menunjukkan sinergi yang kurang terjalin 

dengan baik antarelemen dalam organisasi. Padahal elemen terpenting dalam 

sebuah organisasi adalah adanya saling percaya sehingga dapat melakukan 

koordinasi atau sinergi yang baik. Koordinasi atau sinergi yang baik 

menggambarkan adanya kepercayaan antarpihak dalam organisasi. Adapun 

ketidakpercayaan tersebut terwujud dalam bentuk keengganan berbagi 

informasi antarsub-bagian. Jika ada bagian lain yang ingin mendapatkan atau 

membutuhkan data, perlu melalui aturan yang berjenjang, sehingga sering 

menghambat pekerjaan yang harusnya dapat diselesaikan dengan cepat. 

Jikapun data tersebut berhasil didapat, terkadang masih berupa data yang 

‘mentah’, sehingga harus diolah lagi. Permasalahan krusialnya adalah jika ada 

bagian yang membutuhkan data yang dianggap urgent, aturan tersebut sering 

menjadi kendala karena informasi tidak serta-merta didapat dengan cepat. 

Hal ini juga menunjukkan sense of belonging yang masih kurang terhadap 

institusi. Rasa memiliki institusi beserta program belum begitu melekat. Hal ini 

dapat dilihat dari kurangnya kesadaran untuk mengajak anggota keluarga 

dalam melihat, mengamati dan mencermati program-program Kemenhub 

yang berhubungan dengan kepentingan publik. Hal ini dapad dilihat dari 

kondisi yang terjadi dengan akun media sosial Kemenhub dimana masih 

rendahnya konektivitas dua arah antara akun official media @ Kemenhub151 

dengan konten yang dikelola Transmate dan akun pribadi Menteri 

(@budikaryas). Tingkatan aktif me-repost dan mention antarakun potensial itu 

masih sangat rendah. Hal yang sama juga terjadi pada tingkatan personil. 

Fakta masih menunjukan rendahnya kesediaan individu di dalam organisasi 

untuk melakukan reposting atau retweet materi-materi dalam akun media 
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sosial @Kemenhub151. Akibatnya, akun ini tidak mendapatkan engagement 

yang memadai dari para pengikut atau jaringan lainnya yang terkoneksi 

dengannya. 

2.2 Trustworthiness 

Trustworthiness terkait sejauh mana organisasi dinilai memiliki kejujuran, 

ketulusan dan dapat dipercaya. Salah satu indikator penting terkait hal ini yaitu 

terpenuhinya harapan anggota terhadap perusahaan.  

Hal ini berhubungan erat dengan kemampuan setiap elemen dalam organisasi 

untuk menanggapi dan mengklarifikasi secara positif isu dan pemberitaan 

negatif terhadap Kemenhub. Namun yang terjadi bahwa akun media sosisal 

jarang dijadikan refleksi dalam melihat masalah yang sering terjadi. 

Sementara sumber hoax justru kebanyakan berasal dari media sosial. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika akun individu dalam organisasi tidak berpartisipasi 

aktif mendistribusikan konten terkait Kemenhub (hanya pada isu tertentu saja), 

maka akan sulit pula bagi organisasi untuk meredam hoax yang beredar. 

Sementara itu, kondisi yang terjadi dalam hubungan dengan media 

pemberitaan adalah belum ada kriteria khusus terkait pemberitaan mana yang 

harus dilakukan klarifikasi. Sejauh ini pihak Kemenhub hanya melakukan hak 

jawab sesuai dengan pemberitaan yang dianggap keliru. Kritik dari media 

sosial dan media berita ditanggapi dengan memberi penjelasan sesuai dengan 

informasi Kemenhub serta memberikan link siaran pers untuk mendukung 

penjelasan tersebut. Akhirnya, siaran pers juga sering digunakan untuk 

memberikan penjelasan terhadap suatu isu yang beredar secara lebih detail. 

Sementara yang sering ditanyakan masyarakat biasanya hanya seputar isu 

nonsubstansial terkait Kemenhub. Misalnya, isu tentang penutupan bandara 

dan berita hoax pajak sepeda. Klarifikasi isu tersebut biasa dilakukan melalui 

whatsapp group atau disampaikan secara personal.  

3. Reliability 

Reliability terkait pelayanan yang diberikan perusahaan berupa kecepatan, 

keakuratan yang memuaskan sehingga memberi pengaruh terhadap loyalitas. 
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Selain itu juga terkait kemampuan dalam memenuhi janji (tepat waktu, konsisten, 

dan kecepatan dalam pelayanan).  

Hal yang mau disoroti terkait isu ini yaitu bagaimana kritik yang diarahkan kepada 

Kemenhub terkait sejumlah kebijakan, khususnya dalam periode pandemi tidak 

ditanggapi secara cepat dan tepat. Terkait hal ini permasalahan yang ditemukan 

serupa dengan yang terdapat pada trustworthiness, yaitu di mana respon pihak 

Kemenhub dalam menanggapi masih kurang. Refleksinya sama, yaitu 

pemanfaatan media sosial dalam menanggapi isu-isu tersebut yang belum 

maksimal. 

4. Responsibility 

Responsibility atau tanggung jawab berhubungan dengan kesetiaan dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai bidang kerja. Selain itu, rasa memiliki 

institusi juga ditekankan di sini. Hal lain juga yaitu kebijakan yang dibuat Kemenhub 

yang berkaitan dengan situasi yang sedang berlangsung di masyarakat dan 

langkah antisipasi yang telah disiapkan.  

Terkait hal ini permasalahan yang ditemukan yaitu mispersepsi bidang tugas 

karena implementasi pekerjaan yang terkadang di luar perencanaan. Pemimpin 

dengan otoritasnya bisa menentukan arah kebijakan baru tanpa memerhatikan 

perencanaan awal dan proses yang telah dijalankan. Selain itu, isu ini juga terkait 

sinergi dan permasalahan rendahnya kemampuan manajerial pimpinan. Hal ini 

berhubungan dengan kendala penyusunan strategi komunikasi Kemenhub per 

lima tahun karena tidak adanya arahan, review, atau masukan dari pimpinan, 

sehingga staf mengira-ngira dalam penyusunannya. 

5. Relevansi 

Isu relevansi terkait bagaimana pemangku kepentingan memberi peringkat atau 

prioritas pada masalah komersial, sosial, dan lingkungan (yang perlu diselesaikan 

oleh perusahaan/organisasi) juga dapat memengaruhi reputasi perusahaan.  

Permasalahan dalam tema ini berkaitan dengan evaluasi, baik pagu evaluasi 

maupun evaluasi mandiri. Pada poin evaluasi mandiri untuk tiap pekerjaan dalam 

tupoksi belum ada sampai saat ini. Misalnya, kendala dalam menentukan format 
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analisis berita karena belum jelas harus seperti apa, untuk apa, dan siapa yang 

akan menggunakan datanya. Karena yang lebih sering diminta justru daily briefing 

issue, yang bertujuan untuk membuat kerangka acuan Menteri ketika berhubungan 

dengan media/berhadapan dengan publik. Padahal seharusnya hasil analisis 

berita lebih penting untuk diketahui pimpinan untuk mengantisipasi jika terjadi 

masalah. Namun data analisis berita ini justru jarang digunakan. Adapun kendala 

terkait evaluasi lainnya adalah tidak semua kegiatan ada pagu evaluasinya. 

Evaluasi yang ada dianggap belum maksimal karena tidak ada laporan evaluasi 

triwulan maupun semester. Evaluasi lainnya yang lebih taktis, seperti evaluasi 

pengelolaan, evaluasi terkait kedekatan media secara personal, data persepsi 

publik guna evaluasi konten untuk perbaikan, dan —yang paling penting—evaluasi 

untuk mencari sumber masalah, juga belum ada ketentuannya. Akibatnya, jika ada 

isu di media sosial, pimpinan hanya berpikir bagaimana harus meng-counter isu 

tersebut, tanpa pernah sekalipun berupaya mencari tahu penyebabnya. Dengan 

demikian, evaluasi yang dijalankan selama ini hanya sampai pada tahap melihat 

berita tersebut positif atau tidak bagi organisasi. 

Solusi untuk mengatasi tantangan atau hambatan pelaksanaan program 

komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Para narasumber 

menyarankan 3 strategi yang dapat diaplikasikan, sebagaimana tampak pada 

gambar berikut. 
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Sumber: Olahan Data Penelitian (2020). 

Gambar 3.4: Strategi yang disarankan 

 

C. ANALISIS DATA KUALITATIF FOCUS GROUP DISCUSSION NASKAH 

AKADEMIK 

 Diskusi kelompok terarah/focus group discussion (FGD) dilaksanakan 

dengan mengundang enam partisipan/narasumber ahli yang berasal dari berbagai 

bidang spesialisasi, seperti jurnalistik (RR), public relations pemerintahan (MK, LN 

dan AA), aktivis media (IRZ), serta kebijakan publik dan sosiologi (NY). Berdasarkan 

diskusi yang berlangsung selama 3,5 jam tersebut, maka benang merah data yang 

dapat ditarik antara lain berkaitan dengan program komunikasi Kemenhub yang tidak 

interaktif dan berfokus pada kegiatan kemenhub semata, optimalisasi komunikasi 

publik di media sosial, optimalisasi hubungan dengan media, dan perubahan aspek 

sosiologis yang mengubah tatanan komunikasi publik yang perlu dilakukan.   

Di awal terkuak bahwa, isu terakhir terkait Kementerian Perhubungan yang 

menjadi perhatian publik selama pandemi adalah Kesehatan, Keselamatan, dan 

Keamanan. Hal ini tergambar dari word cloud yang muncul dalam beberapa bulan 

terakhir, selain isu Covid, penumpang, dan layanan, yang juga sama banyaknya. 
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Sementara di lain sisi, narasumber masih merasa bahwa kebutuhan akan komunikasi 

yang tepat untuk menyampaikan protokol Kesehatan, masih harus menjadi prioritas 

utama yang perlu dilakukan terkait dengan terminology yang muncul dalam word 

cloud tersebut. Hal ini menjadi penting karena dalam berbagai akun media sosial yang 

dimiliki Kemenhub, narasumber ahli bersepakat bahwa komunikasi publik yang 

dijalankan masih banyak berbicara tentang kegiatan-kegiatan Menteri atau Dirjen, 

dan kurang memperhatikan cultural background. Padahal Kemenhub adalah 

Kementerian dengan layanan publik yang sangat besar, dan informasi yang 

dibutuhkan publik pun akan sangat beragam. Di sinilah narasumber menyarankan 

perlunya memanfaatkan aplikasi integrative untuk menyediakan semua informasi 

mengenai layanan Kementerian Perhubungan.  

Di sisi lain, pemberitaan kegiatan Kementerian yang dipublikasikan secara 

seragam di semua akun media sosial Kemenhub, juga menunjukkan bahwa program 

komunikasi yang dijalankan memang belum menyentuh konteks budaya dan 

menafikan karakteristik media-media sosial yang digunakan. Akibatnya, pemberitaan 

di website, akun Facebook, Instagram, hingga Twitter masih ‘sekedar’ press release, 

alih-alih menciptakan engagement dan pemahaman publik. Narasumber melihat 

bahwa isi postingan pada setiap platform media masih sama, dan tidak 

mengklasifikasi informasi berdasarkan karakteristik platform. Pada akhirnya, 

redudansi tidak terhindarkan. Hal ini masih pula ditambah dengan kurangnya 

infografis/gambar/foto yang sebenarnya lebih menarik di beberapa media sosial—

seperti Instagram dan Facebook—dibanding narasi-narasi yang panjang.  Hal ini juga 

diperkuat dengan pernyataan narasumber lain, yang mengatakan walaupun website 

Kemenhub sudah terhubung dengan berbagai media sosial, namun isinya kurang 

menarik.  

Redudansi dan kurang atraktifnya pesan di semua platform media sosial 

Kemenhub masih diperparah dengan tingkat interaksi yang sangat rendah bahkan 

nyaris tidak ada. Artinya, komunikasi lebih bersifat satu arah di dalam media sosial 

yang karakteristik sebenarnya menuntut partisipasi dan interaksi penggunanya. 

Admin media sosial @kemenhub151 juga disebut-sebut kurang responsif, tidak 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan follower, padahal pertanyaan 

yang diajukan cukup penting, dan harusnya bisa dijawab dengan cepat. Tingkat 

partisipasi dan komentar terbanyak dari follower baru muncul jika ada kuis yang 
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diajukan. Cara ini dianggap cukup efektif karena dapat melibatkan masyarakat dan 

komunitas. Interaksi juga dapat dibangun melalui penggunaan bahasa yang lebih cair 

dan luwes di media-media sosial ini,  

Di sinilah narasumber bersepakat bahwa pemahaman konten bagi pengelola 

media sosial perlu ditingkatkan. Mulai dari jumlah sumber daya manusia (SDM) 

hingga kompetensinya. Banyak hal-hal kecil yang sebetulnya tidak perlu terjadi di 

media sosial, tapi karena tidak diantisipasi, maka menjadi ‘gangguan’ bagi 

penggunanya. Salah satu contohnya adalah adanya pinned postingan yang sudah 

lama tapi belum juga dihapus. Walaupun terlihat sepele, namun hal ini menunjukkan 

bahwa pengelola media sosial belum paham dalam mengoperasikan media ini. Oleh 

karena itu, narasumber bersepakat bahwa perlu adanya pemetaan stakeholder dari 

setiap media sosial tersebut, sehingga dapat diidentifikasi tools dan pesan apa yang 

perlu disampaikan. Perlu juga dibuat panduan bagaimana merespon/menjawab 

komentar pengguna, termasuk memetakan siapa saja yang sebaiknya bisa tampil di 

media sosial tersebut.  

Selain memahami karakteristik media dan produksi pesannya, pengelola 

media sosial juga harus mengetahui bagaimana menentukan caption yang jelas, 

termasuk penggunaan hashtag dan pola-pola pertanyaan yang sering muncul. 

Pengelola perlu memuat hashtag yang banyak, populer, dan dapat mendekatkan diri 

ke masyarakat, sehingga membuat postingan tersebut masuk dalam mesin 

pencarian.  Jika perlu, setiap postingan juga men-tag pihak-pihak yang berpengaruh, 

seperti tokoh masyarakat, anggota DPR, berbagai NGO terkait. Pengelola juga perlu 

‘menjaga’ followers yang loyal, dan melakukan unfollow akun-akun yang bukan 

follower dan yang tidak berkontribusi terhadap akun kemenhub151. Dengan cara ini, 

diharapkan hubungan baik Kemenhub dengan LSM (interest group) yang 

berperhatian pada perhubungan dan transportasi akan dapat terjalin dengan baik. 

Karena seringkali ide-ide untuk konten justru muncul dari para komunitas akar rumput 

ini. 

Selain masalah kurangnya kompetensi pengelola media sosial, iklan layanan 

masyarakat (ILM) Kemnhub di akun Youtube Kemenhub juga perlu diperhatikan. 

Respon yang ditunjukkan followers pada ILM sangat kecil (hanya sekitar 300-an) jika 

dibandingkan dengan jumlah followers yang lebih dari 14 ribuan. Hal ini menjadi 
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masalah penting karena potensi total loss seringkali memang diakibatkan oleh 

postingan yang kurang tepat, sehingga tidak mendapatkan perhatian follower. Salah 

satu penyebabnya mungkin dapat dilihat dari format ILM yang menggunakan cerita 

berseri, sehingga pesan yang disampaikan belum tuntas, padahal pengguna sudah 

berpindah ke kanal lainnya. Narasumber menyarankan agar ILM dibuat dalam satu 

seri utuh, agar pesan lebih tersampaikan dengan lengkap. Sementara untuk 

memperluas sebaran pesan, ILM di Youtube juga dapat disiarkan di media-media 

konvensional lain seperti televisi agar cakupannya lebih banyak. ILM yang 

menggunakan thematic story juga dapat menjadi strategi lain dalam menarik 

perhatian dan preferensi publik. 

Dari berbagai masukan narasumber tersebut, maka hal terpenting yang perlu 

dilakukan dalam penyusunan naskah akademik adalah penyesuaian dengan 

Kebijakan Rencana dan Program (KRP), dan pemetaan ‘power’ yang dimiliki masing-

masing stakeholders. Perlu dipertimbangkan adanya political power, social power, 

capital power dan information power dalam pemetaan stakeholders ini. Misalnya saja, 

dalam relasi institusi pemerintahan, DPR/legislatif tingkat kepentingannya tinggi dan 

penting. Oleh karena itu, perlu juga menempatkan DPR sebagai stakeholder primer 

terutama anggota DPR komisi 7 yang sering berbicara di media setahun terakhir, baik 

yang berkonotasi positif maupun negatif. Isu-isu negatif harus dilokalisir sehingga 

tidak menyebar luas, dan itu dapat terjadi jika ada pendekatan dan dukungan dari 

DPR.  

Narasumber juga menyampaikan perlunya penggunaan riset dan komunikasi 

yang sehat dan komprehensif sebagai alat utama evaluasi program komunikasi 

Kemenhub, karena reputasi—yang merupakan tujuan dalam program komunikasi—

tidak hanya sekedar komunikasi tetapi merupakan kinerja nyata yang 

dikomunikasikan dengan baik. Dalam hal ini, riset digital dapat berkolaborasi dengan 

riset konvensional untuk mendapatkan data yang menyeluruh dan mendalam. 

Narasumber juga menyarankan, karena Kementerian Perhubungan layanannya 

sangat beragam, sehingga penting untuk membedakan cara penyampaian informasi 

sesuai dengan tujuan dan komunikasi internal yang terintegrasi. Karenanya perlu 

adanya guidance atau buku panduan yang bersifat praktis dan dapat menjadi dasar 

pelaksanaan berbagai kegiatan komunikasi internal/eksternal. 
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Di sisi lain, perubahan penggunaan media yang sudah memanfaatkan 

teknologi komunikasi memungkinkan banyak jurnalis yang mengunggah berita secara 

cepat setelah diverifikasi editor. Dengan demikian, perlu dilakukan consultation 

meeting berkala dengan para jurnalis dan petinggi (redaktur pelaksana dan Pemimpin 

redaksi) media untuk pendekatan dan hubungan yang lebih baik. Bagaimanapun, 

media  memiliki informational power. Hanya saja, pendekatannya harus berbeda 

antara mereka yang berada di level wartawan dengan mereka yang berada di level 

atas. Narasumber menyarankan memanfaatkan Forum Pemred yang berisikan orang-

orang yang memiliki posisi-posisi kunci di beberapa media, terlebih karena kerja 

wartawan saat ini berjejaring. Dengan demikian, wartawan level bawah—terutama 

wartawan yang memiliki desk di Kemenhub—dibina, wartawan level atas dilakukan 

pendekatan khusus. Dengan cara ini, diharapkan dukungan pemberitaan akan 

cenderung ke tone positif, sebagai hasil hubungan baik Kemenhub dengan media. 

Pemilihan Grup Media yang akan ‘didekati’ juga harus berdasarkan beberapa 

pertimbangan, misalnya berdasarkan media yang sering memuat pemberitaan 

tentang Kemenhub, terutama pemberitaan yang berkaitan dengan hal-hal positif. 

Di bagian akhir, narasumber mengatakan sebaiknya setiap perencanaan 

program harus ada proses komunikasi dari awal sampai akhir. Sehingga kementerian 

bisa menyadari pentingnya komunikasi publik dengan panduannya yang jelas, dan 

dukungan SDM yang juga harus banyak. Opini publik yang dapat dipantau melalui 

media sosial setiap harinya harus dilaporkan kepada Menteri. Dan ketika membuat 

satu rekomendasi kegiatan, harus dilampirkan juga kertas kerja sebagai panduan step 

by step sehingga dapat memudahkan pelaksana kegiatan komunikasi. Dengan 

demikian penting untuk dibuat kebijakan yang menjadikan Biro Komunikasi Publik 

sebagai salah satu pengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa Komunikasi 

Publik adalah salah satu tools yang penting untuk keberhasilan program pencapaian 

reputasi baik Kemenhub. 

Salah satu yang dapat dicobakan, selain fokus publikasi informasi yang 

menyoroti pimpinan, perlu juga diimbangi dengan porsi pemberitaan yang terkait 

dengan kebutuhan publik internal maupun eksternal. Dengan demikian, diharapkan 

pemberdayaan stakeholder internal untuk melakukan self-voluntary dapat terjadi. 

Bahkan mungkin saja terjadi, publik internal melakukan back-up atas narasi tunggal 

Kemenhub pada publik eksternalnya. Publik internal juga perlu dibangun 
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kesadarannya bahwa isu negara adalah hal yang penting. Dan yang utama adalah, 

reputasi tidak mungkin dibangun kalau tidak dimulai dari internal. 

 

D. ANALISIS KONTEN KUALITATIF 

Analisis isi kualitatif dilakukan dengan cara observasi dan studi dokumen 

beberapa media pemberitaan berbasis daring yang ada dalam peringkat tertentu di 

alexa.com. Pilihan media yang dilakukan tidak mengikuti pemeringkatan alexa, tetapi 

lebih pada pilihan grup media yang berdasarkan track record-nya memiliki kualitas 

yang bernas, terutama dari sisi editorialnya. Pilihan grup media juga 

mempertimbangkan beberapa hal lain yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan 

politik.  

Analisis isi kualitatif dalam kajian ini menggunakan strategi hermeneutis 

transedental dengan unit analisis teks dan teknik pengambilan data berupa studi 

dokumen pemberitaan yang terkait dengan Kemenhub RI di tahun 2020. Dalam 

kerangka teoritis, menurut seorang ahli post-strukturalis Pierre Felix Bourdieu adalah 

objek dari tiga moda pengetahuan teoritis. Baginya dunia tidak dapat direduksi dalam 

kategori fenomenologis dan social physics semata. Sehingga baik objektivisme 

maupun subjektivisme tidak selalu mencukupi untuk melihat praktek sosial dari 

dimensi epistemologinya masing-masing. Oleh Bourdieu, epistemologi setidaknya 

dibagi dalam beberapa bagian berikut; Pertama, pengetahuan yang disebut dengan 

fenomenologi atau etnometodologis, istilah yang digunakan dalam institusi 

pendidikan. Pada pendekatan ini, kebenaran diperoleh dengan menggali kesatuan 

pengalaman tentang dunia sosial, seperti kekerabatan dalam keluarga atau 

lingkungan yang terfleksi dalam perilaku seseorang. Kedua, pendekatan objektivis 

melalui metode hermeneutik strukturalis dengan cara mengonstruksi makna-makna 

yang ada dalam hubungan-hubungan struktural atau representasi praktek sosial yang 

dilakukan, yang dianggap sudah demikian adanya. Ketiga, dengan meletakan 

pendekatan kritis dalam melihat dunia sosial sebagai bentuk dialektika hubungan 

struktur di mana di dalamnya terjadi disposisi-disposisi kelas yang direproduksi terus-

menerus (Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, 2013, p. 3). 

Dengan menggunakan hermeneutik, peneliti mengharapkan dapat 

menjelaskan makna-makna yang terpendam dalam teks. Bagaimanapun, praktek 
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sosial seringkali bermakna ’cair’, ’kabur’, karena menggunakan simbol-simbol yang 

mungkin sama tapi ditempatkan dalam aspek dan relasi yang berbeda, yang tentunya 

akan membawa efek yang berbeda pula (Bourdieu, 2013, p. 112). Hal ini sesuai 

dengan cara berpikir hermeneutik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan 

mengikuti cara berpikir tokoh pendiri hermeneutik tersebut, Schleiermarcher dan 

Dilthey.  Kedua tokoh ini disebut sebagai ahli dalam hermeneutik reproduktif 

(Hardiman, 2015, p. insertion), dan romantis yang menyarankan untuk melakukan 

penafsiran sebagaimana maksud pengarang, atau sering diistilahkan dengan aliran 

’sinkronis’ (Foessel, 2016). 

Dalam konteks pemberitaan tentang Kemenhub yang ditulis oleh jurnalis dari 

berbagai media, maka penjelasan tentang makna pemberitaan diupayakan mengikuti 

cara berpikir sang jurnalis, dengan mempertimbangkan agenda dan ideologi media, 

serta kedudukan penulis sebagai publik pembaca. Dari kajian pemberitaan di media 

berita daring, maka sepanjang tahun 2020 pemberitaan mengenai Kementerian 

Perhubungan didominasi oleh berita-berita yang terkait dengan konteks pandemic 

Covid 19 ini. Pemberitaan mayoritas menyoroti tentang kebijakan-kebijakan dari 

Kementerian Perhubungan mengenai larangan mudik, pembatasan alur keluar masuk 

kendaraan dari dan keluar Jakarta, yang memang menjadi perhatian utama beberapa 

bulan ini. 

Tabel 3.1 Rangking Media Berita Berdasarkan Alexa Indonesia 

Peringkat Situs Berita Online Peringkat Situs Berita Online 

1st Okezone.com 10th Idntimes.com 

2nd Tribunnews.com 11th Merdeka.com 

3rd Kompas.com 12th Kompasiana.com 

4th Detik.com 13th Cnnindonesia.com 

5th Liputan6.com 14th Cnbcindonesia 

6th Sindonews.com 15th Kontan.co.id 

7th Pikiran-rakyat.com 16th Kompas.tv 

8th Suara.com 17th Republika.co.id 

9th Kumparan.com 18th Tempo.co 

Sumber: Alexa Rank Indonesia: Oct 5 2020, 07.31 
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Berangkat dari pertimbangan atas peringkat Alexa Indonesia, serta asumsi 

atas grup media-media online yang selama ini terpercaya dalam kualitas 

pemberitaannya, maka dipilihlah berita-berita yang dianggap mendapatkan atensi 

cukup tinggi dari publik berdasarkan jumlah viewers pada setiap berita. Sementara 

media online yang dipilih untuk dikaji berdasarkan kualitasnya adalah Kompas.com, 

Detik.com, Tempo.co dan Liputan6.com.  

Dari keempat grup media tersebut, terlihat bahwa isu-isu yang memiliki 

kuantitas pemberitaan yang cukup tinggi adalah terkait Larangan Mudik, Pembatasan 

Akses Kendaraan dari dan menuju Zona Merah, serta Aturan Bersepeda. Namun di 

awal tahun, selain berita-berita tadi, terselip juga pemberitaan mengenai kelakar 

Menteri Perhubungan mengenai ‘Nasi Kucing’ yang cukup kontroversial, serta tentang 

kesehatan dari Menhub yang sempat terpapar Covid-19. Walaupun dianggap 

kontroversial, namun pemberitaan yang muncul terkait ‘Nasi Kucing’ tidak menjadi 

berita utama pada media-media online yang ada dalam daftar rangking Alexa 

Indonesia tersebut. Pemberitaan yang muncul dari media-media ini—meskipun masih 

dianggap memiliki tone netral, dengan menempatkan pernyataan dari Menteri 

Perhubungan Budi Karya bukan sebagai sesuatu yang serius, dan menulisnya 

sebagai ‘kelakar’ dari sang Menteri—tetap saja memiliki kandungan makna negatif.  

Makna negative setidaknya tersirat dari bagaimana media tetap memberitakan 

hal tersebut yang mungkin akan memicu perdebatan atau diskusi panjang bagi publik 

yang membacanya. Hal ini bahkan telah tertampak lebih dulu pada thread diskusi 

yang ada di akun media sosial Kemenhub151 yang meluas pada topik lainnya yang 

sebenarnya tidak berkaitan dengan topik utamanya. Terlebih juga karena ketiadaan 

klarifikasi dari admin media sosial tersebut. Dengan demikian, bukan saja interaksi 

yang minim, isu yang meluas juga dapat menjadi masalah yang lebih serius jika tidak 

ditangani secara cepat. Peluang pemberitaan yang dimanfaatkan media massa atas 

‘kelakar’ Menteri atas isu tersebut, sejatinya menunjukkan bahwa hubungan dengan 

media belum mencapai ‘kesepahaman yang mutual’ yang memungkinkan pihak 

media mengesampingkan isu pemberitaan yang multi-tafsir tersebut. 

Hal ini berbeda dengan kebijakan terkait Larangan Mudik dan pembatasan 

akses kendaraan pada masa PSBB. Berita-berita yang muncul justru banyak menjadi 

isu utama dan intensif dibahas pada saat itu. Terkait rencana larangan mudik pada 
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bulan Maret 2020, adalah isu hangat yang cukup ramai diangkat oleh media-media 

online Indonesia saat itu. Pada bagian tersebut, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, 

adalah narasumber yang pernyataannya sering dikutip oleh media-media online. 

Pemberitaan yang cukup tinggi ini terjadi mengingat mudik pada saat menjelang 

lebaran merupakan aktifitas rutin yang membentuk ritual dan selalu menjadi topik 

utama setiap tahunnya. Namun pemberitaan mengenai larangan mudik tersebut, 

secara umum menunjukkan tone yang mendukung dan positif, karena banyak dari 

media tersebut menuliskan bagaimana gelombang pemudik justru dapat 

menyebarkan virus ke daerah-daerah yang belum terdampak pada saat itu. Selain itu, 

media juga mendukung isu tentang sulitnya penerapan physical distancing dalam 

perjalanan mudik. Dari semua pemberitaan tersebut, ternyata terselip juga satu tone 

pemberitaan negatif terkait banyaknya pemudik yang berhasil lolos melalui 

transportasi gelap karena kealpaan dalam pengawasan arus kendaraan.  

Sementara untuk pemberitaan mengenai pelarangan kendaraan angkutan 

umum, kendaraan pribadi, sepeda motor yang melakukan aktivitas keluar masuk zona 

merah, media-media online tersebut sering menjadikan Direktur Jenderal 

Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemnhub) Budi Setiyadi dan Kepala 

Bagian Pentarifan dan Pelaporan, Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan 

Djarot Tri Wardhono sebagai narasumber, terutama mengenai regulasi yang akan 

disiapkan Kemenhub setelah ada pernyataan larangan mudik dari Presiden Joko 

Widodo. Hal ini cukup menarik perhatian media, karena mereka ingin mengetahui 

skema seperti apa yang akan dilakukan pemerintah untuk membatasi kendaraan 

yang keluar masuk zona merah, jenis kendaraan apa yang diizinkan, dan berbagai 

aturan lainnya.  

Pemberitaan dari berbagai kelompok media tersebut untuk isu kebijakan 

aktivitas keluar masuk zona merah sangat informatif, dengan menyajikan informasi 

secara lengkap. Termasuk alasan dari pemerintah agar penyebaran virus tidak 

meluas dan hukuman bagi yang melanggar. Pemberitaan isu ini memiliki viewers yang 

cukup tinggi dan berkecenderungan memiliki tone dukungan dan positif, karena 

mengangkat informasi tentang peraturan yang dibuat Kemenhub—yang diharapkan 

mampu menurunkan jumlah pemudik dan juga jumlah kendaraan yang keluar masuk 

zona merah. Meskipun demikian, masih terselip berita dengan tone negatif terkait 

masih tingginya kendaraan-kendaraan gelap yang lolos keluar masuk zona merah, 

https://www.tribunnews.com/tag/budi-setiyadi
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juga mengenai maskapai penerbangan yang melanggar protokol kesehatan. 

Pemberitaan dengan tone negatif ini terutama menyoroti tentang bagaimana 

pengawasan seringkali memiliki standar ganda, dan hal itulah yang kemudian 

dimanfaatkan oleh para pelanggar.  

Jelang bulan September, berita yang sangat tinggi viewers-nya adalah terkait 

tentang aturan yang dibuat Kementerian Perhubungan untuk kegiatan bersepeda. 

Selama pandemi dan periode memasuki masa kenormalan baru, minat masyarakat 

bersepeda ternyata meningkat drastis. Hal ini membuat pemerintah harus membuat 

aturan baru yang bertujuan melindungi para pesepeda ini. Karena tingginya minat 

masyarakat terhadap aktifitas bersepeda ini, menyebabkan pemberitaan mengenai 

aturan bersepeda ini juga cukup tinggi. Sayangnya, selain pemberitaan yang akurat, 

banyak pula hoax yang muncul, terutama terkait pajak sepeda. Meskipun pada 

akhirnya rata-rata pemberitaan yang muncul terkait aturan keselamatan bersepeda 

ini memiliki tone positif. Karena memang isu yang diangkat lebih menjelaskan 

tentang aturan yang dibuat pemerintah yang memang bertujuan untuk menjaga 

keselamatan dan keamanan para pesepeda, serta mengklarifikasi/ meluruskan isu-

isu hoax yang banyak beredar.  

Jika dipilah berdasarkan ketertarikan pemberitaan medianya, ditemukan data 

bahwa Detik.com lebih tertarik dengan isu larangan mudik dan pembatasan akses 

kendaraan dari dan menuju daerah-daerah yang termasuk zona merah. Sementara 

media Kompas.com lebih tertarik dengan isu tentang keselamatan bersepeda—

karena memang pemberitaan ini yang cukup sering dipublikasikan dan cukup lama 

juga menarik perhatian masyarakat, sejak Juni hingga September 2020. Sedangkan 

Tempo.co lebih tertarik pada isu tentang melakukan perjalanan menggunakan 

pesawat terbang, termasuk pelanggaran protokol kesehatan oleh sebuah maskapai 

penerbangan. Dan isu yang diangkat oleh Liputan6.com lebih ke pemberitaan aturan 

bersepeda yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan, dan tone yang selalu positif. 

Kecenderungan tone positif yang ditunjukkan media dapat menjadi sinyal awal 

bahwa topik yang diangkat memang memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan 

informasi publik. Selain itu, kecenderungan positif juga dapat menjadi indikator 

hubungan yang baik antara media dan Kemenhub. Di lain sisi, berita yang masih 

mengandung makna yang multi-tafsir dan cenderung negatif juga dapat menjadi 
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sinyal perlunya hubungan yang perlu dibina kembali dengan media terkait. 

Pemberitaan dengan kecenderungan negatif ini juga dapat menjadi indikator 

pentingnya kemampuan komunikasi publik bagi pimpinan Kemenhub yang memang 

sering menjadi narasumber berita. Penggunaan jargon yang tidak berkaitan dengan 

konotasi negatif, relevan dengan isu, dan komprehensifitas informasi, serta sikap 

keterbukaan adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh para komunikator publik ini.  

 

E. BIAS KONFIRMASI POSITIF DALAM ANALISIS SENTIMEN PEMBERITAAN 

KEMENHUB 

Dalam menganalisis dan menginterpretasi suatu hasil pemberitaan media, 

analisis sentimen yang dilakukan tanpa adanya standar panduan yang ketat, dapat 

berpotensi menimbulkan bias konfirmasi positif bagi peneliti dalam menyeleksi tone 

sentimen pemberitaannya. Terutama dalam seleksi berita-berita online karena 

berbeda dengan karakteristik “dorongan” (push) pada media-media konvesional 

sebelumnya. Karakteritik “tarikan” (pull) dari media internet memungkinkan 

khalayaknya bebas (otonom) untuk mengonsumsi berbagai macam informasi yang 

disukainya dan cenderung mengabaikan informasi yang tidak disenanginya, sehingga 

sangat inheren dalam menyebabkan bias konfirmasi positif (Bimber & Davis, 2003). 

Artinya, media internet dengan karakteristik personalisasi tersebut memiliki efek 

polarisasi, sehingga semakin menguatkan bias konfirmasi positif. Khususnya bagi 

pengguna yang memiliki motivasi bias konfirmasi sebelumnya, dirinya akan 

menghindari pesan-pesan yang menimbulkan ketidaknyamanan (disonan), seperti 

perbedaan pandangan atau pendapat (diskrepansi).    

Hal ini ditemui pada berbagai riset eksperimental yang mengkaji penggunaan 

analisis sentimen dalam pemberitaan media-media online. Studi kuasi-eksperimen 

yang dilakukan terhadap 205 partisipan dalam membaca pemberitaan majalah online 

menyangkut pemilihan presiden di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2008, 

menemukan bahwa bias konfirmasi terjadi pada partisipan merupakan partisan partai 

politik tertentu yang jarang mengonsumsi berita-berita online. Namun hal ini tidak 

terjadi pada partisipan yang sudah biasa mengonsumsi pemberitaan online sehingga 

memiliki utilitas informasi (Knobloch-Westerwick & Kleinman, 2012). Eksperimen 

lapangan pada suatu komunitas virtual yang beranggotakan 502 investor saham di 
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Korea Selatan, menemukan terjadinya bias konfirmasi yang menguatkan 

keyakinannya dalam memproses informasi-informasi saham, seperti dalam bentuk 

sentimen kepercayaan diri yang tinggi terhadap saham-saham tertentu dan 

ekspektasi keuntungan yang berlebihan namun tidak sebanding kinerjanya. Sehingga 

mereka yang tergabung di dalam komunitas virtual tersebut lebih sering melakukan 

kesalahan memperdagangkan saham, sehingga merugikan kinerja investasinya (Park 

et al., 2013).  

Dalam perspektif kognitif disonan, riset eksperimen terkait terpaan selektif 

(selective exposure) khalayak dalam mengonsumsi suatu informasi dari pemberitaan 

isu-isu politik di AS pada majalah online dapat menimbulkan bias konfirmasi (positif), 

bias kelompok internal (ingroup bias), dan bias negatif/kritik (Knobloch-Westerwick et 

al., 2017). Berbeda dengan temuan riset-riset eksperimental sebelumnya, riset 

evaluasi analisis sentimen terhadap penerapan algoritma untuk strategi perdagangan 

saham terhadap data-data keuangan dan pemberitaan online dari Reuters, justru 

menemukan adanya akurasi klasifikasi sentimen yang tinggi dalam pengambilan 

keputusan, sehingga terhindar dari adanya bias konfirmasi. Hal ini dapat terjadi berkat 

metode klasifikasi sentimen biner (positif atau negatif) terhadap 991 dokumen 

keuangan, yang sebelumnya direduksi dari 1.256 dokumen keuangan yang hanya 

menggunakan klasifikasi sentimen umum (positif, netral, dan negatif) (Kazemian et 

al., 2016). Bias konfirmasi juga ditemui dalam temuan riset eksperimen Workman 

(2018) yang mengkaji percakapan-percakapan akun YouTube yang membahas 

perdebatan politik, filsafat, dan film. Kontributor-kontributor diskusi semakin 

mengonfirmasi argumen atau komentarnya yang dikarenakan pengaruh intensitas 

sentimen dan atribut (karakter personal) yang dimiliki. 

Kondisi bias konfirmasi positif ini juga ditemui pada hasil analisis sentimen 

pemberitaan Kemenhub pada media cetak, online, dan televisi yang dilakukan oleh 

pihak ketiga, yakni Binokular untuk periode bulan Januari 2020 (Binokular, 2020) dan 

Antara Insight selama bulan Februari hingga Juli 2020 (Antara Insight, 2020). Hal ini 

ditandai dengan adanya temuan berupa campuran ketiga tone sentimen (blended) 

secara simultan dalam suatu pemberitaan. Kombinasi ketiganya sekaligus dalam 

suatu pemberitaan tentu akan menimbulkan kebingungan dalam analisis dan 

interpretasi data, sehingga sulit untuk dilakukan suatu pengambilan keputusan. 

Padahal jika mengacu pada konseptualisasi leksikon sentimen (leksikon opini), antara 
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pemberitaan yang bernada positif dan negatif, keduanya memiliki orientasi arah 

sentimen yang berlawanan, atau memiliki sifat mutually exclusive. Dengan kata lain, 

jika dikuantifikasikan ke dalam sebuah grafik, maka pemberitaan bernada positif (+) 

akan cenderung ke arah kanan (), sementara pemberitaan bernada negatif (-) lebih 

ke arah kiri (), sedangkan pemberitaan bernada netral akan berada di tengah-

tengah (0). Polaritas sentimen ini memang telah menjadi permasalahan analisis 

sentimen sejak lama, terutama dalam hal pengaplikasian dan kontekstualisasi kata 

atau kalimat yang bernada positif atau negatif (Liu, 2015, pp. 10-11). 

Berdasarkan hasil analisis 3 (tiga) fokus pemberitaan dan isu-isu negatif pada 

laporan monitoring pemberitaan media sepanjang bulan Januari hingga Juli 2020, 

ditemukan beberapa judul pemberitaan yang sebagian besar bersumber dari media-

media online, ternyata memiliki tema isu yang relatif mirip namun analisis 

sentimennya malah mengategorikannya ke dalam kontradiksi tonalitas pemberitaan 

(positif atau netral, dan negatif). Pertama, pada isu pelarangan mudik (April). Dengan  

judul pemberitaan yang relatif sama, pemberitaan ini bisa mendapatkan tonalitas 471 

positif. Akan tetapi isu tersebut di saat yang bersamaan juga dikategorikan sebagai 

isu-isu negatif di dalam analisis sentimennya (48 netral dan 29 negatif). Kedua, pada 

pemberitaan isu tentang pembukaan kembali layanan transportasi umum (April, Mei, 

Juni, dan Juli). Ditemukan sebuah judul pemberitaan yang masuk 3 (tiga) fokus 

pemberitaan sepanjang bulan April yang memiliki tonalitas 289 negatif. Namun 

pemberitaan dengan tonalitas negatif terbanyak tersebut tidak dikategorikan sebagai 

isu-isu negatif. Ambiguitas tonalitas sentimennya juga semakin tampak, karena selain 

memiliki 289 tonalitas negatif, di saat yang bersamaan juga memiliki tonalitas 197 

positif. Sementara pada pemberitaan lain dengan isu yang relatif sama, justru 

ditemukan sentimen-sentimen yang sebagian besar bernada positif (184 positif, 181 

positif, 127 positif, dan 167 netral). 

Ketiga mengenai pemberitaan Menhub terjangkit Corona, ataupun 

pemberitaan lain yang menyangkut dengan Corona tersebut. Di sini ditemukan 

adanya sentimen netral dalam kedua pemberitaan yang mengangkut isu tersebut 

pada bulan Maret (461 netral dan 267 netral, sisanya tidak ada yang positif dan 

negatif). Sementara pada periode yang sama, jika ditelusuri secara manual dalam 

mesin pencari, maka dapat ditemukan banyak pemberitaan mengenai kelakar 

Menhub terkait “nasi kucing”. Namun pemberitaan mengenai kelakar ini sama sekali 
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tidak ada di dalam laporan monitoring pemberitaan bulan Maret tersebut. Artinya, 

tonalitas sentimen netral tersebut dianggap kurang representatif dalam 

menggambarkan kondisi opini publik ketika itu. Keempat pada isu pembatalan kereta 

api jarak jauh. Dari ketiga pemberitaan yang ada, ditemukan pula ambiguitas 

sentimen antara tonalitas positif (269 positif dan 229 positif) dan tonalitas netral (389 

netral). Kelima adalah pemberitaan mengenai fasilitas rapid test yang disediakan oleh 

KAI (141 positif). Pada periode yang sama, ditemukan pula isu negatif menyangkut 

persoalan rapid test tersebut namun dalam konteks yang lebih luas (syarat rapid test 

untuk izin berpergian). Sehingga sulit dijustifikasi, apakah kebijakan rapid test 

tersebut memeroleh sentimen positif ataukah negatif.  

Terakhir adalah mengenai isu dampak dan strategi bisnis Garuda Indonesia 

dalam menghadapi pandemi. Dari kedua pemberitaan yang ada, keduanya justru 

memiliki tonalitas sentimen yang berbeda, yakni 155 netral dan 51 positif (Juni), serta 

171 positif  dan 33 netral (Juli). Sehingga sulit sekali diketahui, apakah pemberitaan 

mengenai isu ini bersentimen positif ataukah netral, padahal kedua pemberitaan 

tersebut menampilkan judul yang sama persis. Jika disimpulkan, keenam temuan ini 

memperlihatkan adanya ambiguitas dan subjektivitas dalam penentuan tonalitas 

pemberitaan isu-isu tertentu, terutama dalam berita-berita yang memiliki tonalitas 

netral. Sehingga sulit sekali untuk dijustifikasi dalam rangka pengambilan keputusan 

strategis, apakah pemberitaan mengenai isu-isu tersebut bernada positif, netral, 

ataukah negatif. Hal ini diduga kuat dikarenakan adanya bias konfirmasi positif saat 

melakukan analisis sentimen pemberitaan netral, sehingga pemberitaan-pemberitaan 

bersentimen negatif cenderung “diamankan” dengan menggunakan tonalitas 

sentimen netral tersebut. 

Tabel 3.2 

Bias Konfirmasi Positif dalam Analisis Sentimen Pemberitaan Kemenhub 

No. 
Tonalitas 

Positif dan/atau Netral Negatif 

1.  Pemerintah Melarang Mudik Lebaran 2020 

522 media online, 20 media cetak, 6 media 

televisi (April) 

 471 positif, 48 netral, 29 negatif 

 Pemerintah Dinilai Sangat Lambat Memutuskan 

Larangan Mudik 

tempo.co (Maret) 

 Kebijakan Larangan Mudik Dinilai Terlambat 

sindonews.com (April) 

 Larangan Mudik Membuat Pelaku Jasa 

Transportasi Merugi 

sindonews.com (April) 



DRAFT I NA (policy brief) Kebijakan Evaluasi Program Komunikasi Publik BKIP, Kemenhub 
(4 November 2020) 

116 

No. 
Tonalitas 

Positif dan/atau Netral Negatif 

 Kebijakan Larangan Mudik Dinilai Melanggar 

HAM 

sindonews.com (April) 

 YLKI Kritik Pemerintah Tak Ada Larangan 

Mudik 

tempo.co (April) 

 Banyak Pemudik Lolos, Upaya Pemerintah 

Dinilai Gagal 

detik.com (Mei) 

 IDEAS Sebut Larangan Mudik Memiliki Banyak 

Kelemahan 

republika.co.id (Mei) 

2.  Layanan Transportasi Umum Kembali 

Dibuka 

475 media online, 16 media cetak, 4 media 

televisi (Mei, masuk 3 fokus pemberitaan 

tapi tidak dimasukkan dalam isu negatif) 

289 negatif, 197 positif, 7 netral 

 Layanan Moda Transportasi Umum 

Siapkan Skenario New Normal 

174 media online, 8 media televisi, 6 media 

cetak (Mei) 

181 positif, 7 netral, 0 negatif 

 Operasional Commuter Line di Hari 

Pertama New Normal  

176 media online, 16 media cetak, 10 

media televisi (Juni) 

167 netral, 35 positif, 0 negatif 

 Kereta Api Reguler Mulai Beroperasi 

171 media online, 18 media cetak, 2 media 

televisi (Juni) 

184 positif, 7 netral, 0 negatif 

 Frekuensi Kereta Jarak Jauh Ditambah 

107 media online, 11 media cetak, 10 

media televisi (Juli) 

127 positif, 0 negatif, 0 netral 

 Fadli Zon Kritik Menhub Ad Anterim Luhut Tolak 

Setop Pengoperasian KRL Selama PSBB 

kumparan.com (April) 

 Dibukanya Layanan Transportasi Mendapat 

Banyak Kritikan 

okezone.com (Mei) 

3.  Menteri Perhubungan Positif Terjangkit 

Virus Corona 

446 media online, 9 media televisi, 6 media 

cetak (Maret) 

461 netral, 0 positif, 0 negatif 

 Pasca Menteri Perhubungan Terjangkit 

COVID-19 

255 media online, 7 media televisi, 5 media 

cetak (Maret) 

267 netral, 0 positif, 0 negatif 

 Demokrat Minta Budi Karya Tak Antikritik soal 

Corona 

kumparan.com (April) 

 Epidemolog Ragukan Klaim Menhub COVID-19 

Berakhir September 

cnnindonesia.com (Juni) 

 Deadline Jokowi untuk Jatim Berakhir Besok, 

Pakar Epidemiologi Soroti Kebijakan Kemenhub 

tribunews.com (Juli) 

 Menhub Budi Karya Dinilai Layak Masuk 

Reshuffle 

idntimes.com (Juli) 
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No. 
Tonalitas 

Positif dan/atau Netral Negatif 

4.  PT KAI Batalkan Perjalanan Jarak Jauh  

445 media online, 16 media televisi, 11 

media cetak (Maret) 

389 netral, 83 positif, 0 negatif 

 Seluruh Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh 

Dibatalkan 

284 media online, 32 media televisi, 16 

media cetak (April) 

269 positif, 63 netral, 0 negatif 

 Kebijakan Surat Izin Keluar Masuk Jakarta  

215 media online, 17 media cetak, 4 media 

televisi (Mei) 

229 positif, 7 netral, 0 negatif 

 SE BPTJ Pembatasan Transportasi Dikritik 

Daerah 

bisnis.com (April) 

 Kritikan Terhadap Permenhub Nomor 41 Tahun 

2020 

kumparan.com (Juni) 

 Proyek Rel Ganda Sukabumi-Bogor Dianggap 

Pemborosan 

tempo.co (Juni) 

5.  PT KAI Sediakan Rapid Test  

176 media online, 16 media cetak, 10 

media televisi (Juli) 

141 positif, 0 negatif, 0 netral 

 Dianggap Offside, Ombudsman Sebut 

Kemenhub Tak Ada Urusan Dengan Rapid Test 

kompas.com (Juli) 

6.  Dampak dan Strategi Bisnis Garuda 

Indonesia Ditengah Pandemi COVID-19  

211 media online, 11 media cetak, 1 media 

televisi (Juni) 

155 netral, 51 positif, 0 negatif 

 Dampak dan Strategi Bisnis Garuda 

Indonesia Ditengah Pandemi COVID-19 

191 media online, 12 media cetak, 1 media 

televisi (Juli) 

171 positif, 33 netral, 0 negatif 

 Kebijakan Pebisnis Boleh Naik Pesawat Diritik 

kumparan.com (April) 

 Izin Terbang Khusus Saat Larangan Mudik 

Mengabaikan Rasa Keadilan 

sindonews.com (Mei) 

 Pemerintah Dikritik Terkait Kepadatan 

Penumpang di Bandara Soekarno Hatta 

kumparan.com (Mei) 

 Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar Kritik 

Diskon 

kumparan.com (Maret) 

 Kemenhub Didesak Cairkan Ganti Rugi Lahan 

KA Bandara Yogyakarta 

kumparan.com (Juli) 

7.   Pemprov Kepri Adukan Menhub Soal Dana Jasa 

Labuh ke DPD 

republika.co.id (Februari) 

 Kemenhub Diminta Tegas Tertibkan Perizinan 

Pelabuhan 

sindonews.com (Maret) 

 DPR Kritik Kemenhub Beri Konsesi Swasta 45 

Tahun 

tempo.co (Juli) 

 Presiden Evaluasi Tol Laut 

detik.com (Maret) 

 Program Tol Laut Dianggap Tidak ada Hasil 

viva.co.id (Juni) 

8.   Aturan Penertiban ODOL Mundur, Pemerintah 

Cuek Soal Keselamatan 

detik.com (Februari) 

 Bus Pariwisata Terguling di Ciater Subang, 6 

Orang Tewas 
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No. 
Tonalitas 

Positif dan/atau Netral Negatif 

detik.com (Januari) 

9.   Tolak Permen 118 Ratusan Sopir Taksi Online di 

Banten Geruduk DPRD 

idntimes.com (Februari) 

 YLKI Kritik Kemenhub Naikkan Tarif Ojol 

bisnis.com (Maret) 

 Polemik Permenhub 18/2020 yang 

Memperbolehkan Ojol Beroperasi Angkut 

Penumpang  

liputan6.com (April) 

10.   Pemerintah Diminta Segera Sesuaikan Tarif 

Angkutan Penyeberangan 

beritasatu.com (Januari) 

 Gapasdap Desak Kemenhub Naikkan Tarif 

Penyeberangan 

detik.com (Februari) 

 Penundaan Kenaikan Tarif Angkutan 

Penyeberangan Menuai Polemik 

sindonews.com (April) 

 TSS Selat Sunda dan Lombok Hanya Euforia 

bisnis.com (Juni) 

 

F. ANALISIS KONTEN KUANTITATIF DAN MEDIA SOSIAL 

Media sosial merupakan salah satu sarana yang efektif dan efisien dalam 

membangun komunikasi dengan mitra organisasi atau publik. Demikian pula media 

pemberitaan dapat menjadi corong informasi kepada publik. Kementerian 

perhubungan (Kemenhub) sebagai salah satu lembaga pemerintah sungguh 

menyadari manfaat tersebut. Kemenhub pun membuat akun media sosial yang 

lengkap dengan berbagai informasi kepada masyarakat dan juga membangun 

hubungan yang baik dengan media pemberitaan, baik media online, media cetak 

maupun media elektronik. Kemenhub menggunakan platform media sosial facebook, 

instagram, youtube, dan twitter dengan nama @kemenhub151. Karena media sosial 

dan media pemberitaan berinteraksi langsung dengan publik, tanggapan publik 

langsung diketahui. Tanggapan tersebut sangat beragam yang disertai sentimennya, 

baik sentimen positif maupun sentimen negatif. Tanggapan tersebut tentu diperlukan 

oleh Kemenhub sebagai titik dorongan untuk memperbaiki pengelolaan komunikasi 

dan konten pesan yang disampaikan kepada publik.  
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Dalam konteks itu, Naskah Akademik ini memanfaatkan informasi dari akun 

media sosial Kementerian Perhubungan dan akun pengguna media sosial yang 

menanggapi setiap pemberitaan tentang Kemenhub. Akun-akun media sosial 

tersebut menjadi sumber data yang dapat digunakan untuk melihat pengelolaan 

komunikasi dan konten narasi Kemenhub kepada mitra pengguna. Selain itu, Naskah 

Akademik ini memanfaatkan pemberitaan media online, cetak, dan tv sebagai sumber 

data tambahan agar terjadi proses triangulasi sumber data. Pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah pendektan kuantitatif dengan penekanan pada teknik analisis 

isi, analisis tematik, dan jaringan sosial. Alat yang digunakan dalam organisasi dan 

analisis sumber data adalah NVivo Software. Adapun hasil dari proses tersebut dapat 

dilihat pada pembahasan berikut: 

1. Komunikasi Satu Arah 

Penggunaan media sosial Kementerian Perhubungan bertujuan untuk 

menyampaikan pesan yang telah dirancang dalam strategi komunikasi lembaga. 

Pesan tersebut tentu bermanfaat apabila mendapatkan respons yang tinggi dari 

masyarakat pengguna media sosial. Hal itu berarti komunikasi antara komunikator 

dan komunikan terjadi. Akan tetapi, akun media sosial Kementerian Perhubungan 

menunjukkan komunikasi yang searah atau mendapatkan respons yang rendah 

dari masyarakat pengguna media sosial. Dalam pengelolaan komunikasi 

Kementrian Perhubungan di akun twitter @kemenhub151 ditemukan respons yang 

rendah dari masyarakat pengguna twitter. Hal itu dapat dilihat dari visualisasi 

berikut. 
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Gambar 3.5 Jumlah Tweet & Retweet Q2-Q4 2019 & Q1-Q3 2020 (Olahan Peneliti, 2020) 

 

Gambar 3.5 di atas menunjukkan bahwa sejak April 2019 akun twitter 

@kemenhub151 komposisi tweet sangat besar dibanding retweet, bahkan 

periode Juli sampai September 2020 tidak ada tweet yang diretweet oleh 

pengguna Twitter. Adapun pesan yang diretweet lebih banyak pada pesan yang 

berdampak langsung dan siginifikan kepada masyarakat seperti pada periode 

April sampai Juni 2020 tentang:  

- distribusi logistik komoditas kebutuhan pokok dan barang strategis di tengah 

pandemi COVID-19,  

- pembatalan program MOTIS untuk memutus rantai penyebaran Covid-19,  

- Kemenhub mengeluarkan Peraturan Menteri No.18 tahun 2020 tentang 

Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona 

Virus Disease (Covid-19),  

- penyiapan program Padat Karya Tunai (PKT) di tengah Pandemi Covid-19, 

dan  

- survei untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengaruh 

penerapan PSBB terhadap keinginan mudik tahun 2020.  
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Sementara narasi pesan yang non-substansial Kemenhub tidak 

mendapatkan respons untuk dibagikan kembali (retweet) oleh masyarakat 

pengguna twitter. Adapun ciri pesan yang paling banyak tanggapi oleh 

masyarakat pengguna twitter adalah pesan yang menyebutkan akun media sosial 

Presiden RI, Joko Widodo dan Kementerian Perhubungan, sebagaimana dapat 

dilihat pada visualisasi berikut: 

 

Gambar 3.6 Data Tweet vs Mention (Olahan Peneliti, 2020) 

 

Gambar 3.6 tersebut menunjukkan komposisi tipe tweet dan mention. 

Tampak pada gambar terdapat kesenjangan yang sangat besar antara jumlah 

mention pada tweet dan retweet. Pada retweet pun, hanya akun akun media 

sosial Presiden RI, Joko Widodo dan Kementerian Perhubungan yang paling 

banyak dibagikan kembali dengan jumlah masing-masing sebanyak 2 kali. 

Adapun konteks pesan yang menyebut Presiden RI adalah terkait pembangunan 

pelabuhan, Desa Batu Cermin, Labuan Bajo dan launching mandatori program 

B30 oleh Presiden. Sementara pesan yang dibagikan kembali terkait penyebutan 

akun @kemenhub151 adalah terkait pembangunan pelabuhan, Desa Batu 

Cermin, Labuan Bajo dan juga tentang upaya Kementerian Perhubungan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan menurunkan disparitas harga barang 

kebutuhan pokok di seluruh pelosok Indonesia. Di sisi lain, akun Menteri 

Perhubungan (@budikaryas) hanya diretweet 1 kali dimana berbanding terbalik 
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dengan mention pada tweet. Minimnya tanggapan masyarakat pengguna twitter 

terhadap postingan di akun @kemenhub151 juga dapat dilihat dalam polarisasi 

ketidakseimbangan jaringan antara yang di-mention dan yang di-retweet. 

Polarisasi tersebut dapat dilihat pada gambar 3.7 dan 3.8 sociagram berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Sosiogram Twitter Berdasarkan Retweet & Mention (Olahan Peneliti, 2020) 
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Gambar 3.8. Sosiogram Twitter Berdasarkan Mention (Olahan Peneliti, 2020) 

Kondisi yang sama terjadi dalam narasi di akun facebook @kemenhub151. 

Postingan akun @kemenhub151 mendapatkan interaksi yang lebih sedikit 

dibandingkan pesan yang disampaikan, sebagaimana terlihat pada visualisasi 

gambar 3.9 berikut: 
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Gambar 3.9. Postingan Kemenhub vs Komentar Followers (Olahan Peneliti, 2020) 

Pada gambar 3.9 tersebut Kemenhub memberikan banyak pesan, tetapi 

mendapatkan tanggapan yang rendah dari pengikutnya. Pesan atau isu 

substansial yang ditanggapi juga masih rendah. Kondisi tersebut berbeda dengan 

tanggapan para pengguna di luar akun Medsos Kemenhub. Mereka lebih banyak 

memberikan perhatian pada pada isu-isu substansial. Hal itu terlihat dalam 

analisis hirarki terhadap perbandingan isu populer yang muncul selama periode 

Januari – September 2020. 
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Gambar 3.10. Hirarki Isu dalam Social Media Report Januari – September 2020  

(Olahan Peneliti, 2020) 

 

Gambar 3.10 di atas menunjukkan isu substansial lebih banyak 

mendapatkan perhatian publik daripada isu fenomenal. Adapun isu-isu 

substansial yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah secara berturut-

turut pengendalian kebijakan transportasi selama pandemi, aturan bersepeda, 

izinkan ojek online angkut penumpang, larangan mudik, dan seterusnya. Hal ini 

berarti kebijakan-kebijakan Kemenhub masih mendapat perhatian dari publik. 

Meskipun demikian, isu-isu tersebut tidak berbanding lurus dengan sentimen 

publik. Hal itu terlihat dari gambaran umum tentang   sentimen pengguna media 

social selama periode Januari – September 2020. Isu substansial lebih banyak 

mendapatkan sentimen negatif daripada sentimen positif, seperti tampak pada 

tabel 3.2 isu substansial berikut: 
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Tabel 3.3:  

Isu Substansial pada Montly Report Social Media Januari – September 2020   

No Isu Substansial 
Sentimen 

Negative Positive 

1 Pembangunan Infrastruktur Bandara Yogyakarta 0 1 

2 Desakan cabut izin perusahaan 'nakal 0 1 

3 Gubernur DKI minta jalur tol untuk sepeda 1 0 

4 KPK Periksa Pejabat Kemenhub PT DI 1 0 

5 
Menhub Pantau Arus Balik Libur Panjang Akhir 
Pekan 

0 1 

6 Pembangunan Infrastruktur Darat 0 0 

7 Program Padat Karya 0 1 

8 Webinar Nasional Transportasi Laut 0 2 

9 Pembangunan infrasturkur pelabuhan 0 2 

10 Pengamanan bandara tak sesuai SOP 2 0 

11 Dampak Corona untuk transportasi 2 0 

12 Pengusaha boleh naik pesawat selama pandemi 3 0 

13 Penolakan kenaikan tarif ojek online 3 0 

14 Batik Air langgar aturan protokol kesehatan 3 1 

15 Larangan mudik 1 3 

16 Izinkan ojek online angkut penumpang saat PSBB 4 0 

17 Aturan bersepeda 3 2 

18 Pengendalian transportasi selama Pandemi 9 7 

Total 32 21 

 

Meskipun publik memberikan sentimen negatif terhadap mayoritas isu 

substansial, beberapa isu yang menarik dan mendapatkan sentimen positif yang 

lebih banyak, yakni pembangunan infrastruktur bandara di Yogyakarta, Desakan 

cabut izin perusahaan nakal, Program Padat Karya, Webinar Nasional 

Transportasi Laut, Pembangunan infrasturkur pelabuhan, dan Larangan mudik. 

Hal itu berarti isu yang berhubungan dengan program pembangunan infrastruktur 

transportasi dan program yang berdampak langsung dengan kehidupan sehari-

hari publik mendapatkan sentimen positif yang lebih banyak. Demikian pula pada 

isu-isu fenomenal lebih banyak mendapatkan sentimen negatif, sebaliknya 

sentimen positif hanya berhubungan dengan Menteri Perhubungan, 

sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 berikut. 
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Tabel 3.4. Isu Fenomenal pada Montly Report Social Media  

Januari – September 2020   

No Isu Fenomenal 
Sentimen 

Negative Positive 

1 Kenaikan Harga Tiket Pesawat 1 0 

2 Menhub akan Di-reshuffle 0 1 

3 Petugas Dishub Hadang Ambulans 1 0 

4 PNS Kemenhub Ditangkap Bawa Sabu 2 0 

5 Menhub Sebut Luhut sebagai Penyelamat 3 0 

6 Menhub Soal Corona Berakhir September 2 0 

7 Menhub Soal Mudik dan Pulang Kampung 3 0 

8 Menhub Rapat dengan Wapres di Kereta 4 0 

9 Penumpukan Penumpang 5 0 

10 Menhub Sembuh Corona 0 3 

11 Menhub Positif Corona 0 5 

Total 21 9 

 

Temuan di atas menunjukkan komunikasi media social yang belum dikelola 

baik oleh Kemenhub. Pesan yang disampaikan oleh Kemenhub mendapatkan 

tanggapan yang rendah dari publik. Sebaliknya, publik membangun narasi sendiri 

berdasarkan pemberitaan media online, media cetak, dan media elektronik. 

Kondisi itu terjadi karena strategi komunikasi yang masih kaku, respons yang 

rendah dan lamban terhadap komentar publik, dan konten dan kemasan yang 

belum menarik minat publik. Oleh karena itu, Kemenhub perlu memperbaiki 

strategi komunikasi dan manajemen komunikasi di media social.  

2. Narasi tentang Transportasi 

Media sosial Kementerian Perhubungan umumnya menyampaikan narasi 

tentang transportasi dalam segala konteks. Dengan katal lain, narasi tentang 

transportasi menjadi sentral pesan kepada masyarakat. Kondisi tersebut sangat 

jelas terlihat dari pesan yang disampaikan dalam media sosial Kementerian 

Perhubungan dalam visualisasi isi dari akun fanpage facebook, twitter, dan 

instagram @kemenhub151 berikut. 
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Gambar 3.11 Narasi Transportasi di Akun @kemenhub151 (Olahan Peneliti, 2020) 

 

Gambar 3.11 di atas menunjukkan bahwa narasi tentang transportasi 

menjadi pesan sentral dari media sosial Kementerian Perhubungan. Konteks 

narasi tersebut sangat kuat dipengaruhi oleh situasi Pandemi Covid-19 di mana 

membutuhkan kehadiran negara untuk mengatur atau mengendalikan sektor 

transportasi agar tetap berjalan lancar dan aman. Pesan sentral tersebut paling 

banyak disampaikan melalui akun Twitter, seperti terlihat pada visualisasi berikut: 
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Gambar 3.12: Persentasi Narasi Transportasi Berdasakan Media Sosial.  
(Olahan Peneliti, 2020) 

 

Pada gambar 3.12 di atas menunjukkan Twitter menjadi media sosial 

paling banyak menyampaikan pesan yang berhubungan dengan transportasi. 

Meskipun demikian, secara spesifik pesan tentang transportasi dapat dilihat pada 

visualisasi berikut. 

 

 

Gambar 3.13: Pesan Utama yang Berkaitan dengan Narasi Transportasi  
(Olahan Peneliti, 2020) 
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Gambar 3.13 di atas menunjukkan pesan tentang transportasi, dimana 

topik tentang infrastruktur transportasi paling banyak disebut, lalu sarana dan 

prasarana transportasi. Kedua pesan ini memiliki hubungan yang erat dengan 

pesan dalam pemeritahan Presiden Jokowi. Akan tetapi, ketidakseimbangan 

dengan jumlah pesan lain menjadi salah satu penyebab komunikasi di media 

sosial kemenhub tidak berjalan baik. Ketika tidak adanya keseimbangan pesan 

yang disampaikan, narasi yang berkaitan manfaat transportasi bagi masyarakat 

tidak memberikan dampak yang lebih bagi sentimen masyarakat terhadap pesan 

Kemenhub. 

 

Gamba 3.14: Manfaat Transportasi bagi Masyarakat (Olahan Peneliti, 2020) 

 

Gambar 3.14 di atas menunjukkan bahwa pesan tentang manfaat 

transportasi bagi kesejahteraan masyarakat paling banyak disampaikan (disebut 

304 kali) dan juga meningkatkan daya beli masyarakat (disebut 204 kali) serta 

meningkatkan produktivitas masyarakat (disebut 117 kali). Hal itu berarti 

Kemenhub menyadari bahwa pembangunan transportasi harus bermanfaat 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun kenyataan mengenai 

rendahnya penyampaian pesan yang sesuai dengan Stratkom Kemenhub 

(keterhubungan dalam masyarakat makin tinggi/disebut 18 kali) perlu diberikan 

catatan kritis. Narasi tentang keterhubungan atau konektivitas seharusnya dapat 

mengimbangi narasi tentang kesejahteraan agar program yang direncanakan 

dapat tersosialisasikan dengan baik. Konteks kemunculan narasi konektivitas 

dalam pesan di media sosial Kemenhub dapat dilihat pada gambar 3.15 berikut: 
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Gambar 3.15 Narasi Konektivitas dalam Media Sosial Kemenhub (Olahan Peneliti, 2020) 
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Pada gambar 3.15 di atas, pesan tentang konektivitas mencakup banyak 

aspek, di antaranya konektivitas antarwilayah, konektivitas antardaerah, 

konektivitas dengan dunia international dalam konteks transportasi. Akan tetapi, 

konektivitas tersebut tidak akan memberikan dampak yang besar kalau 

aksesibilitas masih rendah. Adapun pesan tentang konektivitas yang dapat 

diakses dalam akun media sosial Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada 

visualisasi berikut: 

 

Gambar 3.16: Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi (Olahan Peneliti, 2020) 

 

Gambar 3.16 di atas menunjukkan bahwa masih ada dikotomi antara 

konektivitas dan aksesibilitas. Padahal keduanya harus menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan agar konektivitas tersebut sungguh-sungguh tepat sasaran atau 

dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Rendahnya pesan yang 

disampaikan tentang konektivitas yang aksesibel berdampak pada kesan bahwa 

pembangunan transportasi hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. 

Adapun konteks pesan tentang konektivitas yang aksesibel adalah sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.17: Pesan tentang Konektivitas yang Aksesibel. (Olahan Peneliti, 2020) 

 

Tampak pada gambar 3.17 visualisasi konten di atas, pesan yang 

disampaikan hanya tentang rencana atau upaya pemerintah dalam 

meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat 

Indonesia. Informasi tentang kondisi aksesibilitas masyarakat tidak diceritakan 

secara eksplisit. 

Topik tentang konektivitas memiliki hubungan yang erat dengan standar 

yang harus ada dalam pelayanan transportasi. Narasi yang disampaikan dalam 

Medsos Kementerian Perhubungan pun sudah sesuai dengan standar baku 

pelayanan transportasi, meskipun dengan penekanan yang berbeda seperti 

tampak pada visualisasi berikut: 

 

Gambar 3.18: Pesan tentang Standar Pelayanan Transportasi (Olahan Peneliti, 2020) 
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Tampak pada gambar 3.18 di atas, pesan standar pelayanan transportasi 

yang paling banyak disebut adalah pelayanan kenyamanan dan pelayanan 

keamanan. Kedua standar tersebut memang sangat erat dengan kondisi 

pandemi Covid-19 saat ini bahwa keamanan dan kenyamanan menjadi hal yang 

utama, di samping standar pelayanan yang lain. Dari gambar tersebut terdapat 

poin menarik dimana pelayanan kesetaraan paling sedikit disebut. Adapun 

konteksnya adalah pada pelayanan kelompok inklusif seperti penyandang 

disabilitas. 

Di samping itu, narasi tentang transportasi di media sosial mendapatkan 

tanggapan yang hampir sama di pemberitaan media online, cetak, dan TV, 

sebagaimana terlihat pada visualisasi berikut. 

Gambar 3.19: Narasi tentang Transportasi dalam Pemberitaan Media Online, TV, dan Cetak. 

(Olahan Peneliti, 2020) 

 

Pada gambar 3.19 visualisasi di atas, konteks narasi tentang transportasi 

berada dalam lingkup situasi Pandemi Covid-19 dimana pengguna jasa 

transportasi harus mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman. Dalam 

laporan bulan periode Januari – September 2020 menampilkan gambaran serupa 

yaitu term transportasi menjadi kata yang paling sering muncul, yang 

menunjukkan fokus pemberitaan dalam laporan berupaya merujuk pada 

instrumen substansial dari Kemenhub. Hal tersebut dapat dilihat dari visualiasi 

berikut. 
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Gambar 3.20: Narasi tentang Transportasi dalam Laporan Bulan Pemberitaan Media. 

(Olahan Peneliti, 2020) 

Laporan bulanan juga berupaya lebih sering memunculkan pemberitaan 

tentang program/kebijakan Kementerian Perhubungan, khususnya selama masa 

pandemi. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar berikut: 

 

 

Gambar 3.21. Isu-Isu Substansial Narasi tentang Transportasi (Olahan Peneliti, 2020) 

 

Dari gambar 3.21 di atas dapat dilihat bahwa topik tentang aturan dan 

kebijakan dari Kementerian Perhubungan di masa pandemi menjadi narasi yang 

paling sering dimunculkan. Akan tetapi, ketika dikomparasikan dengan 

tanggapan publik terkait isu-isu tersebut, masih didominasi oleh tanggapan yang 

bersifat negatif. Gambar berikut menunjukkan hal tersebut. 
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Gambar 3.22. Isu-Isu Non-Substansial Narasi tentang Transportasi (Olahan Peneliti, 2020) 

 

Sejumlah kebijakan dan pemberitaan terkait Kementerian Perhubungan 

masih mendapat tanggapan negatif yang cukup tinggi. 

Dalam hubungan dengan Stratkom Kemenhub, pesan konektivitas masih 

jarang muncul dalam pemberitaan media sebagaimana dapat ditampilkan 

gambar 3.23 sebagai berikut: 

 
Gambar 3.23. Konteks Konektivitas dalam Pemberitaan Media (Olahan Peneliti, 2020) 

 

Hal itu berarti pemberitaan media kurang memberitakan porsi yang besar 

tentang konektivitas. Adapun konektivitas yang dapat diakses oleh masyarakat 

luas tidak mendapatkan perhatian dari pemberitaan media online, cetak, dan TV 

selama tahun 2020. 
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3. Narasi tentang Kepemimpinan  

Figur pimpinan menjadi salah satu narasi yang ditonjolkan oleh 

Kementerian Perhubungan. Hal itu setidaknya terlihat dalam Laporan Bulanan 1 - 

30 September 2020 terhadap pemberitaan media. Dalam laporan tersebut 

ditampilkan sejumlah isu yang paling banyak ditanggapi publik. Term “menhub” 

menjadi topik yang paling sering disebut. Hal itu bisa dilihat dari gambar 3.21 

berikut. 

 

Gambar 3.24. Narasi tentang Menhub (Olahan Peneliti, 2020) 

 

Dalam pemberitaan yang dinarasikan dalam laporan bulanan, relasi 

antartopik menunjukkan pemberitaan yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari 

gambar 3.25 berikut. 

 

 

Gambar 3.25. Konteks Term Menhub dalam Pemberitaan Media (Olahan Peneliti, 2020) 
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Adapun isu yang paling populer terkait Menhub adalah bertemu 

Youtuber Atta Halilintar. Dan sentimen yang diberikan masyarakat adalah 

negatif. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 3.23 visualisasi berikut: 

 

 

Gambar 3.26. Sentimen Masyarakat (Olahan Peneliti, 2020) 

 

Demikian juga pada hasil olahan data dari Laporan Bulan Social 

Media Monitoring Periode Januari – September 2020 menunjukkan bahwa 

term “Menhub” yang paling banyak mendapat sorotan. Berbagai 

pemberitaan yang diposting terkait akun media sosial Kementrian 

Perhubungan berkoneksi erat dengan sosok Menhub, baik postingan yang 

bersifat substansial maupun yang fenomenal. Hal ini menunjukkan bahwa 

peran sentral Menhub sangat ditonjolkan dalam setiap postingan dan 

pemberitaan. Gambar 3.27 berikut menunjukkan term yang paling sering 

muncul dalam monthly social media report. 
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Gambar 3.27. Term Menhub dalam Media Sosial (Olahan Peneliti, 2020) 

Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan sentimen terkain postingan 

yang terkoneksi dengan terminologi “Menhub” tersebut masih dominan 

mendapat tanggapan yang negatif. Gambar berikut menunjukkan 

sentimen tersebut: 

 

 

Gambar 3.28: Sentimen tentang postingan media sosial yang berhubungan dengan 

Menhub (Olahan Peneliti, 2020) 

 

Dari gambar 3.28 di atas dapat dilihat bahwa sentimen positif 

dominan dalam isu “Menhub positif Corona” dan “Menhub sembuh dari 

Corona”, serta isu terkait “Menhub akan di-reshuffle. Sementara pada 

postingan lain, menunjukkan tanggapan negatif dari masyarakat pengguna 

media sosial. Apabila diperhatikan, cukup banyak isu fenomenal/non-
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substansial yang berhubungan dengan Menhub, seperti: pernyataan 

Menhub soal mudik dan pulang kampung sama saja”, pernyataan Menhub 

soal Luhut sebagai penyelamat, Menhub rapat dengan Wapres di kereta, 

pernyataan Menhub soal Corona berakhir September, Menhub positif 

Corona, dan Menhub sembuh dari Corona. Hal berbeda konteks di pesan 

media sosial Kemenhub, dimana memiliki narasi yang positif karena masih 

kurangnya tanggapan pengguna media sosial. Formulasi pesan pun 

menceritakan aktivitas pimpinan, seperti tampak pada visualisasi berikut. 

 

 

 

Gambar 3.29: Konteks Penyebutan Menhub dalam Medsos @kemenhub151.  

(Olahan Peneliti, 2020) 

 

Berdasarkan temuan di atas, analisis terhadap media sosial 

Kemenhub @kemenhub151, pencarian keyword di platform media sosial, 

pemberitaan media, report bulan pemberitaan media dan media sosial 

ditemukan beberapa poin penting sebagai berikut. 

1. Komunikasi di Media Sosial masih satu arah yang disertai dengan 

rendahnya tanggapan masyarakat pengguna media sosial 

2. Pesan komunikasi Kemenhub sudah jelas dan substansial, meskipun 

masih terdapat pesan-pesan non-substansial.  

3. Kemenhub masih kurang cekatan dalam merespons tanggapan atau 
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komentar pengguna media sosial. 

4. Kemenhub belum terlihat pola yang sistematis dalam menanggapi 

sentimen masyarakat di media sosial 

5. Narasi tentang transportasi menjadi pesan dominan yang disampaikan, 

tetapi dalam konteks konektivitas yang dapat diakses dengan baik oleh 

masyarakat masih minim ditampilkan. 

6. Mayoritas pengguna media sosial memiliki sentimen negatif terhadap 

pesan yang disampaikan Kemenhub, baik isu substansial maupun 

nonsubstansial. 

7. Mayoritas pemberitaan media sosial memiliki sentimen negatif terkait 

Kementerian Perhubungan. 

 

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan sebaiknya 

memperhatikan beberapa poin berikut: 

1. Menciptakan komunikasi dua arah dengan pengguna media sosial 

dengan cara: 

a. Menggunakan iklan berdasarkan kategori target pesan 

b. Mention public figur 

c. Bekerjasama dengan influencer 

d. Menggunakan hastag yang sesuai tema dan menarik 

2. Perkuat interaksi di media sosial dan respons yang cepat dan tepat 

3. Perbanyak narasi-narasi inspiratif dan inovatif yang berhubungan 

dengan Kementerian Perhubungan. Termasuk pada pesan terkait 

kegiatan seremonial, tampilkan sisi lain yang menarik dan inspiratif. 

4. Perbanyak narasi yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan 

transportasi, termasuk konektivitas yang dapat diakses 

5. Memberikan pesan-pesan substansial yang dikemas dengan menarik 

untuk membangun sentimen positif di media sosial dan pemberitaan 

media dengan jangkauan yang lebih luas lagi. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

 

1. ASPEK FILOSOFIS 

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan rasional perlunya model 

evaluasi program komunikasi yang dilaksanakan oleh sub-bagian evaluasi program 

komunikasi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia, dengan 

memperhatikan pandangan hidup dan kesadaran serta cita hukum yang bersumber 

pada Pancasila dan Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 serta batang tubuh UUD NRI 

Tahun 1945. Dengan demikian, program komunikasi Kemenhub yang utamanya 

dibiayai oleh negara adalah usaha mempertanggungjawabkan dan menjadi indikator 

akuntabilitas program komunikasi yang telah dijalankan.  

Tujuan evaluasi program komunikasi yang dilakukan oleh perangkat 

Kemenhub RI tidak dapat dipisahkan dari nilai moralitas/etika. Namun demikian, 

tujuan tersebut secara luas mengacu pada intensionalitas dan otoritas Kemenhub 

dalam mengimplementasikan rencana kegiatan komunikasinya. Dengan demikian, 

meskipun Kemenhub memiliki kewenangan menentukan kegiatan komunikasi, namun 

di tahapan evaluasinya perlu mengacu pada etika kebijakan yang diukur berdasarkan 

ketentuan atau panduan yang memenuhi standar tertentu. Di sinilah aspek filosofis 

yang berkaitan dengan moralitas mendasari tahapan evaluasi yang ‘memberi jeda’ 

dan dapat menjadi acuan agar kewenangan pelaksanaan kegiatan tidak sekedar 

untuk mencapai tujuan organisasi semata, tetapi juga tetap mementingkan kebutuhan 

pemangku kepentingan secara luas.  

Selain mengacu pada Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi nilai moral bangsa, secara 

khusus evaluasi program komunikasi yang dilakukan juga harus memiliki landasan 

filosofis yang ditandai oleh empat aspek utama, yaitu epistemologis, ontologis, 

metodologi, dan aksiologis. Epistemologi menyiratkan sikap etis-moral terhadap dunia 

dan diri peneliti (tim evaluasi). Ontologi memunculkan pertanyaan mendasar tentang 

hakikat realitas dan hakikat manusia di dunia. Metodologi berfokus pada cara terbaik 

untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia (Denzin & Lincoln, 2018, p. 195). 
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Dalam aspek epistemologis, program komunikasi Kemenhub adalah salah 

satu bentuk tindakan komunikasi yang ditujukan pada publik sasarannya. Karena 

selama ini program komunikasi Kemenhub lebih banyak diperuntukkan pada publik 

ekstenal (pihak dil luar Kemenhub), maka secara ontologis, evaluasi yang dilakukan 

adalah untuk melihat fakta sosial berupa dampak yang dihasilkan dari terpaan 

program komunikasi yang telah dilakukan selama periode tertentu. Fakta sosial yang 

‘berada di luar’ tim evaluasi ini menghasilkan ‘jarak’ objektif yang tetap harus dijaga 

oleh tim hingga evaluasi berakhir. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat 

dipertanggungjawabkan, bebas nilai dan bebas dari kepentingan subjektif pelaksana 

evaluasi.  

Di bagian lain, penjelasan tentang tindakan komunikasi sebagai fakta sosial 

diperkuat pula dengan penjelasan dari ahli lainnya, salah satunya adalah Jurgen 

Habermas. Menurut Habermas, di dalam model liberal ruang publik, media massa 

memainkan peranan penting dalam menginformasikan dan memandu opini publik, 

terutama sejak masyarakat secara simultan mulai menghilangkan batas-batas 

gender, kelas, dan ras (Habermas, 2004 dalam Papacharissi, 2010, p. 116). Namun 

demikian, Habermas juga menuntut penjelasan—semacam argumen rasional—yang 

menjadikan tindakan komunikasi mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, 

evaluasi program komunikasi adalah salah satu cara menguji akuntabilitas sekaligus 

kelentingan program untuk perancangan program lainnya di tahun berikutnya.  

Selain itu, tindakan komunikasi yang memiliki argumen rasional juga dapat 

ditunjukkan oleh kemampuan para pimpinan di berbagai unit yang berada dalam 

lingkup Kemenhub. Pimpinan Kementrian, baik karena tugas dan tanggung jawabnya, 

seringkali memang menjadi juru bicara terdepan atas program-program yang 

dijalankan Kementrian. Bahkan tindakan komunikasi yang juga banyak dilakukan di 

hadapan publik, atau dalam ruang publik. Disinilah kemampuan pimpinan 

berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan—terutama masyarakat luas 

sebagai pengguna jasa—sedikit banyak dapat menentukan reputasi Kemetrian yang 

dipimpinnya. 

Lebih lanjut Habermas mengajukan beberapa cara menguji argumen rasional 

dalam tindakan komunikasi di ruang publik, sebagai berikut; 
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1. Argumen dialektikal (Aristoteles) atau disebut dengan perspektif prosedural 

menurut Habermas. Ini merupakan usaha atau niat mengakhiri perselisihan atas 

sebuah hipotesis yang mengandung klaim validitas dengan menggunakan 

kesepakatan rasional. Pengujiannya dilakukan dalam suatu bentuk tindakan 

komunikasi dalam hubungan interpersonal. Dengan demikian, konsensus 

diperoleh melalui diskusi rasional diantara rekan sejawat (Agger, 2006, p. 94). 

Dalam bagian ini, evaluasi dengan teknik sumbang saran atau diskusi terarah 

dengan perwakilan pemangku kepentingan adalah salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh Kemenhub, untuk mendapatkan masukan tentang kekurangan 

yang perlu diperbaiki di tahun sebelumnya, ataupun kekuatan yang harus 

dipertahankan untuk program komunikasi di tahun berikutnya. Lewat diskusi 

terarah dan interaktif ini, dapat diketahui indikator dini masalah apa saja yang 

harus segera diantisipasi, sekaligus menilai tingkat reputasi Kemenhub dengan 

program terdahulunya. 

2. Alasan retorikal menurut Aristoteles adalah bagian yang fundamental yang 

menghubungkan argumentasi dengan niatan untuk membuktikannya di 

hadapan khalayak luas. Ini yang oleh Habermas disebut dengan ‘argumen 

sebagai proses’. Persuasi (sebagai salah satu bentuk tindakan komunikasi) 

sangat dipentingkan untuk meyakinkan khalayak dalam dunia obyektif namun 

tetap terikat secara moral dan etika. Namun seringkali, pembuktian ini 

mengalami kemandekan juga karena masalah-masalah etika, seperti soal 

rendahnya kepercayaan, yang memicu timbulnya keinginan menguji ulang 

keabsahannya, tapi justru ‘memelihara’ komunikasi di antara mereka. Pada 

bagian ini, uji kuantitatif adalah pendekatan yang dapat digunakan untuk 

mengukur kognisi, afeksi, hingga konasi publik tentang program komunikasi 

yang telah dilaksanakan oleh Kemenhub. Pada bagian ini, publik dapat 

memberikan persepsi tentang kegiatan komunikasi apa yang paling disukai dan 

memberikan manfaat, sekaligus mengevaluasi kinerja organisasi untuk 

perbaikan reputasi Kemenhub di tahun-tahun selanjutnya. Bagaimanapun 

tinggi/rendahnya kepercayaan adalah salah satu aspek utama dalam 

pembentukan hingga pemeliharaan reputasi organisasi. 
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Perbedaan mendasar tentang keabsahan evaluasi, sebenarnya terletak pada 

apa yang harus hadir dalam terminology ‘grounds’ (lingkup) dan ‘reasons’ (alasan). 

Lingkup evaluasi komunikasi membutuhkan pembuktian secara publik dan idealnya 

menggunakan alat uji yang simetris, dijabarkan, dan terbuka peluang untuk ditelaah 

diantara teman sejawat. Di sinilah perlunya sebuah model baku dalam pengujian 

efektivitas kegiatan komunikasi tersebut. Di sisi lain, diskusi terarah secara kualitatif 

yang memungkinkan pemikiran-pemikiran berbagai pihak dieksplorasi secara 

mendalam akan menghasilkan bentuk diskursus. ‘Diskursus’ dalam terminologi 

Habermas, adalah suatu arena mempertahankan argument secara teoritis maupun 

praktis. Diskursus teoritis adalah panduan untuk memahami kehidupan melalui ilmu 

alam, yang menekankan pada ‘penyataan hubungan-hubungan’ (state-of affairs) dan 

membutuhkan pengujian yang sesuai, dan terbuka kemungkinan untuk memanipulasi 

kondisi dunia. Diskursus teoritis ini bergantung pada validitas standar, dan 

dikonstruksikan berdasarkan ‘pemahaman intersubyetivitas’ yang mendalam. Dari 

sinilah kemudian terbentuk pengetahuan teknis berdasarkan pemahaman yang 

mendalam secara intersubyektif. Diskursus ini mengacu pada instrumen atau tujuan 

rasionalitas yang terstruktur, untuk menjawab pertanyaan mendasar secara efektif. 

Formulasinya adalah dengan memanipulasi dunia alamiah, standarisasi prosedur 

untuk menguji bukti-bukti yang ada, dan keterbukaan untuk dikritik (Goodnight, 2007). 

Pada konteks evaluasi program komunikasi yang dijalankan Kemenhub, 

pendekatan kuantitatif yang mendasarkan diri pada teori atau konsep yang baku 

dengan konsistensi logis yang telah teruji adalah cara memperkuat argumen apakah 

tujuan program telah tercapai, tertunda, atau justru gagal. Hanya saja, pendekatan ini 

tentunya masih memiliki kelemahan jika digunakan untuk menilai keberhasilan atau 

capaian program secara keseluruhan. Cakupan organisasi yang besar dengan, divisi 

yang beragam, dan turunan unit kerja yang meliputi banyak bidang, adalah tantangan 

bagi pelaksana evaluasi program komunikasi di hampir semua Kementerian. Terlebih 

karena komunikasi sejatinya merupakan fungsi manajerial yang membutuhkan 

kesamaan pemahaman, dan dampaknya sangat penting bagi kelangsungan 

organisasi. Oleh karena itu, menyiapkan pagu evaluasi program komunikasi adalah 

upaya untuk menjaga agar kegiatan dan tindakan komunikasi tetap berada dalam lajur 

yang sesuai dengan apa yang telah dicanangkan dalam tujuan.  
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Pada diskusi terarah, validitas diuji melalui debat argumentatif yang 

mempertimbangkan tentang apa yang tepat untuk dilakukan dan bagaimana 

prosedurnya. Argumentasi kritis muncul dengan memperdebatkan tentang ‘apakah ini 

tepat untuk kita’ versus ‘apakah ini tepat untuk semuanya dan menjawab situasi yang 

ada’. Dengan demikian, ada kewajiban untuk mengedepankan akuntabilitas, 

bertindak atas nama kesepakatan rasional, yang ditujukan untuk kepentingan 

bersama. Sehingga tindakan moral yang diambil merupakan cerminan hati nurani. 

Selanjutnya alasan interpersonal juga dikonstruksikan secara dialektis melalui sarana 

‘pemberian alasan’ antara mereka yang berwenang dan tidak berwenang dalam 

setiap ‘pengambilan peran’ dan menjadikannya bentuk tindakan berdasarkan 

pertimbangan moral dan hati nurani tersebut.  

Di sinilah aspek penting filosofis yang berkaitan dengan aspek metodologis 

dalam evaluasi yang akan dilakukan. Jika mengacu pada pandangan Habermas 

tersebut terlihat bahwa melakukan evaluasi dengan metode yang terstandardisasi 

juga menjadi cara untuk menjaga ‘etika’ atau nilai baik–diistilahkan dengan aspek 

aksiologis—dalam pemikiran filosofis. Filsuf lainnya menyebutnya sebagai epoche—

suatu upaya ‘pengambilan jarak (Patton, 2015, p. 574);. Cara ini ditempuh bukan saja 

sebagai cara mempertahankan objektivitas data, tetapi juga menjadikan hasil 

penelitian lebih komprehensif, dan memenuhi pagu penelitian yang bernilai akademis. 

Pada akhirnya, kelengkapan data secara primer mupun sekunder, menjadi usaha tim 

evaluasi untuk mempertahankan objektivitas hasil evaluasi tersebut. Data yang 

beragam dan saling melengkapi inilah yang akan memperkuat, ’meragukan’, atau 

bahkan ’mengkritisi’ ideologi tim evaluasi yang direfleksikan dalam pencarian hasil 

yang akurat dan esensial.  

Dalam konteks evaluasi program komunikasi Kemenhub, tim evaluasi  juga 

dapat melakukan berbagai usaha lainnya dalam rangka menjaga kredibilitas data 

penelitian dengan beberapa alternatif triangulasi sebagai berikut (Willis, 2007, p. 227); 

1. Member checking: usaha tim evaluasi menjaga keabsahan data melalui 

keterlibatan dalam penulisan laporan. Member checking juga dapat dilakukan 

dengan cara melibatkan ’pihak ketiga’, yaitu aktor-aktor yang dipercaya dapat 

memberikan pernyataan yang sesuai dengan kebutuhan evaluasi.  
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2. Participatory research: yaitu ketika tim evaluasi hadir dan terlibat langsung 

dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit yang menyelenggarakan 

program komunikasinya. Bagian ini dapat dilakukan tim dengan cara impromptu 

dan kasual. Di bagian akhir, tim evaluasi dapat melakukan pertemuan-

pertemuan non-formal dengan pelaksana kegiatan untukkhusus membahas 

tentang temuan penelitian. 

3. Extended experience in the environment: adalah pemberian ’jeda’ pengambilan 

data untuk melihat perkembangan-perkembangan fenomena (jika ada). 

Terbukti dengan adanya situasi pandemi ini, bukan saja strategi komunikasi 

yang perlu berubah, cara evaluasipun akhirnya menyesuaikan dengan kondisi 

yang ada. 

4. Peer review: merupakan usaha mendesiminasikan data awal. Cara ini dapat 

ditempuh tim evaluasi untuk mendapatkan perspektif berbeda tentang data 

yang sedang atau telah didalami. Masukan akademisi maupun kolega tentunya 

akan memperkaya wawasan tim dalam menganalisis. Diseminasi ini setidaknya 

dilakukan peneliti dalam presentasi di berbagai pertemuan, atau simposium 

yang berkenaan dengan topik evaluasi, baik penggunaan konsep, pendekatan 

metodologis, maupun lokusnya. Secara teknis, Dukes dalam Cresswell (1998, 

p. 207) menyarankan beberapa alternatif langkah verifikasi berikut; pertama, 

data yang telah dikumpulkan dikonfirmasi oleh tim lain, untuk melihat apakah 

pola yang dibangun sudah dianggap identik. Kedua, tim lain atau kolega lain 

dapat melihat logika data berdasarkan logika pemikirannya sendiri. Dan ketiga, 

verifikasi lanjutan terjadi dengan rasionalitas spontan dimana kolega bisa 

langsung mengenali apakah pola yang terbangun sudah logis ataukah masih 

bisa diubah-ubah.  

5. Researcher journaling: memublikasikan bagian-bagian dari hasil riset di media 

internal maupun media massa juga dipercaya akan menjaga keabsahan dan 

originalitas data. Pembaca atau viewers yang memiliki minat atas data evaluasi, 

tentunya akan memberikan masukan, saran, kritik, hingga penolakan untuk 

perbaikan penulisan.  

6. Audit trails: sama halnya dengan audit keuangan, maka pengecekan 

kelengkapan dokumentasi juga menjadi aspek penting dalam penelitian 

evaluatif. Tim setidaknya dapat mendokumentasikan temuan dalam alat rekam, 

catatan harian, dan melanjutkannya dengan proses inskripsi teks. 
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B. ASPEK SOSIOLOGIS 

Dalam perspektif sosiologis, organisasi diartikan sebagai entitas yang 

mewadahi kolektivitas sosial dalam skala besar yang dibentuk dan diatur untuk tujuan 

efisiensi dengan prosedur terstruktur. Organisasi formal saat ini mewujud dalam 

berbagai bentuk, dimana orang-orang bergabung atau berpartisipasi karena berbagai 

alasan. Dalam cakupan pemerintahan, organisasi yang baku dan memiliki struktur 

birokrasi yang jelas adalah Kementerian. Birokrasi dimanapun dicirikan dengan 

adanya (Stolley, 2005, pp. 93-95); 

1. Hirarki. Ada struktur hierarki dengan garis otoritas yang jelas. Ketika 

digambarkan dalam bagan organisasi, hierarki ini mengambil bentuk piramida, 

dengan jumlah orang yang lebih sedikit di puncak piramida, dan memiliki 

otoritas atas jumlah orang yang semakin banyak di bagian bawah struktur. 

Pada bagian ini, kepala biro BKIP adalah aktor yang bertanggung jawab dalam 

keberlangsungan pelaksanaan program komunikasi hingga evaluasi. 

Sementara kepala-kepala bagian dan sub-sub bagian di bawahnya menjadi 

aktor pelaksana—sesuai bidang—yang berkenaan dengan program 

komunikasi tersebut. 

2. Aturan dan regulasi formal yang mengatur organisasi. Aturan dan regulasi 

tertulis mengatur administrasi dan perilaku. Aturan dan regulasi ini memastikan 

konsistensi, standarisasi, dan orang-orang di dalam birokrasi tidak membuat 

aturan sendiri seiring berjalannya waktu. Aturan yang sangat jelas tentang 

perencanaan program komunikasi, pelaksanaan, hingga evaluasi di 

lingkungan Kemenhub dapat pula dilihat dalam penjabaran tentang aspek 

yuridis.  

3. Dokumentasi tertulis. Dokumentasi ini mencakup berbagai hal, mulai dari 

kebijakan yang harus diikuti dalam organisasi, hingga inskripsi pertemuan. 

Sebagai institusi pemerintah, perencanaan program komunikasi, pelaksanaan, 

hingga evaluasi di lingkungan Kemenhub harus terdokumentasi dalam bentuk-

bentuk yang telah distandarisasi, misalnya risalah rapat, daftar hadir, daftar 

kegiatan, dan lain sebagainya.  

4. Spesialisasi. Pembagian kerja formal yang diatur berdasarkan tugas yang 

diberikan pada setiap posisi atau jabatan. Setiap anggota suatu organisasi 

memiliki fungsi tertentu yang harus dijalankan. Dengan demikian, setiap 
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anggota organisasi sangat mungkin diminta untuk menjadi ahli di bidangnya. 

Hal ini terlihat dari pembagian sub-sub bagian yang memiliki tugas dan 

tanggung jawabnya masing-masing yang berkenaan dengan program 

komunikasi Kemenhub pada publik eksternalnya. 

5. Pengetahuan teknis. Anggota birokrasi harus memenuhi semua kualifikasi 

yang diperlukan untuk memenuhi tugas jabatannya secara kompeten. Dengan 

menyesuaikan keterampilan dengan posisi, birokrasi menciptakan situasi di 

mana anggota yang meninggalkan posisi dapat digantikan oleh orang lain 

dengan kualifikasi yang sama dan organisasi dapat terus beroperasi. Hal ini 

terlihat dari bagaimana setiap personil dalam sub-sub bagian yang ada di tim 

komunikasi Kemenhub saling membantu dan mengingatkan dalam 

pelaksananaan maupun monitoring dari kegiatan komunikasi yang dilakukan.  

6. Impersonalitas atau tidak adanya urusan pribadi yang terkait. Anggota 

organisasi diharuskan untuk mengikuti prosedur dan berurusan dengan semua 

pemangku kepentingan berdasarkan kebijakan, dan bukan karena hubungan 

pribadi. Bagian ini setidaknya ditunjukkan oleh sikap bebas nilai pelaksana 

evaluasi program komunikasi Kemenhub atas hasil evaluasi yang diperoleh. 

Selain untuk menjaga objektifitas data, impersonalitas ini juga memenuhi 

aspek ontologis dalam pelaksanaan evaluasi.  

7. Jenjang karir. Peningkatan karir dilakukan melalui promosi berbasis prestasi. 

Promosi harus ditentukan oleh faktor-faktor yang ditentukan seperti senioritas, 

kinerja pekerjaan, atau peningkatan pelatihan, bukan pada faktor-faktor pribadi 

seperti kekerabatan. Hal ini juga telah diwujudkan dalam bentuk jenjang 

eselonisasi di lingkungan Kemenhub dengan cakupan tanggung jawab yang 

telah dispesifikasi dan dilegitimasi dalam aturan yang jelas.  

8. Posisi/jabatan yang berbeda. Kompensasi untuk pekerjaan yang dilakukan 

diberikan berdasarkan posisi. Hal ini tidak ditentukan oleh faktor pribadi 

(misalnya, seberapa menarik seorang pekerja secara fisik atau karena 

kekerabatan). Sama halnya dnegan poin (7) kompensasi yang diterima oleh 

masing-masing personil di Kemenhub juga telah diatur dalam aturan yang 

jelas.  

9. Pemisahan pendapatan dan hal yang bersifat ‘resmi’ dan ‘pribadi’. Dengan 

demikian, konteks ‘kantor’ harus terpisah dari lingkup kehidupan pribadi. Uang 

dan properti resmi organisasi tidak tercampur dengan dana atau kepentingan 
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pribadi anggota. Secara khusus, hal ini dicontohkan pada bagaimana rapat-

rapat dinas tidak menggunakan fasilitas-fasilitas pribadi, demikian pula 

sebaliknya.  

 

Selain yang dijelaskan di atas, secara umum, aspek sosiologi menjelaskan 

tentang tindakan sosial yang dilakukan aktor di berbagai arena sosialnya. Inilah 

mengapa teori tindakan menjadi kajian utama dalam sosiologi.  Sosiologi tidak semata 

berusaha memahami alasan mengapa para aktor bertindak, tetapi juga menjelaskan 

mengapa mereka harus bertindak demikian dan bagaiman hasil sosial yang mereka 

dapatkan sebagai akibatnya (Hendstrom, 2005, p. 9). Pada prakteknya—selain 

karena situasi pandemi—yang mengubah cara komunikasi secara individual maupun 

organisasional, banyak hal lainnya—misalnya penggunaan eknologi media baru yang 

massif—yang juga mengubah banyak kebiasaan interaksi yang dilakukan aktor dalam 

masyarakat.  

Hal ini setidaknya tergambar dalam kajian keilmuan komunikasi secara lebih 

khusus lagi, tentang tindakan komunikasi yang oleh beberapa ahli disebut-sebut 

mencakup dua kelompok besar paradigma, yaitu transmisi dan ritual (Radford, 2005, 

pp. 14-31). McQuail bahkan menambahkan paradigma (atau yang disebutnya 

sebagai ‘model’) lainnya, yaitu: publicity model dan model penerimaan (reception 

model) (McQuail, 2010, pp. 72-73).  Paradigma transmisi menjelaskan tentang 

bagaimana komunikasi merupakan bentuk pemrosesan informasi, menghasilkan 

pertukaran pesan dan makna yang akan menghasilkan dampak yang sesuai, tidak 

sesuai, maupun netral antara komunikator dan komunikan. Pada paradigma 

transmisi, tiap komponen komunikasi dipilah-pilah dalam beberapa bagian (atomistis) 

sehingga mudah untuk ditelaah dalam studi yang empiris.  

Sementara paradigma ritual atau sering disebut dengan discourse melihat 

komunikasi lebih dari sekedar pertukaran pesan dan pemrosesan informasi, banyak 

hal yang melatarbelakangi terjadinya proses komunikasi tersebut atau sering disebut 

sebagai proses yang holistis. Komunitas dan aspek sosial budaya menjadi bagian 

penting sebagai sarana untuk ‘berbagi’ di antara para anggotanya. Oleh karena itu 

tindakan komunikasi sering disebut sebagai ‘ritual’. Dalam perspektif ritual, komponen 

komunikasi baku seperti yang dipahami oleh rezim transmisi (sender, message, 
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channel, receiver, effect) bisa jadi tidak muncul atau tertampak, namun proses 

komunikasi dapat tetap terjadi. Dasar pemikirannya bersifat rasional, sehingga 

‘pemainan bahasa’ lebih dipentingkan dalam perspektif ini. 

Dalam paradigma transmisi, komunikasi dianggap berhasil jika mampu 

menyampaikan informasi, gagasan, dan makna pesan pada orang lain (Griffin, 2006, 

p. 14). Oleh karena itu John Locke menyebutkan bahwa tindakan komunikasi 

merupakan proses untuk ‘menyampaikan’. Komunikasi menjadi sebuah proses 

mental ketika individu berhak memilih informasi atau pengetahuan sesuai dengan 

konteks yang relevan dengan pengalaman yang tersimpan dalam memori dan 

pemikirannya. Informasi diproses dalam pemikiran manusia, disampaikan dalam 

bentuk kode/kata/gambar maupun simbol lainnya yang bersifat logis, disampaikan 

kepada penerimanya. Menurut John Locke, manusia dilahirkan dengan kondisi yang 

sama, pengalaman yang dilalui yang membuatnya berbeda satu dengan lainnya 

(Eriksen & Nielsen, 2001, p. 7). Hal ini seperti yang digambarkan oleh Pierre Bourdieu 

tentang bagaimana subjek adalah bagian dari arena sosial yang lebih luas, sehingga 

pengalamannyapun ditentukan oleh perubahan-perubahan aktor lain yang ada di 

sekitarnya (Boyne, 2001, p. 3). 

Pada bagian ini, pengalaman yang dilalui oleh internal organisasi, misalnya 

para karyawan secara umum dan pimpinan secara khusus, adalah salah satu yang 

mewarnai perjalanan organisasi. Secara spesifik, perilaku, tindakan, dan perkataan 

mereka bahkan akan menentukan reputasi organisasi dimana mereka bernaung. 

Berbagai arena dengan berbagai konteks tentunya telah pula dihadapi oleh orang-

orang dalam organisasi ini. Perilaku yang ditampilkan bukan sekedar hasil 

pembelajaran, namun juga merupakan otomatisasi tubuh yang merupakan bentukan 

pengalaman-pengalaman dalam pola berulang pada berbagai konteks yang pernah 

mereka alami. Pola-pola yang sama bisa jadi juga diadaptasi oleh individu-individu 

lain dalam arena publik lainnya—misalnya media, pengguna jasa, komunitas, dan 

sebagainya—yang berinteraksi atau terlibat dalam dunia kehidupan aktor-aktor dalam 

suatu organisasi.  

Inilah gambaran karyawan maupun pimpinan dan ‘dunia organisasionalnya’ 

yang saling merefleksikan, yang oleh banyak ahli disebut sebagai model dualitas 

subjek-objek. Dualitas subjek-objek seringkali menunjukkan relasi timbal balik balik 

antara subjek dengan dunia sosialnya, demikian pula sebaliknya, termasuk di 



DRAFT I NA (policy brief) Kebijakan Evaluasi Program Komunikasi Publik BKIP, Kemenhub 
(4 November 2020) 

152 

dalamnya tentang kerangka pemikiran, kebiasaan, ucapan, tindakan, dan perilaku 

yang dapat  dengan cepat menyesuaikan dengan konteks arena sosial. Dengan kata 

lain, arena sosial sebagai perwujudan ranah objektivitas dan perilaku subjek 

menciptakan dialektika melalui praktik-praktik spesifik yang dihasilkan dan 

menghasilkan dunia sosial secara bersamaan. Pemikiran tentang dualitas ini 

setidaknya juga meliputi relasi intersubjektivitas yang pasti terjadi dalam kehidupan 

sosial, yaitu ‘bergabungnya’ banyak aktor dalam mewarnai perjalanan pengalaman 

organisasional, demikian pula sebaliknya. 

Pada praktek selanjutnya, tanpa disadari performa karyawan dan pimpinan 

dalam lingkup organisasional juga terjelaskan dalam bentuk dualitas subjek-objek ini. 

Praxis tindakan karyawan maupun pimpinan adalah hasil bentukan berbagai arena 

sosial yang pernah dimasukinya. Pun sebaliknya dengan kinerja, budaya, performa, 

dan tanggung jawab sosial yang menjadi karakter utama organisasi, adalah juga 

bentukan aktor-aktor yang berada di dalamnya. Hingga pada akhirnya, apa yang 

dirasakan pemangku kepentingan organisasi—baik berupa kehendak baik maupun 

ketidakberpihakan—adalah gambaran dari hasil kerja aktor organisasional secara 

individual maupun kolektif dalam memberikan layanannya. 

Sosiologi membutuhkan tindakan komunikasi untuk memastikan 

keberlangsungan interaksi sosial dalam lingkup apapun, termasuk organisasional. 

aKomunikasi yang dilakukan individu atau kelompok maupun masyarakat pada satu 

waktu tertentu, memungkinkan orang-orang terhubung dan menjadi bagian 

lingkungannya. Pun demikian dengan tindakan komunikasi yang dilakukan organisasi 

dengan pemangku kepentingan yang melingkupinya. Oleh karena itu, tidak berlebihan 

jika menyebut komunikasi adalah yang membentuk keterhubungan dan  membuat 

sebuah kelompok atau masyarakat berfungsi, dan memungkinkan mereka hidup 

dengan harmonis. Oleh Laswell (2000) dikatakan bagaimana komunikasi berfungsi 

secara sosial untuk pengawasan, konsensus, dan sosialisasi.  

Komunikasi publik dan massa adalah jenis komunikasi yang banyak 

digunakan oleh organisasi, dengan memanfaatkan berbagai saluran, media, maupun 

teknologi terbarukan. Dengan cara ini, pesan dapat disampaikan secara berulang 

serta menembus ruang dan waktu untuk menjangkau khalayak dan publik yang luas. 

Masalahnya, umpan balik dalam komunikasi massa seringkali menjadi lambat, rendah 

impresinya, dan beragam hasilnya sesuai kemampuan dan kepentingan publik dalam 
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memaknainya. Karenanya komunikasi massa menghadapi tuntutan sosial dan kontrol 

sosial yang ketat dari masyarakat. Ia juga membutuhkan tahapan perhatian, 

penerimaan, interpretasi, disposisi dalam prosesnya.  

Dalam penelitian komunikasi, komunikasi massa banyak menarik perhatian 

para ahli sejak dulu. Di awal pertumbuhannya menggambarkan pesan media yang 

disaring melalui referensi sosial seperti yang digambarkan dalam model ‘two-step-

flow’ dari Katz dan Lazarsfeld. Model ini menunjukan bagaimana dampak media dapat 

terjadi secara langsung maupun tunda, tergantung pada bagaimana para pemimpin 

opini maupun jaringan sosial mampu menahannya (Bennet & Iyengar). Bagian ini 

menunjukkan bahwa organisme hidup bukanlah mahluk bebas. Pilihannya terhadap 

sesuatupun selalu merujuk pada pengalaman instersubjektivitas yang pernah 

dialaminya. Sekali lagi, hal ini menunjukkan bagaimana individu, kelompok, 

organisasi, negara, lokal-regional adalah entitas yang saling tehubung dan 

merefleksikan.  

Dengan demikian, pada masa sekarang ini anggapan tentang langkah 

komunikasi berdasarkan stimulus dan response menjadi proses yang sangat 

sederhana. Khalayak sudah menjadi individu aktif, dan ‘era informasi’ memungkinkan 

format media menjadi konvergen.  Komunikasi juga dilihat sebagai proses yang 

menyeluruh. Ia bukan lagi sekedar ‘interaksi’ tapi mencakup sebuah ‘hubungan dalam 

sistem’ berdasarkan budaya, pengalaman, konteks, serta berbagai kebijakan dan 

struktur sosial. Sifatnya tidak lagi linier, namun bisa jadi asimetris. Maka tidaklah 

cukup mendasarkan riset komunikasi dari satu perspektif saja. Komunikasi bahkan 

bisa menjadi ‘pusat’ dari pertemuan kajian-kajian ilmu lain seperti sosiologi, politik, 

psikologi, dan ekonomi. Dengan demikian, pengamatan menjadi bertingkat dengan 

menghubungkan fenomena dengan sistem komunitas, nasional, hingga internasional. 

Langkah inilah yang diambil oleh tim evaluasi program komunikasi Kemenhub RI. 

Menggabungkan dua pendekatan utama dalam penelitian (kuantitatif dan kualitatif), 

model evaluasi yang ditawarkan juga mengadopsi banyak strategi penelitian seperti 

analisis jaringan, analisis teks, diskusi kelompok terarah (focus group 

discussion/FGD), serta online survey. 

Hal menarik lainnya dalam perspektif sosiologis, bahasan tentang publisitas 

juga diorientasikan pada komunikasi makro, seperti tentang bagaimana para 
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pimpinan membentuk opini publik melalui berita. Hal inilah yang nantiya juga akan 

menjadi pola dalam evaluasi, yaitu tentang bagaimana komunikasi strategis 

dijalankan oleh para pimpinan institusi untuk meningkatkan citra institusi sekaligus 

menunjukkan kinerjanya. Hal ini perlu diadopsi untuk mencapai hal berikut ini;  

1. Mengurangi ketidakpercayaan pada aparat pemerintah, terutama di era 

pandemik dan adanya kondisi krisis lainnya. 

2. Meningkatkan kepercayaan pada pemimpin politik yang memberikan layanan 

publik, dalam hal ini adalah bagaimana pemangku kepentingan menilai kinerja 

dan tanggung jawab sosial yang ditunjukan Kemenhub. 

3. Membangun komunikasi antara warga dengan pemerintah. Dimana warga 

adalah publik utama untuk pelayanan dari tiap Kementerian di Republik Indonesia 

ini.  

 

Aspek sosiologis ini juga memperhatikan perubahan yang terjadi dalam 

tataran masyarakat, terutama yang berkaitan dengan adanya wacana tatanan baru 

karena adanya pandemi Covid-19. Pembatasan pertemuan dengan publik atau 

interaksi secara langsung menyebabkan kegiatan komunikasi dilakukan dan 

dimediasi melalui saluran media daring. Perubahan cepat yang perlu dilakukan 

Kemenhub adalah salah satu bentuk refleksi organisasi dalam menghadapi konteks 

arena atau lingkungan sosialnya yang juga berubah.  

 

Pengaruh Sosial Budaya, dan Perkembangan Teknologi 

Dalam perkembangannya, teknologi komunikasi banyak mengubah konstelasi 

hubungan individu, komunitas, masyarakat, negara, hingga antar negara menajdi 

lebih ringkas dan cepat. Penyimpanan data dan informasi yang tadinya menggunakan 

model analog, saat ini telah bertransformasi ke system digital. Teknologi digital 

memungkinkan ‘memecah’ data dalam bentuk-bentuk atomic yang disebut dengan 

bytes (Jenkins, 2006, p. 11), sehingga menjadi bentuk nano-teknologi yang 

dikelompokan dalam satuan-satuan sejenis, sehingga lebih efektif dan sistematis 

dalam penyimpanannya. Dengan demikian, setiap data atau informasi bisa berdiri 
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sendiri atau saling berkaitan, tergantung pada intensitas pengguna ketika 

mengaksesnya. 

Dari model penyimpanan digital inilah kemudian dikenal Istilah ‘big data’. Big 

data sebenarnya bukan merujuk pada besaran, namun pada keragamannya yang 

tersimpan dalam wadah/platform tertentu, yang disebut dengan ‘cloud’ (Mayer-

Schonberger & Cukier, 2013, pp. 26-27). Cloud adalah mode penyimpanan data 

dalam virtual tanpa mengandalkan pada besaran infrastrukturnya. Penyimpanan data 

dan informasi ini kemudian dijadikan pertimbangan untuk melakukan prediksi-prediksi 

dan pengambilan keputusan. Organisasi modern bahkan mengandalkan dirinya pada 

system penyimpanan data ini. Setiap keputusan mengharuskan organisasi 

menganalisa data terlebih dahulu sebelum mengambil menentukan langkah 

selanjutnya (Mayer-Schonberger & Cukier, 2013, pp. 8, 16). Organisasi bahkan 

bersedia membayar mahal untuk mendapat data dan informasi yang akurat, terbaru, 

dan tidak dimiliki pihak lainnya. 

Sebagai bagian dari intitusi pemerintahan dengan layanan yang sangat 

penting, Kemenhub sejatinya dapat mengandalkan sistem penyimpanan data ini 

untuk melihat pemilahan, perubahan, dan pergerakan informasi yang berkaitan 

dengan Kemenhub. Dalam konteks program komunikasi, penyimpanan data dapat 

membantu pihak BKIP dalam menentukan target-target potensial yang harus dibina, 

kebiasaan, aktivitas, hingga gaya bahasa yang mereka gunakan, terutama dalam 

penggunaan media sosialnya. Pada bagian ini, BKIP Kemenhub dapat bekerja sama 

dengan pihak ketiga penyedia data sekaligus yang menyediakan infrastruktur dalam 

pemanfaatan data tersebut. 

Karena memang sejatinya percepatan pertumbuhan data dan informasi yang 

sedemikian besarnya mendorong munculnya banyak perusahaan yang menyediakan 

fasilitas dan layanan produksi, penyimpanan, dan pendistribusian data ini (Mayer-

Schonberger & Cukier, 2013, p. 25), maupun penyimpanan, pemrosesan, dan 

pertukaran data/komunikasi (Mosco, 2014, p. 3). Perusahaan-perusahaan ini 

sebenarnya bukanlah portal murni, ia hanya mewadahi (platform) berbagai tautan 

(link) (situs, portal, media sossial, blog, dll), untuk kemudian menghubungkan 

pengguna pada berbagai link yang diminati. Semakin banyak pengaksesnya, semakin 

besar pula celah ekonomi yang dibukanya (Jarvis, 2009). Perusahaan-perusahaan ini 
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bahkan dapat memeringkat kata kunci (keywords) yang diminati publik untuk 

meningkatkan popularitas klien mereka. Kata-kata kunci inilah yang dapat 

dimanfaatkan oleh admin media sosial Kemnhub dalam bentuk berbagai ‘hastag’ 

untuk lebih dapat menjangkau publik maupun komunitas yang lebih luas dengan 

perhatian pada kata kunci yang sama.  

Pemanfaatan kata kunci ini dapat meluaskan jangkauan preferensi publik 

karena berbagai platform media memang ‘mengingat’ pola pengguna dan 

menjadikannya database dengan berbagai karakter psikografisnya. Database ini 

bukan hanya mengklasifikasi kategori-kategori yang bersesuaian dengan 

kepentingan pengguna, tetapi juga mengaitkannya dengan hal-hal lain yang 

bersesuaian dengan kategori-kategori tersebut (Jarvis, 2009, p. 28; Mayer-

Schonberger & Cukier, 2013; Mosco, 2014). Di sinilah pola timbal balik terjadi. Bukan 

hanya menguntungkan satu pihak produsen atau pemilik data, namun klien dan publik 

penggunapun dapat mengambil manfaat atas ketersediaan data tersebut.  

Inilah tantangan sekaligus tawaran optimalisasi digital untuk program 

komunikasi Kemenhub. Tidak dapat dinafikan bahwa mesin pencari yang 

menghubungkan berbagai tautan dalam satu platform banyak mengubah pola relasi 

yang terjadi dalam kehidupan nyata. Dunia bisnis dan organisasional adalah yang 

paling merasakan dampak positif dan negatif dari kehadiran media konvergensi ini. 

Dalam teknologi media ini, penggunanya adalah partisipan aktif mencari data dan 

informasi dalam konten media yang beragam. Sifatnya yang interaktif dan aksesnya 

yang cepat menyebabkan media ini menjadi primadona, terutama bagi organisasi 

yang ingin mengenali publiknya dengan lebih dekat, sekaligus mengefektifkan biaya 

promosi dengan memanfaatkan database yang beragam. Dari sisi publik, interaksi 

juga terjadi bukan saja dengan produsen, namun juga diskusi dengan orang-orang 

atau komunitas-komunitas lainnya. Oleh karena itu, testimony dan kepercayaan 

adalah modal penting produsen yang mengandalkan media ini (Safko, 2010, pp. 4-6). 

Dengan demikian, baik konsumen pengguna maupun organisasi, saat ini harus sama-

sama menjadi pelaku aktif untuk mencari dan mengkustomisasi konten dengan 

kebutuhannya (Jenkins, 2006, p. 5).  

Organisasi, produsen dan pemasar bukan lagi menjadi sentral karena publik 

dan konsumen memegang ‘kendali’ karena keaktifannya. Sebuah testimony yang 
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berkaitan dengan komplain produk dari suatu perusahaan bahkan dapat mengubah 

cara pelayanan perusahaan tersebut pada konsumennya. Hingga pada akhirnya, 

konsumen bukan lagi sebagai pengkonsumsi akhir semata, tapi sudah menjadi 

bagian penting perusahaan. Oleh beberapa perusahaan multinasional, konsumen 

bahkan menjadi rekanan dan sahabat (asosiasi) yang juga dapat urun rembuk 

mengemukakan idenya dalam menentukan pengembangan produk dan layanan 

(Jarvis, 2009). 

Bahkan dalam dunia komunikasi pemasaran saat ini, para konsumen memiliki 

peran besar dalam menentukan pesan komunikasi yang akan mereka pilih dan 

memaknainya sesuai konsep diri mereka (Hawkins & Mothersbaugh, 2010, p. 278). 

Hal ini menunjukkan bagaimana publik dan konsumen  telah berubah, baik dalam 

pendekatan yang mereka harapkan dari para organisasi atau pemasar, maupun tools 

yang mereka pilih (Sutherland & Sylvester, 2005, p. 143). Artinya, iklan dan pesan 

yang bersifat massif tidak lagi menarik jika dalam dunia digital ini. Di sinilah organisasi 

dituntut untuk melihat ceruk atau mencari celah pasar dan melakukan kustomisasi 

produk maupun cara berkomunikasi sesuai dengan keinginan konsumen (Jarvis, 

2009, pp. 63-64). Cara berkomunikasi yang tidak seragam, berkarakter, dan 

sesuai dengan psikografis publik adalah langkah yang juga penting dilakukan 

dalam program komunikasi Kemenhub. Meskipun bangunan birokrasi 

Kemenhub sebagai institusi pemerintah adalah struktur yang baku, namun 

cara bicara pada publik—terutama di berbagai akun media sosial—harus lebih 

flat dan casual. Mereka yang ditempatkan sebagai admin juga harus memiliki 

spesialisasi dan kepekaan untuk berinterkasi dengan gaya bahasa yang 

sesuai dengan publik yang sedang dihadapi.  

 

C. ASPEK YURIDIS 

Aspek yuridis merupakan aspek hukum yang diperlukan untuk mendasari 

berbagai kegiatan. Dengan aspek yuridis, kegiatan komunikasi secara khusus, 

memiliki landasan yang kuat dan panduan yang yang tetap. Dalam konteks 

Kemenhub, aspek yuridis tentunya mengacu pada Pancasila sebagai dasar negara 

dan Undang-undang Dasar 1945, terutama pasal 33 ayat 3 yang berkaitan dengan 

perekonomian negara. Dalam pasal tersebut tertulis bahwa “bumi dan air dan 
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kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

Dengan pasal ini sebenarnya ruang lingkup layanan Kemenhub yang meliputi 

transportasi air, darat, dan udara dan ditujukan untuk melayani kebutuhan 

transportasi publik untuk tetap saling terhubung sejatinya juga termaktub dalam pasal 

tersebut. Fungsi pelayanan yang dijalankan Kemenhub berdasarkan Undang-Undang 

Dasar 1945 menunjukkan bahwa negara ‘hadir’ dan berperan besar dalam mengatur 

kebutuhan warga negara atas berbagai bentuk jasa layanan perhubungan.  Oleh 

karena itu, secara khusus, pelayanan Kemenhub juga dinaungi oleh banyak undang-

undang lainnya yang berkenaan dengan transportasi umum, undang-undang tentang 

jalan, undang-undang tentang angkutan jalan dan transportasi, dan sebagainya. 

Secara spesifik kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kemenhub dinaungi 

oleh Permenhub 122 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenhub; 

Permenpan dan RB 25 tahun 2020 tentang Peta Jalur Reformasi Birokrasi 2020-2024; 

Permenhub 70 tahun 2017 tentang penetapan IKU di Lingkungan Kemenhub; 

Permenpan dan RB 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi; 

Permenpan dan RB 27 tahun 2011 tentang Pedoman Audit Komunikasi di Instansi 

Pemerintah; Permenpan dan RB 29 tahun 2011 tentang Pedoman Umum 

Pengelolaan  Komunikasi; Permenpan dan RB tahun 2008 tentang Petunjuk 

Penyusunan IKU; Permenhub 68 tahun 2012 tentang Penetapan IKU di Lingkungan 

Kemenhub; Permenpan dan RB 14 tahun 2015 tentang Penentapan IKU 2015-2019 

di Lingkungan Kementerian; serta banyak aturan lainnya yang dapat menjadi dasar 

kegiatan komunikasi Kemenhub secara umum, dan penyusunan naskah akademik ini 

secara khusus. 

Dalam lingkup yang lebih kecil dan konteks yang menekankan pada hubungan 

organisasional dan publiknya serta berkenaan dengan evaluasi kegiatan komunikasi 

dan promosi yang dilakukan Kemenhub, maka dasar aturan yang digunakan antara 

lain; 

1. Permenpan dan RB No. 25 tahun 2020 tentang Pelaksanan Pencapaian Tujuan 

dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Road Map Reformasi 

Birokrasi 2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada Road Map 

periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang 

dianggap efektif dari Road Map periode sebelumnya.  
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2. Permenhub No. 122 tahun 2018 tentang Kementerian Perhubungan sebagai 

institusi pembantu Presiden yang menangani masalah transportasi. 

3. Permenhub No. 70 tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan. 

4. Permenpan dan RB No. 20 tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Perhubungan 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerjabalai Pengelola Transportasi Darat. 

5. Permenpan dan RB No. 27 tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Agen 

Perubahan di Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara ini berisi tentang bagaimana suatu Pemerintah Daerah/lembaga di dalam 

pemda harus berubah dan harus mereformasi dirinya menuju ke pelayanan publik 

yang lebih baik lagi.  

6. Permenpan dan RB No. 29 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan 

Komunikasi Krisis Di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

7. Permenhub No. 68 tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 

8. Permenpan RB No. 14 tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Tahun 2015-2019 Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi. 

9. Permenpan RB No. 25 tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Nomenklatur Jabatan 

Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Nomenklatur jabatan pelaksana didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal 

dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. 

10. Permenpan RB No. 29 tahunn 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini 

dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun 

dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi yang 

bersangkutan. 

11. Permenpan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Di dalamnya juga dikatakan perjanjian kinerja adalah 

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih 
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tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

12. Permenpan RB No. 09 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Di sini dibahas tentang 

perlunya menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan departemen ESDM 

dalam suatu Peraturan Menteri. Unit kerja mandiri adalah unit organisasi di 

lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber 

daya berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang 

ada di lingkungannya.  

13. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 881 Tahun 2018 

tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 

(Kepmenhub 881/2018). 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 38 Tahun 2019 

Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Peraturan ini sejatinya mengatur 

tentang bentuk komunikasi (timbal-balik), SDM pengelola, dan bentuk 

penegelolaan komunikasi publik yang dilakukan oleh Kemenhub. 

 

Secara yuridis, sebagaimana tertera di atas, sejak Undang-Undang 1945 

hingga peraturan yang lebih spesifik yang berlaku di lingkup Kementerian 

Perhubungan sejatinya telah mewadahi kegiatan komunikasi yang menjadi rutinitas 

mandatory yang harus dievaluasi secara berkala. Sayangnya, keterpisahan 

pembahasan masing-masing peraturan ini menjadi keterbatasan untuk melakukan 

evaluasi yang padu dan menyeluruh pada semua bentuk kegiatan komunikasi yang 

ditujukan ke berbagai pemangku kepentingan dari Kemenhub RI sebagai institusi 

pemerintahan, meskipun tiap peraturan menjadi panduan yang rinci bagi dasar 

pelaksanaan dan atau pelaksana kegiatan komunikasi hingga evaluasinya. Di sinilah 

peran penting naskah akademik yang kelak dapat menjadi panduan tiap unit dalam 

melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan komunikasi yang telah dilaksanakan.  

Evaluasi kegiatan komunikasi adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial 

Kemenhub pada pemangku kepentingan, terutama publik pengguna jasanya. 

Bagaimanapun secara yuridis—dan sudah banyak bukti menunjukkan—bahwa 

kegiatan komunikasi yang strategis memungkinkan institusi pemerintah seperti 

Kemenhub dapat menyampaikan agenda kebijakannya, atau justru mengklarifikasi 
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kebijakan yang mungkin dianggap kontroversial, mengelola pesan kampanye, dan 

yang terpenting, membangun kepercayaan publik. Di sinilah peran penting aktor 

organisasi untuk terus melakukan hubungan masyarakat dengan benar, 

berkomunikasi dengan publik secara intuitif, dan tentunya menarik—meskipun 

seringkali normatif (Staton, 2010, pp. 5-7). Dengan demikian, menunjukkan adanya 

tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh Kemenhub akan mengurangi kecurigaan 

dan penolakan pada program-program atau kebijakan lainnya yang dikeluarkan 

Kemenhub. Pada akhirnya, tanggung jawab sosial yang konsisten dan beretika 

tersebut akan mengantarkan Kemenhub sebagai organisasi yang bereputasi baik. 

Reputasi yang baik pada gilirannya akan menghasilkan kehendak baik dari berbagai 

lapisan pemangku kepentingan kepada Kemenhub.   

Di samping itu, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

PM 38 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik juga telah mengatur 

dengan jelas bahwa komunikasi publik Kemenhub merupakan fungsi manajerial yang 

sejatinya berada dalam tataran pengambil kebijakan organisasional. Dengan 

menempatkan komunikasi sebagai fungsi manajerial, menjadikan komunikasi sebagai 

ujung tombak keberhasilan organisasional, dan menuntut publik internal untuk ikut 

serta di dalam kegiatan komunikasi publik ini dengan cara sukarela (voluntary). Hal 

ini sejalan dengan pencapaian tujuan akhir program komunikasi publik Kemenhub 

yaitu ‘reputasi baik’ dengan kepemimpinan perubahan. Seperti disebutkan di bagian 

sebelumnya, bahwa pencapaian reputasi baik ini tidaklah akan terlaksana jika tidak 

diawali dengan komunikasi internal yang mumpuni, integrative, dan menumbuhkan 

loyalitas publik internalnya. 

. 
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BAB V 

MUATAN CAPAIAN KINERJA & METODE EVALUASI 

 

A. Capaian Kinerja Program Komunikasi (IKU/IKK) 

Beberapa ahli kehumasan merumuskan beberapa konsep atau terminologi 

terkait penahapan (level) evaluasi suatu kinerja atau performa program komunikasi. 

Jika dirangkum, maka dapat disarikan ke dalam 4 (empat) jenjang pengukuran 

evaluasi, yaitu: (1) level input, yaitu tahap perencanaan atau perancangan 

pesan/materi komunikasi dalam suatu program atau kegiatan; (2) level output, yaitu 

tahap implementasi program/kegiatan untuk mengeksekusi pesan atau materi 

komunikasi; (3) level outgrowth, yaitu tahap dampak atau implikasi langsung dari 

eksekusi pesan/materi komunikasi terhadap target khalayaknya, bagaimana 

penerimaan atau kesadaran khalayak ketika terpapar pesan atau materi komunikasi; 

dan (4) level outcome, yaitu tahap perubahan opini atau pendapat (kognitif atau afektif), 

sikap (konatif), hingga perilaku khalayak ketika telah berulang kali terpapar 

pesan/materi komunikasi dari berbagai sumber/media. Agar terciptanya sinkronisasi 

evaluasi program komunikasi dengan aspek perencanaan/perancangan strategi 

komunikasinya, maka sebaiknya besaran pengukuran target kinerja pada evaluasi level 

input hendaknya mengacu pada sasaran/tujuan program komunikasi (termasuk 

khalayak sasaran) yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstrakom, sebagaimana 

yang tercantum di dalam Lampiran Permenhub 38/3019 pada halaman 41. Sebagai 

informasi, menyangkut tabel IKK beserta metode pengukuran evaluasi pada masing-

masing subbagian BKIP dapat dilihat pada lampiran 2.  

 

Tabel 5.1 Terminologi Tahapan Evaluasi 

Konsep 
Level Evaluasi 

Input Output Outgrowth Outcome 

Macnamara (1992 & 2001) Inputs Outputs Out-takes Outcomes 

Watson & Noble (2009) Inputs Outputs Impacts Effects 

Rolke & Zerfass (2010) Input Output Outcome Outflow 

Phillips & Paine (2010) Output Process Outcome Impact 

Macnamara (2014) Inputs, activities Outputs Outcomes Impact 
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Gambar 5.1 Model Piramida dari Riset Evaluasi Kehumasan (Macnamara, 1992 & 2001) 

 

 

Gambar 5.1 Rancangan Indikator Kinerja Menurut Reputasi Baik & Goodwill 
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1. Pemberitaan & Media Sosial: Hubungan Pers & Media 

a. Konferensi Pers 

Indikator Input: 

1) Kesesuaian karakteristik media yang diundang dengan karakteristik 

target khalayak yang dituju Kemenhub 

2) Kualitas konten press release bernilai berita yang akan dipublikasikan 

3) Kualitas penyampaian press release oleh narasumber 

4) Kualitas foto jurnalistik yang akan dipublikasikan 

   

Indikator Output: 

1) Persentase tingkat kehadiran undangan (jurnalis) dibandingkan dengan 

total keseluruhan undangan 

2) Persentase tingkat kehadiran jurnalis media level utama 

3) Pemahaman jurnalis terhadap konten press release 

4) Persentase tingkat interaktivitas narasumber dengan jurnalis 

5) Persentase permintaan wawancara khusus dengan jurnalis level utama 

   

Indikator Outgrowth 

1) Pemahaman jurnalis terhadap bingkai/agenda utama dari konten press 

release 

2) Penilaian/sentimen positif dari jurnalis terhadap konten press release 

3) Relasi komunikasi antara narasumber, panitia, dan jurnalis 

  

Indikator Outcome 

1) Persentase jumlah berita positif yang dipublikasikan oleh masing-

masing media peserta konferensi pers 

2) Persentase jumlah berita bernada positif yang sesuai dengan 

bingkai/agenda utama dari konten press release 

3) Persentase penempatan berita positif sebagai berita utama 

 

b. Press Background 

Indikator Input: 

1) TOR Kegiatan 
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2) Jumlah undangan 

3) Dokumentasi kegiatan (materi, rekaman kegiatan) 

4) Jenis kegiatan yang melibatkan media level utama 

5) Undangan kegiatan consultation meeting dengan forum Pemimpin 

Redaksi dan Redaktur Pelaksana grup media besar 

6) Undangan kegiatan breakfast meeting dengan jurnalis lapangan grup 

media besar 

 

Indikator Output 

1) Persentase tingkat kehadiran undangan dibagi dengan total keseluruhan 

undangan 

2) Terselenggaranya kegiatan press background 

3) Persentase kehadiran media level utama yang diwakili oleh redaktur 

pelaksana dan/atau pemimpin redaksi 

4) Persentase kehadiran media level utama yang diwakili oleh jurnalis 

lapangan 

 

Indikator Outgrowth 

1) Penilaian redaktur eksekutif dan/atau redaktur pelaksana dan/atau 

pemimpin redaksi dari media level utama terhadap agenda Kemenhub 

2) Agenda Kemenhub = agenda media level utama yang diundang 

 

Indikator Outcome 

1) Tingkat partisipasi dan pemahaman jurnalis senior untuk 

mempublikasikan isu-isu yang disampaikan dalam press background: 

 Jumlah liputan 

 Jenis dan penempatan media 

 Konten publikasi 

2) Agenda Kemenhub = agenda media level utama = agenda publik 

(priming) 

 

c. Talkshow 

Indikator Input: 

1) Perencanaan kegiatan 
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2) TOR kegiatan talkshow (topik, narsum, host, peserta) 

3) Dokumentasi kegiatan 

 

Indikator Output 

1) Persentase tingkat kehadiran peserta 

2) Perbandingan rencana dan realisasi kegiatan 

 

Indikator Outgrowth 

1) Penilaian peserta terhadap kegiatan talkshow (proses penyampaian 

pesan, kejelasan pesan, relevansi pesan, manfaat kegiatan, tempat 

penyelenggaraan, dsb) 

2) Penilaian terhadap kredibilitas, visibilitas, ketertarikan, kapabilitas 

pengisi acara dan narasumber 

 

Indikator Outcome 

1) Tingkat partisipasi dan pemahaman peserta untuk mempublikasikan isu 

yang dibahas dalam talkshow 

 

d. Forum Perhubungan 

Indikator Input: 

1) TOR Kegiatan 

2) Jumlah undangan 

3) Dokumentasi kegiatan 

 

Indikator Output 

1) Persentase tingkat kehadiran peserta 

2) Terselenggaranya kegiatan Forum Perhubungan 

 

Indikator Outgrowth 

1) Penilaian peserta terhadap kegiatan Forum Perhubungan 

 

Indikator Outcome 

1) Tingkat partisipasi dan pemahaman peserta untuk mempublikasikan isu-

isu yang dibahas dalam Forum Perhubungan: 
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 Jumlah liputan 

 Konten publikasi 

 

2. Pemberitaan & Media Sosial: Media Sosial 

a. Penyusunan Linimasa  

Indikator Input: 

1) Dokumen perencanaan linimasa di akun media sosial Kemenhub 

(Twitter, Facebook, Instagram, & YouTube) 

2) Penambahan kata kunci yang melibatkan isu publik 

 

Indikator Output 

1) Jumlah linimasa yang diposting di akun media sosial Kemenhub 

2) Jumlah kata kunci yang dituliskan dalam konten akun media sosial 

Kemenhub 

 

Indikator Outgrowth 

1) Meningkatnya partisipasi/ keterlibatan publik dalam penggunaan akun 

media sosial Kemenhub 

2) Meningkatnya jumlah reposting dan retweet konten dengan kata kunci 

yang sesuai dengan isu publik 

 

Indikator Outcome 

1) Meningkatnya jumlah partisipan dalam tiap unggahan 

2) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman publik terhadap program 

dan kebijakan sektor transportasi Kemenhub 

 

b. Konten Media Sosial  

Indikator Input: 

1) Kuantitas dan kualitas konten pemberitaan di media sosial (Twitter, 

Facebook, Instagram dan YouTube) 

2) Penambahan kata kunci yang melibatkan isu publik 

3) Produksi pesan sesuai dengan karakter masing-masing media sosial 

 

Indikator Output 
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1) Jumlah liputan dan kecenderungan isu-isu yang diposting di akun-akun 

media sosial Kemenhub 

2) Jumlah kata kunci yang dituliskan dalam konten akun media sosial 

Kemenhub 

3) Peningkatan jumlah likes dan komentar  

 

Indikator Outgrowth 

1) Meningkatnya partisipasi/ keterlibatan publik dalam penggunaan akun-

akun media sosial Kemenhub 

2) Meningkatnya jumlah mention/retweet tentang program Kemenhub 

 

Indikator Outcome 

1) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman publik terhadap program 

dan kebijakan sektor transportasi Kemenhub 

2) Meningkatnya preferensi/kesukaan publik pada program Kemenhub 

3) Meningkatnya keinginan publik merekomendasikan program Kemehub 

 

c. Digital Optimalization 

Digital optimalization adalah IKK tambahan yang disarankan untuk 

diujicobakan pada akun-akun media sosial yang dimiliki Kemenhub. Digital 

optimalization dimaksudkan agar tiap konten dan narasi tepat sasaran, 

menjangkau banyak publik dan komunitas.  

 

Indikator Input: 

1) Penambahan jumlah SDM yang khusus menangani admin media sosial 

Kemenhub. 

2) Penambahan infrastruktur untuk menunjang optimalisasi media sosial ini. 

Infrastruktur berkaitan dengan alat maupun aplikasi integrative layanan 

informasi, hingga penghitungan follower dan jaringan sosial yang 

dibuatnya. Pada bagian ini, Kemenhub dapat bekerja sama dengan pihak 

ketiga yang memang memiliki spesialisasi layanan dalam bidang ini. 

3) Penggunaan hyper-personalization untuk optimalisasi media digital 

online. Misalnya untuk memberikan jawaban yang sudah terpola, 

mengirimkan email tanggapan, kuiz, maupun kegiatan online sales 
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promotions lainnya. Pada bagian ini, Kemenhub juga dapat bekerja sama 

dengan pihak ketiga. 

4) Penambahan hastag (minimal 10) yang terkait dengan isu positif yang 

beredar di kalangan publik dan komunitas, pada tiap posting di masing-

masing media sosial untuk jangkauan yang lebih luas. 

5) Konten dan narasi sesuai karakter platform media. Dengan cara ini, 

konten di Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan website boleh 

memuat isu yang sama dengan gaya bahasa dan pilihan visualisasi (foto 

dan/atau video) yang berbeda untuk masing-masing media sosial 

tersebut. 

 

Indikator Output 

 Prosentase jumlah admin di tiap media sosial bertambah. Setiap akun 

media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, website) memiliki 

adminnya sendiri-sendiri, dengan kompetensi utama yaitu pemahaman 

atas karakter pengguna media-media sosial tersebut.  

 Perubahan konten dan narasi sesuai karakter platform media, yang di-

release oleh masing-masing admin yang terspesialisasi.  

 Perubahan penggunaan gaya bahasa di media sosial yang lebih cair dan 

kasual. Admin dapat memberikan respon segera dengan bahasa 

sederhana, mudah dipahami, atau bahkan memanfaatkan aspek humor 

sesuai konteksnya.  

 Prosentase kenaikan jumlah hastag yang berkaitan dengan isu 

publik/komunitas. Penentuan kata kunci sebagai hastag ini dapat 

dipantau melalui mesin pencari (Google).  

 Prosentase kenaikan jumlah partisipasi (likes, comments, viewers). 

Respon segera dari admin dipercaya dapat meningkatkan engagement 

dengan publik. 

 Prosentase kenaikan jumlah interaksi (pertanyaan/pernyataan yang 

dijawab). Jumlah admin yang bertambah memungkinkan jumlah 

pertanyaan yang terjawab juga bertambah. 

 Berkurangnya redudansi konten. Di sini ditandai oleh konten dengan 

tema seragam, namun dengan cara bertutur dan visualisasi yang 

berbeda. Website memuat tuturan resmi, sementara Twitter memuat 
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pemberitaan singkat, Facebok dan Instagram dengan gaya bahasa 

sederhana dan milenial. 

 Berkurangnya jumlah follower yang tidak produktif, bertambahanya 

follower loyal.Infrastruktur baru dapat membantu memilah akun-akun 

media sosial stakeholder yang memang rajin melakukan retweet, 

reposting, dan mentioned. 

 Bertambahnya jumlah partisipan kuiz. Indikatornya adalah semakin 

banyak partisipan peserta kuiz, dan semakin beragam hadiah yang 

diberikan. 

 

Indikator Outgrowth 

1) Meningkatnya partisipasi/keterlibatan publik dalam penggunaan akun-

akun media sosial Kemenhub. Di sini mulai terlihat banyak anggota 

masyarakat atau komunitas transportasi yang memberikan komentar 

positif dan memberikan likes.  

2) Komunitas transportasi dan pehobi mengaitkan kegiatannya dengan 

program komunikasi Kemenhub, dengan cara mention dan tag, 

berdasarkan hasil pencarian kata kunci. 

3) Meningkatnya jumlah tag, retweet, reposting, dan mentioned secara 

sukarela tentang program Kemenhub 

 

Indikator Outcome 

1) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman publik terhadap program 

dan kebijakan sektor transportasi Kemenhub sebagai akibat 

meningkatnya frekuensi dan intensitas dalam mengakses media sosial 

Kemenhub. 

2) Meningkatnya preferensi/kesukaan publik pada program Kemenhub 

dengan memberikan lkes dan komentar positif/dukungan. 

4) Meningkatnya keinginan publik merekomendasikan program Kemehub 

retweet, dan reposting secara sukarela tentang program komunikasi 

Kemenhub. 

5) Meningkatnya akun media sosial publik internal yang follow akun media 

sosial Kemnhub. 
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3. Pemberitaan & Media Sosial: Jejaring Media 

a. Jejaring Media  

Indikator Input: 

1) Dokumen perencanaan aktivitas jejaring media (bagian dari dokumen 

Renstrakom) 

2) Pencarian komunitas-komunitas potensial 

 

Indikator Output 

1) Terselenggaranya kegiatan-kegiatan jejaring media yang sesuai dengan 

dokumen perencanaan 

2) Meningkatnya publikasi konten-konten aktivitas komunitas jejaring 

media (Instagram, Twitter, Facebook, & YouTube) 

3) Meningkatnya hubungan kerjasama dengan komunitas transportasi/hobi 

jejaring yang berkaitan dengan program Kemenhub 

 

Indikator Outgrowth 

1) Meningkatnya publikasi konten-konten berjaringan KOL dengan akun 

kemenhub151 (Instagram, Twitter, Facebook, & YouTube) dan akun-

akun media sosial stakeholder internal lainnya (subsektor, BUMN 

Kemenhub, dsb) 

2) Meningkatnya partisipasi publik terhadap konten-konten akun 

kemenhub151 (Instagram, Twitter, Facebook, & YouTube) 

3) Meningkatnya jumlah komunitas transportasi/hobi yang ingin bekerja 

sama dalam program Kemenhub 

 

Indikator Outcome 

1) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman publik terhadap kebijakan-

kebijakan transportasi Kemenhub 

2) Meningkatnya preferensi kebijakan-kebijakan transportasi Kemenhub 

3) Meningkatnya kecenderungan tindakan positif kebijakan-kebijakan 

transportasi Kemenhub 

 

4. Publikasi & Pelayanan Informasi: Publikasi 

a. Advertorial dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM)  
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Indikator Input: 

1) Kualitas konten (visual dan copy) advertorial dan/atau ILM pada media 

cetak, elektronik, dan media online yang sesuai dengan target khalayak. 

2) ILM tanpa seri dengan cara bertutur cerita/story telling narrative 

approach. 

 

Indikator Output 

1) Terpublikasinya advetorial dan/atau ILM pada media cetak, media 

elektronik, dan media online yang menyasar target khalayak sesuai 

dengan Renstrakom. 

2) Terpublikasinya advertorial tanpa berbayar dari komunitas 

 

Indikator Outgrowth 

1) Meningkatnya viewer terhadap advertorial dan/atau ILM yang 

dipublikasikan via website dan/atau Youtube. 

2) Meningkatnya repost advertorial/ILM 

3) Meningkatnya preferensi publik yang ditandai dengan jumlah likes dan 

komentar postif/dukungan atas ILM. 

 

Indikator Outcome 

1) Meningkatnya pengetahuan publik terhadap pesan yang diangkat 

melalui advertorial dan ILM 

2) Meningkatnya preferensi publik terhadap pesan yang diangkat melalui 

advertorial dan ILM 

3) Meningkatnya simpati/empati (respon emosional) terhadap pesan yang 

diangkat melalui advertorial dan ILM 

 

b. Publikasi Website  

Indikator Input: 

1) Konten berita mencakup informasi aktual yang sesuai dengan kegiatan 

atau isu yang sedang atau baru saja berlangsung 

2) Visual/foto jurnalistik seputar Kemnhub 

 

Indikator Output 
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1) Tersebarnya informasi yang diunggah di website 

2) Tersebarnya dokumentasi yang diunggah di website 

3) Kelengkapan informasi dan dokumentasi yang diunggah di website 

 

Indikator Outgrowth 

1) Meningkatnya jumlah viewer di website 

2) Meningkatnya jumlah tulisan di media pemberitaan yang mengutip 

pemberitaan website Kemnhub. 

 

Indikator Outcome 

1) Meningkatnya pemahaman pengunjung terhadap konten website 

2) Berita yang dikutip oleh jejaring media yang merujuk atau bersumber dari 

website  

 

c. Publikasi Internal  

Indikator Input: 

1) Kesesuaian kuantitas draft konten dengan proporsi target khalayak 

prioritasnya (stakeholders internal). 

2) Kesesuaian kualitas draft konten dengan representasi preferensi target 

khalayak prioritasnya (stakeholders internal). 

3) Kesesuaian target sirkulasi hardcopy pada unit-unit internal berdasarkan 

target khalayak prioritasnya. 

 

Indikator Output 

1) Ketepatan jadwal penerbitan publikasi internal setiap edisinya. 

2) Persentase unit-unit internal yang menerima hardcopy publikasi, dibagi 

dengan keseluruhan unit-unit yang dikirimkan. 

3) Persentase viewer dan downloader softcopy publikasi pada situs, dibagi 

dengan keseluruhan pengunjung situs. 

4) Persentase kesesuaian kuantitas draft konten dengan publikasi layak 

cetak. 

5) Persentase kesesuaian kualitas draft konten dengan publikasi layak 

cetak 
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Indikator Outgrowth 

1) Persentase tingkat respon khalayak terhadap konten-konten publikasi 

yang interaktif. 

2) Persentase tingkat preferensi khalayak terhadap kualitas konten 

 

Indikator Outcome 

1) Persentase tingkat pengetahuan khalayak terhadap kebijakan- 

kebijakan internal & eksternal Kemenhub. 

2) Persentase tingkat pemahaman positif dari khalayak terhadap 

kebijakan-kebijakan internal & eksternal Kemenhub. 

3) Persentase tingkat kepuasan khalayak terhadap kualitas konten-konten 

publikasi 

4) Persentase tingkat keterlibatan khalayak dalam mempublikasikan 

konten-konten yang ada. 

 

d. Publikasi Eksternal 

Indikator Input: 

1) Kesesuaian kuantitas draft konten dengan proporsi target khalayak 

prioritasnya (stakeholders eksternal). 

2) Kesesuaian kualitas draft konten dengan representasi preferensi target 

khalayak prioritasnya (stakeholders eksternal). 

3) Kesesuaian target sirkulasi hardcopy pada mitra-mitra eksternal 

berdasarkan target khalayak prioritasnya. 

 

Indikator Output 

1) Ketepatan jadwal penerbitan publikasi eksternal setiap edisinya. 

2) Persentase mitra-mitra eksternal yang menerima hardcopy publikasi, 

dibagi dengan keseluruhan mitra-mitra ang dikirimkan. 

3) Persentase viewer dan downloader softcopy publikasi pada situs, dibagi 

dengan keseluruhan pengunjung situs. 

4) Persentase kesesuaian kuantitas draft konten dengan publikasi layak 

cetak. 

5) Persentase kesesuaian kualitas draft konten dengan publikasi layak 

cetak 
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Indikator Outgrowth 

1) Persentase tingkat respon khalayak terhadap konten-konten publikasi 

yang interaktif. 

2) Persentase tingkat preferensi khalayak terhadap kualitas konten 

 

Indikator Outcome 

1) Persentase tingkat pengetahuan khalayak terhadap kebijakan-kebijakan 

eksternal Kemenhub. 

2) Persentase tingkat pemahaman positif dari khalayak terhadap 

kebijakan-kebijakan eksternal Kemenhub. 

3) Persentase tingkat kepuasan khalayak terhadap kualitas konten-konten 

publikasi 

4) Persentase tingkat keterlibatan khalayak dalam mempublikasikan 

konten-konten yang ada. 

 

5.  Publikasi & Pelayanan Informasi: Pelayanan Informasi & Dokumentasi 

  Pelayanan Informasi & Dokumentasi 

Indikator Input: 

1) Keseluruhan informasi publik yang ada di Kemenhub, baik yang 

berbentuk digital maupun analog 

2) Digitalisasi seluruh dokumen (informasi/dokumentasi publik) yang siap 

dipublikasikan 

 

Indikator Output 

1) Tersedianya sebuah sistem teknologi informasi yang mengintegrasikan 

seluruh pelayanan informasi publik Kemenhub dan menghubungkan 

seluruh PPID Pelaksana, yang mudah diakses oleh publik (seluruh 

stakeholders) 

 

Indikator Outgrowth 

1) Persentase jumlah pemohon informasi yang berhasil memperoleh 

informasi/dokumentasi melalui sistem teknologi informasi Kemenhub 

dibagi dengan jumlah keseluruhan pemohon informasi yang 

mengajukan (terdaftar) 
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Indikator Outcome 

1) Tingkat kepuasan publik (seluruh stakeholders) terhadap layanan 

informasi/dokumentasi Kemenhub 

 

 Forum Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) 

Indikator Input: 

1) Terselenggaranya Forum PPID Kemenhub sebanyak minimal 3 (tiga) 

kali dalam setahun yang mencakup wilayah Indonesia bagian Barat, 

Tengah, dan Timur 

 

Indikator Output 

1) Persentase tingkat kehadiran jumlah PPID Pelaksana (atau 

perwakilannya) dalam Forum PPID Kemenhub dibagi dengan total 

keseluruhan PPID Pelaksana Kemenhub yang ada 

 

Indikator Outgrowth 

1) Persentase tingkat pemahaman peserta Forum PPID Kemenhub 

terhadap materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber (sesuai 

dengan tema kegiatan) 

 

Indikator Outcome 

1) Persentase tingkat partisipasi peserta Forum PPID Kemenhub dalam 

mempublikasikan informasi/dokumentasi publik yang dimiliki instansinya 

ke dalam sistem teknologi informasi Kemenhub 

 

 Keterbukaan Informasi Publik 

Indikator Input: 

1) Keikutsertaan dalam penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik oleh 

Komisi Informasi Pusat (KIP) setiap tahun 

 

Indikator Output 

1) Persentase kelengkapan administrasi atas pengisian kuesioner 

penilaian mandiri sebagaimana yang tercantum dalam dokumen hasil 



DRAFT I NA (policy brief) Kebijakan Evaluasi Program Komunikasi Publik BKIP, Kemenhub 
(4 November 2020) 

177 

pra evaluasi KIP, dibagi dengan total persyaratan kelengkapan 

administrasi yang diwajibkan 

 

Indikator Outgrowth 

1) Persentase kelengkapan fisik dalam verifikasi tim penilai KIP atas 

kuesioner penilaian mandiri, dibagi dengan total persyaratan 

kelengkapan fisik yang diwajibkan 

 

Indikator Outcome 

1) Meningkatnya pencapaian ranking/peringkat Kemenhub dalam nilai 

indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari tahun ke tahun 

 

6. Publikasi & Pelayanan Informasi: Edukasi Publik 

a. Pameran 

Indikator Input: 

1) Kesesuaian pemilihan pameran berdasarkan temanya dengan 

karakteristik target khalayak Kemenhub 

2) Posisi/lokasi stand Kemenhub yang strategis dan berada pada pintu-

pintu utama 

3) Daya tarik stand Kemenhub, baik secara visual maupun informasi 

 

Indikator Output 

1) Kesesuaian kuantitas dan kualitas pengunjung stand Kemenhub 

berdasarkan karakteristik target khalayaknya 

2) Jumlah pengunjung stand Kemenhub 

3) Interaktivitas juru penerang dengan pengunjung dalam penyampaian 

informasi 

 

Indikator Outgrowth 

1) Persentase tingkat pengetahuan dan pemahaman pengunjung terhadap 

materi/informasi di dalam stand Kemenhub 

 

Indikator Outcome 
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1) Persentase tingkat keterlibatan pengunjung dalam membagikan 

informasi di dalam stand Kemenhub melalui akun-akun media sosialnya 

 

METODE EVALUASI PROGRAM KOMUNIKASI  

1. Pemberitaan & Media Sosial: Hubungan Pers & Media 

a. Konferensi Pers 

Evaluasi Input: 

1) Daftar/checklist target media yang dituju (Renstrakom) dibagi dengan 

media yang diundang (undangan) 

2) Analisis konten press release 

3) Observasi terhadap metode penyampaian press release oleh 

narasumber 

 

Evaluasi Output 

1) Jumlah media yang hadir (database di buku tamu: nama & kontak) dibagi 

dengan jumlah keseluruhan undangan 

2) Jumlah jurnalis dari media level utama yang hadir berbanding 

keseluruhan jurnalis yang diundang 

3) Observasi & wawancara mendalam terhadap pemahaman jurnalis-

jurnalis yang hadir 

4) Jumlah total pertanyaan jurnalis dibagi dengan jumlah pertanyaan yang 

ditanggapi narasumber 

5) Jumlah permintaan wawancara dari media level utama berbanding 

dengan jumlah keseluruhan jurnalis yang hadir 

 

Evaluasi Outgrowth 

1) Mini-survei pemahaman terhadap jurnalis yang hadir 

2) Mini-survei sentimen terhadap jurnalis yang hadir 

3) Mini-survei hubungan jurnalis, narasumber, panitia 

 

Evaluasi Outcome 

1) Media monitoring terhadap berita-berita yang dipublikasikan oleh setiap 

media peserta konferensi pers 
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2) Analisis konten (tone dan bingkai/agenda) terhadap pemberitaan setiap 

media peserta konferensi pers 

3) Analisis isi penempatan berita bernada positif sebagai berita utama 

 

b. Press Background 

Evaluasi Input: 

1) Surat undangan yang dikirim dan checklist konfirmasi kehadiran (nama 

dan kontak peserta yang akan hadir) 

2) Analisis metode penyampaian 

3) Analisis kualitas dan kelayakan materi press background 

4) Analisis kualitas kegiatan yang dilaksanakan yang melibatkan jurnalis 

dari media level utama 

 

Evaluasi Output 

1) Observasi partisipatoris dalam kegiatan Press Background: 

pelaksanaan dan partisipasi peserta dalam sesi tanya jawab. 

2) Persentase jumlah undangan dan jumlah yang hadir 

3) Jumlah redaktur pelaksana dan/atau pemimpin redaksi dari media level 

utama yang hadir 

 

Evaluasi Outgrowth 

1) Wawancara mendalam pada redaktur pelaksana dan/atau pemimpin 

redaksi dari media level utama yang diundang (untuk melihat penilaian 

dan pemahaman 

2) Media monitoring melalui analisis konten kuantitatif dan kualitatif 

terhadap agenda pemberitaan media level utama 

 

Evaluasi Outcome 

1) Media monitoring: menghitung persentase liputan media, jenis media 

dan penempatan/waktu pemberitaan 

2) Analisis konten pemberitaan (tone dan kesesuaian pemberitaan dengan 

isu press background) 

3) Survei opini publik 
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c. Talkshow 

Evaluasi Input: 

1) Surat undangan yang dikirim 

2) Analisis terhadap host, cara penyampaian & materi nara sumber 

 

Evaluasi Output 

1) Observasi partisipatoris dalam kegiatan talkshow: pengamatan terhadap 

pelaksanaan talkshow, host, narsum, dan peserta 

2) Kesesuaian rencana dan pelaksanaan 

 

Evaluasi Outgrowth 

1) Survei untuk mengukur penilaian dan tingkat pemahaman peserta 

terhadap pelaksanaan kegiatan dan materi yang disampaikan para 

narasumber 

2) Wawancara pada wartawan yang hadir 

 

Evaluasi Outcome 

1) Media monitoring (menghitung persentase liputan media, penempatan 

publikasi) 

2) Analisis konten publikasi/pemberitaan 

 

d. Forum Perhubungan 

Evaluasi Input: 

1) Surat undangan Forum Perhubungan dan checklist konfirmasi kehadiran 

(nama dan kontak peserta yang akan hadir) 

2) Analisis penyampaian dan materi narasumber 

 

Evaluasi Output 

1) Observasi partisipatoris dalam kegiatan Forum Perhubungan: 

mengamati pelaksanaannya, narsum, dan partisipasi peserta dalam sesi 

tanya jawab (diskusi) 

 

Evaluasi Outgrowth 
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1) Observasi partisipatoris selama pelaksanaan Forum Perhubungan, 

terutama saat sesi tanya jawab (diskusi), seberapa relevan pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh para peserta dengan materi narasumber 

(tema kegiatan) 

2) Survei untuk mengukur penilaian dan tingkat pemahaman peserta 

terhadap pelaksanaan kegiatan materi yang disampaikan para 

narasumber 

 

Evaluasi Outcome 

1) Media monitoring (menghitung persentase liputan media, penempatan 

publikasi) 

2) Analisis konten publikasi/pemberitaan 

 

2. Pemberitaan & Media Sosial: Media Sosial 

a. Penyusunan Linimasa  

Evaluasi Input: 

1) Analisis kualitas konten linimasa 

2) Analisis kesesuaian konten linimasa 

 

Evaluasi Output 

1) Menghitung perbandingan jumlah linimasa yang direncanakan dan yang 

diposting di akun-akun media sosial Kemenhub 

 

Evaluasi Outgrowth 

1) Menghitung jumlah pengunjung, jumlah follower, liker, atau subscriber 

yang repost dan retweet dengan menggunakan tools analytics 

 

Evaluasi Outcome 

1) Survei jumlah follower, liker, commentator, subscriber dalam satu 

periode tertentu 

2) Survei untuk mengukur tingkat pemahaman visitor, follower, liker, atau 

subscriber akun-akun media sosial Kemenhub 

 

b. Konten Media Sosial 



DRAFT I NA (policy brief) Kebijakan Evaluasi Program Komunikasi Publik BKIP, Kemenhub 
(4 November 2020) 

182 

Evaluasi Input: 

1) Analisis konten pemberitaan media sosial (kuantitatif dan kualitatif) 

 

Evaluasi Output 

1) Menghitung perbandingan jumlah liputan dan kecenderungan isu-isu 

yang diposting di akun-akun media sosial Kemenhub 

 

Evaluasi Outgrowth 

1) Menghitung jumlah pengunjung, jumlah follower, liker, atau subscriber 

yang repost dan retweet dengan menggunakan tools analytics 

 

Evaluasi Outcome 

1) Survei untuk mengukur tingkat pemahaman visitor, follower, liker, atau 

subscriber akun-akun media sosial Kemenhub 

2) Survei untuk mengukur tingkat preferensi visitor, follower, liker, atau 

subscriber akun-akun media sosial Kemenhub 

3) Survei untuk mengukur kecenderungan tindakan positif visitor, follower, 

liker, atau subscriber akun-akun media sosial Kemenhub 

 

c. Digital Optimalization 

Evaluasi Input: 

1) Menghitung penambahan jumlah SDM yang khusus menangani admin 

media sosial Kemenhub. 

2) Analisis kualitatif kerja sama pihak ketiga untuk penggunaan hyper-

personalization untuk optimalisasi media digital online.  

3) Analisis kuantitatif penambahan hastag (minimal 10) yang terkait dengan 

isu positif yang beredar di kalangan publik dan komunitas. 

4) Analisisi kualitatif konten dan narasi sesuai karakter platform media 

(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan website)  

 

Evaluasi Output 

 Penghitungan jumlah admin di tiap akun media sosial (Facebook, 

Instagram, Twitter, Youtube, website)  
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 Analisis kualitatif kompetensi admin berkaitan dengan pemahaman atas 

karakter pengguna media-media sosial tersebut.  

 Analisis kualitatif perubahan konten dan narasi sesuai karakter platform 

media.  

 Analisis kualitatif penggunaan gaya bahasa di media sosial. 

 Analisis kuantitatif dan kualitatif respon segera (jawaban, sanggahan, 

permintaan maaf) dari admin dengan bahasa sederhana, mudah 

dipahami, atau bahkan memanfaatkan aspek humor sesuai konteksnya.  

 Perhitungan jumlah hastag yang berkaitan dengan isu publik/komunitas.  

 Analisis jaringan media sosial kuantitatif untuk menghitung jumlah 

partisipasi (likes, comments, viewers).  

 Analisis kualitatif konten untuk melihat berkurangnya redudansi.  

 Analisis jaringan media sosial untuk melihat pertambahan follower loyal. 

 Analisis jaringan media sosial untuk melihat pertambahan jumlah 

partisipan kuiz.  

 

Evaluasi Outgrowth 

1) Analisis jaringan media sosial untuk melihat peningkatan 

partisipasi/keterlibatan publik dalam penggunaan akun-akun media 

sosial Kemenhub dalam bentuk komentar positif dan memberikan likes.  

2) Analisis jaringan media sosial untuk melihat peningkatan 

partisipasi/keterlibatan komunitas transportasi dan pehobi melalui jumlah 

mention dan tag. 

3) Analisis jaringan media sosial untuk melihat peningkatan 

partisipasi/keterlibatan komunitas dan publik melalui retweet, reposting, 

dan mentioned sukarela. 

 

Evaluasi Outcome 

1) Survey peningkatan pengetahuan dan pemahaman publik terhadap 

program dan kebijakan sektor transportasi Kemenhub sebagai akibat 

meningkatnya frekuensi dan intensitas dalam mengakses media sosial 

Kemenhub. 
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2) Analisis jaringan media sosial untuk melihat peningkatan 

preferensi/kesukaan publik pada program Kemenhub dengan 

memberikan lkes dan komentar positif/dukungan. 

3) Analisis jaringan media sosial untuk melihat peningkatan partisipasi/ 

keinginan publik merekomendasikan program Kemehub retweet, dan 

reposting secara sukarela tentang program komunikasi Kemenhub. 

4) Analisis jaringan media sosial untuk melihat peningkatan jumlah akun 

media sosial publik internal yang follow akun media sosial Kemenhub. 

 

3. Pemberitaan & Media Sosial: Jejaring Media 

a. Jejaring Media 

Evaluasi Input: 

1) Analisis kualitas kegiatan jejaring media, terutama rasionalisasi 

pemilihan KOL dengan target khalayak Kemenhub 

 

Evaluasi Output 

1) Menghitung jumlah kegiatan jejaring media yang berhasil dieksekusi 

sesuai dengan perencanaan 

2) Menghitung jumlah publikasi konten KOL dan tingkat interaksi kontennya 

(analisis konten/isi) 

3) Menghitung jumlah publikasi tanpa biaya yang dilakukan dengan 

sukarela oleh komunitas 

 

Evaluasi Outgrowth 

1) Analisis konten KOL yang berjaringan dengan konten kemenhub151 

2) Menghitung jumlah publikasi konten (message volume), pertumbuhan 

audiens (fans/followers), impresi, dan interaksi (engagement) dari akun 

kemenhub151 

3) Menghitung jumlah publikasi sukarela yang dilakukan oleh komunitas 

 

Evaluasi Outcome 

1) Survei untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman, 

preferensi, dan kecenderungan tindakan positif audiens yang mengikuti 

akun kemenhub151 (Instagram, Twitter, Facebook, & YouTube) 
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4. Publikasi & Pelayanan Informasi: Publikasi 

a. Advertorial dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) 

Evaluasi Input: 

1) Analisis kualitas konten advertorial dan/atau ILM 

2) Analisis kesesuaian konten advertorial dan/atau ILM dengan target 

khalayak 

3) Analisis kesesuaian penempatan advertorial dan/atau ILM 

 

Evaluasi Output 

1) Publikasi advertorial dan/atau ILM sesuai dengan Renstrakom 

2) Publikasi advertorial dan/atau ILM sesuai dengan pemilihan dan 

penempatan media (media placing & media buyer) 

 

Evaluasi Outgrowth 

1) Mengukur opportunity to see (OTS) dari advertorial dan/atau ILM di 

media-media yang menayangkan 

2) Mengukur jumlah repost advertorial/ILM 

 

Evaluasi Outcome 

1) Survei untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap pesan yang 

disampaikan pada advertorial dan/atau ILM 

2) Survei untuk mengukur tingkat preferensi terhadap pesan yang 

disampaikan pada advertorial dan/atau ILM 

3) Survei untuk mengukur simpati/empati (respon emosional) terhadap 

pesan yang disampaikan pada advertorial dan/atau ILM 

 

b. Publikasi Website 

Evaluasi Input: 

1) Analisis kualitas konten website 

2) Analisis kesesuaian konten website dengan target khalayak 

 

Evaluasi Output 

1) Kuantitas konten-konten yang diunggah di website 
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Evaluasi Outgrowth 

1) View counter pada konten-konten website 

 

Evaluasi Outcome 

1) Survei pada pengunjung website 

 

c. Publikasi Internal  

Evaluasi Input: 

1) Analisis draft konten secara kuantitatif terhadap berbagai stakeholders 

internal yang dilibatkan menjadi narasumber maupun produsen konten. 

2) Analisis draft konten secara kualitatif terhadap pluralitas tema/narasi 

internal dalam setiap rubrik, narasi tunggal (jaringan konten), kreativitas 

konten, & interaktivitas konten. 

3) Daftar checklist sirkulasi hardcopy & daftar kontak penghubung pada 

unit-unit internal. 

 

Evaluasi Output 

1) Daftar checklist jadwal penerbitan pada setiap edisinya. 

2) Perbandingan jumlah eksemplar yang dicetak (hardcopy) pada setiap 

edisi dengan rencana 

3) Pengecekan dokumen pengiriman dengan penerimanya (kontak 

institusi) 

 

Evaluasi Outgrowth 

1) Pengukuran respon khalayak berdasarkan tingkat interaktivitasnya 

(kuis, kupon, hadiah, surat pembaca, dsb). 

2) Survei preferensi khalayak (online & offline) terhadap kualitas konten. 

3) Monitoring (dokumentasi, wawancara mendalam) terkait keberadaan 

fisik publikasi di unit-unit internal yang didistribusikan. 

 

Evaluasi Outcome 

1) Survei pemenuhan informasi khalayak (kognitif) terhadap konten-konten 

publikasi (uses & gratification). 
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2) Survei kepuasan khalayak terhadap konten-konten yang ada (afektif & 

konatif). 

3) Wawancara mendalam terhadap khalayak mengenai preferensinya 

terhadap konten-konten publikasi dan kecenderungan tindakan/saran 

perbaikan pembaca majalah terhadap kebijakan-kebijakan Kemenhub 

4) Monitoring konten-konten yang dipublikasikan oleh khalayak 

berdasarkan informasi-informasi dari publikasi 

 

d. Publikasi Eksternal 

Evaluasi Input: 

1) Analisis draft konten secara kuantitatif terhadap berbagai stakeholders 

eksternal yang dilibatkan menjadi narasumber maupun produsen 

konten. 

2) Analisis draft konten secara kualitatif terhadap pluralitas tema/narasi 

eksternal dalam setiap rubrik, narasi tunggal (jaringan konten), 

kreativitas konten, & interaktivitas konten. 

3) Daftar checklist sirkulasi hardcopy & daftar kontak penghubung pada 

mitra-mitra eksternal. 

 

Evaluasi Output 

1) Daftar checklist jadwal penerbitan pada setiap edisinya. 

2) Perbandingan jumlah eksemplar yang dicetak (hardcopy) pada setiap 

edisi dengan rencana 

3) Pengecekan dokumen pengiriman dengan penerimanya (kontak 

institusi) 

 

Evaluasi Outgrowth 

1) Pengukuran respon khalayak berdasarkan tingkat interaktivitasnya 

(kuis, kupon, hadiah, surat pembaca, dsb). 

2) Survei preferensi khalayak (online & offline) terhadap kualitas konten. 

3) Monitoring (dokumentasi, wawancara mendalam) terkait keberadaan 

fisik publikasi di mitra-mitra eksternal yang didistribusikan. 

 

Evaluasi Outcome 
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1) Survei pemenuhan informasi khalayak (kognitif) terhadap konten-konten 

publikasi (uses & gratification). 

2) Survei kepuasan khalayak terhadap konten-konten yang ada (afektif & 

konatif). 

3) Wawancara mendalam terhadap khalayak mengenai preferensinya 

terhadap konten-konten publikasi dan kecenderungan tindakan/saran 

perbaikan pembaca majalah terhadap kebijakan- kebijakan Kemenhub 

4) Monitoring konten-konten yang dipublikasikan oleh khalayak 

berdasarkan informasi-informasi dari publikasi. 

 

5. Publikasi & Pelayanan Informasi: Pelayanan Informasi & Dokumentasi 

a. Pelayanan Informasi & Dokumentasi 

Evaluasi Input: 

1) Studi dokumen untuk menginventarisir seluruh informasi dan 

dokumentasi Kemenhub 

2) Pemilahan data berdasarkan keempat tema/kategori informasi & 

penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) 

3) Publikasi, pembaruan data, & pelaporan (kendali/kontrol) 

 

Evaluasi Output 

1) Pada masa uji coba, dilakukan survei pengukuran tingkat adopsi publik 

berdasarkan indikator-indikator difusi inovasi (relative advantage, 

compatibility, complexity, trialability, observability) (Rogers, 1997) 

2) Pada masa pemakaian, dilakukan audit sistem teknologi informasi 

Kemenhub dalam rangka identifikasi kendala/hambatan 

 

Evaluasi Outgrowth 

1) Analisis komparasi terhadap tren fluktuasi tingkat keberhasilan jumlah 

permohonan informasi (pemohon informasi yang telah mendapatkan 

informasi/dokumentasi Kemenhub) 

 

Evaluasi Outcome 

1) Survei kepuasan masyarakat (stakeholders) berdasarkan indikator-

indikator yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan* 
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*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik 

 

e. Forum Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) 

Evaluasi Input: 

1) Studi dokumen untuk menginventarisir seluruh PPID Pelaksana yang 

telah resmi terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Atasan PPID 

Pelaksana 

2) Daftar surat undangan Forum PPID kepada seluruh PPID Pelaksana, 

dan checklist konfirmasi kehadiran (nama dan kontak peserta yang akan 

hadir) 

 

Evaluasi Output 

1) Observasi partisipatoris dalam Forum PPID (pelaksanaan kegiatan, 

narsum, dan partisipasi peserta dalam sesi diskusi). 

2) Wawancara mendalam terhadap peserta dan panitia mengenai 

pelaksanaan kegiatan 

 

Evaluasi Outgrowth 

1) Observasi partisipatoris selama Forum PPID, terutama saat sesi tanya 

jawab (diskusi), seberapa relevan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

oleh para peserta dengan materi narasumber (tema kegiatan) 

2) Survei pengukuran tingkat pemahaman peserta Forum PPID Kemenhub 

terhadap materi-materi yang telah disampaikan oleh para narasumber 

(tema kegiatan) 

 

Evaluasi Outcome 

1) Analisis konten secara kuantitatif terhadap informasi/dokumentasi yang 

telah dipublikasikan di dalam sistem berdasarkan: (1) kelengkapan 

konten (berkala, serta-merta, setiap saat, & dikecualikan); (2) kebaruan 

konten (diperbaharui minimal setiap enam bulan sekali); (3) siapa saja 

PPID Pelaksana yang berpartisipasi aktif; dan (4) bentuk partisipasi 
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PPID Pelaksana (selain mengunggah informasi publik yang wajib 

dipublikasikannya), seperti menjawab comment, menanggapi 

pengaduan, dsb 

2) Analisis komparasi terhadap tren fluktuasi jumlah PPID Pelaksana yang 

telah berpartisipasi aktif di dalam sistem teknologi informasi Kemenhub 

 

f. Keterbukaan Informasi Publik 

Evaluasi Input: 

1) Observasi lapangan dan studi dokumen (berbentuk laporan) untuk 

melakukan pengecekan terhadap: 

 Inventarisasi kekurangan kelengkapan fisik dan administrasi pada 

periode sebelumnya 

 Program/kegiatan yang telah direncanakan/disiapkan pada tahun 

berjalan untuk mengatasi kekurangan kelengkapan fisik dan 

administrasi tersebut 

 

Evaluasi Output 

1) Studi dokumen (berbentuk laporan) terhadap upaya tindak lanjut hasil 

pra evaluasi KIP 

 

Evaluasi Outgrowth 

1) Observasi lapangan dan studi dokumen (berbentuk laporan) terhadap 

kekurangan kelengkapan fisik dan administrasi sebagai upaya tindak 

lanjut hasil pra evaluasi KIP, termasuk pengecekan terhadap realisasi 

(beserta hambatannya) program/kegiatan yang telah disiapkan untuk 

mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut dan perencanaan 

program/kegiatan ke depannya 

 

Evaluasi Outcome 

1) Observasi lapangan dan studi dokumen (berbentuk laporan) terhadap 

keseluruhan hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik, 

khususnya mengenai: (1) kekurangan atau kelemahan apa saja yang 

belum dilakukan; (2) program/kegiatan apa saja yang perlu disiapkan 
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untuk mengatasi kekurangan tersebut pada periode berikutnya; dan (3) 

kelebihan apa saja yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan 

 

6. Publikasi & Pelayanan Informasi: Edukasi Publik 

a. Pameran 

Evaluasi Input: 

1) Analisis konten terhadap kesesuaian dan kualitas tema pameran yang 

dipilih 

2) Analisis denah venue pameran 

3) Analisis konten terhadap kualitas daya tarik stand Kemenhub secara 

visual dan informasi 

 

Evaluasi Output 

1) Observasi partisipatoris (mystery shopper) dalam pameran dengan 

melihat karakteristik pengunjung stand, jumlah pengunjung, dan kualitas 

interaksi juru penerang dengan pengunjung. 

 

Evaluasi Outgrowth 

1) Survei pengukuran tingkat pengetahuan dan pemahaman pengunjung 

terhadap materi/informasi di dalam stand Kemenhub 

 

Evaluasi Outcome 

1) Media monitoring untuk mengecek tingkat keterlibatan pengunjung dalam 

membagikan informasi di dalam stand Kemenhub melalui akun-akun 

media sosialnya 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Reputasi positif Kementerian Perhubungan perlu diukur dengan 

menggunakan konsep Goodwill (kehendak baik), Performa (kinerja) dan Relevansi. 

Dalam usaha mencapai reputasi baik tersebut, maka langkah awal yang harus 

dilakukan adalah dengan memperbaiki atau mengubah komunikasi internal untuk 

menghasilkan motivasi bekerja dan mengabdi yang pada akhirnya mencapai 

performa kinerja dan tanggung jawab sosial yang baik pula. Performa kinerja yang 

baik inilah yang akan dipersepsikan publik ekstenal dan pemangku kepentingan 

lainnya, sehingga terciptalah reputasi baik tersebut. Reputasi baik yang merupakan 

hasil dari persepsi seluruh pemangku kepentingan dan meliputi publik internal dan 

eksternal tersebut paling mudah dilihat dari pemahaman, kehendak baik, dan 

hubungan timbal balik yang saling mendukung dan menguntungkan. Mulai dari 

pimpinan, karyawan, sub-sektor dan UPT sebagai publik internal dan stakeholder 

utama, hingga jurnalis dan pimpinan media, komunitas-komunitas transportasi dan 

pehobi, serta masyarakat luas sebagai pengguna jasa layanan Kemenhub. 

Oleh karena itu, penting untuk menempatkan komuniasi sebagai bentuk 

manajerial yang merangkum semua kegiatan dan menjadi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan yang berlaitan dengan publik. Di sinilah perlunya melakukan 

pemetaan stakeholder untuk dapat diketahui tingkat kepentingan dan strategi 

komunikasi yang tepat bagi masing-masing stakeholder tersebut. Strategi komunikasi 

ini selain berkenaan dengan karakter stakeholder, juga perlu mempertimbangkan 

perubahan aspek sosiologis terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi 

komunikasi secara optimal, baik secara teknis, organisasional hingga budaya 

penggunanya.  

 

B. Rekomendasi 

Dari berbagai evaluasi data program komunikasi dari tahun ke tahun data, 

jabaran tentang konsep, aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka beberapa 

rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut; 

1. Perbaikan Komunikasi Internal dan Pencanangan Komitmen 
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Pada bagian ini, dibutuhkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi yang 

dapat mewadahi semua kegiatan Kemehub. Dengan kesadaran ini, maka 

komunikasi perlu ditempatkan dalam tingkatan yang tinggi dan memiliki fungsi 

manajerial yang mengikat. Dengan demikian, baik pimpinan maupun karyawan 

harus berkomitmen dalam pencapaian tujuan komunikasi yang berkaitan dengan 

pencapaian reputasi baik. Komunikasi internal yang baik ini juga dipercaya akan 

meningkatkan motivasi dan loyalitas yang pada akhirnya akan tercermin pada 

kinerja tiap personil dalam Kemnhub. Perbaikan komumikasi internal ini juga 

memungkinakan bentuk dukungan sukarela (voluntary support) pada berbagai 

kegiatan komunikasi Kemenhub. Hal ini tentunya akan mengefisienkan biaya 

komunikasi pemasaran, sekaligus meluaskan cakupan komunikasi yang perlu 

dilakukan Kemenhub. 

 

2. Evaluasi yang Dimulai dari Hulu ke Hilir 

Sebagai bentuk implementasi fungsi manajerial komunikasi, maka evaluasi 

program komunikasi adalah proses holistik dan sirkular yang memerlukan tinjauan 

sejak awal hingga akhir. Evaluasi program komunikasi sejatinya perlu melihat 

keseluruhan progam komunikasi, mulai dari tahap perencanaan, implementasi di 

berbagai stakeholders, hingga evaluasi akhir. Evaluasi akhir ini kemudian menjadi 

materi utama yang menjadi pertimbangan dalam analisis situasi untuk tahun 

berikutnya. Terus demikian hingga membentuk siklus longitudinal dan 

berkesinambungan. 

 

3. Pemetaan Stakeholders 

Perlu ada pemetaan stakeholders yang diprioritaskan menurut tingkat 

kepentingan dan tingkat otoritas kekuatannya (power), dan kapital yang 

dimilikinya, untuk kemudian digunakan dalam mendukung pencapaian reputasi 

positif. Adapun stakeholder ini merentang mulai dari stakeholders primer (prioritas 

pertama) yaitu birokrat internal dan birokrat eksternal, stakeholders sekunder 

(prioritas kedua dan ketiga) yaitu birokrat lain, sektor privat, parlemen, kelompok 

kepentingan, NGO/LSM, komunitas, serikat, media, akademisi, peneliti juga 

masyarakat. Pada bagian ini, perlu pula didalami tentang strategi dan saluran 

komunikasi yang tepat bagi masing-masing stakeholder, agar program 

komunikasi efektif. Keberpihakan dan preferensi stakeholders adalah aspek 
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penting dalam pencapaian reputasi baik bagi Kemenhub. Sikap ‘kebersalingan’ 

(mutual) -bahkan dengan sukarela- yang ditunjukan stakeholders adalah indikator 

utama adanya kehendak baik dalam bentuk resiprokasi. Resiprokasi ini pada 

akhirnya bahkan dapat mengefisienkan biaya komunikasi yang perlu dikeluarkan 

Kemenhub, karena kedua belah pihak atau banyak pihak sama-sama 

diuntungkan. 

 

4. Optimalisasi Hubungan Media  

Dalam evaluasi program komunikasi Kemenhub dari tahun ke tahun terlihat jelas 

besarnya bias konfirmasi positif (positive confirmation bias) pada penilaian 

pemberitaan media dan respon atas konten media sosial, yang hanya berada 

dalam tonalitas positif atau netral. Bias konfirmasi positif di satu sisi memang 

menenangkan karena memperlihatkan pemberitaan media yang tidak memihak. 

Namun di satu sisi -jika Kemenhub sedang berada dalam kondisi sulit, seperti 

adanya isu, masalah, atau bahkan krisis- bias konfirmasi positif ini akan 

menampilkan rupa aslinya, yaitu memberikan gambaran atau opini negatif yang 

ditunjukkan media. Karena pada analisis tonalitas sentimen pemberitaannya, 

pengklasifikasian sentimen netral cenderung “mengamankan” sentimen negatif 

yang terlanjur ada, sehingga menyebabkan ambiguitas dalam pengambilan 

keputusan-keputusan strategis, terutama dalam hal identifikasi dan penanganan 

potensi isu-isu krisis. Sehingga agar lebih memudahkan justifikasinya, 

penggunaan metode klasifikasi sentimen biner dapat diterapkan, seperti: (a) 

positif - negatif; (b) sangat positif - positif - negatif; atau (c) sangat positif - positif 

- negatif - sangat negatif. Namun secara mendasar, persoalan bias konfirmasi 

positif ini sebenarnya lebih dikarenakan hubungan media yang dibangun kurang 

kokoh dan harmonis, sehingga pemberitaan sentimen-sentimen negatif tersebut 

tetap akan bermunculan. 

Oleh karena itu, perhatian terbesar perlu diberikan ke media, terutama 

untuk memperkuat hubungan (lobbying) dengan para pemimpin media (level 

redaktur pelaksana dan pemimpin redaksi) sebagai penentu kebijakan media 

(lihat: hierarchy of influence), serta dengan jurnalis-jurnalis yang berdinas (beat) 

di Kemenhub secara khusus, dan jurnalis media pemberitaan yang berada dalam 

grup media besar secara umum. Hubungan dengan para pemimpin media dapat 

dilakukan dalam bentuk consultation meeting yang dapat dilaksanakan 
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sekurangnya dua kali dalam setahun. Pada kegiatan ini, Menteri, Juru Bicara 

Kementerian, hingga Dirjen adalah personil yang diharapkan dapat menjalin 

hubungan erat dan berkesinambungan dengan para pimpinan media tersebut. 

Sementara hubungan dengan jurnalis lapangan dapat dieratkan melalui kegiatan 

breakfast meeting yang dilakukan sekurangnya satu bulan sekali, agar tim BKIP 

dapat memantau agenda media dan opini publik melalui pemberitaan. Dengan 

kegiatan berkala yang terjadwal ini, diharapkan media memiliki pemahaman dan 

kehendak baik pada Kemnhub sebagai institusi pemerintahan dengan layanan 

yang luas. 

 

5. Optimalisasi Media Digital Online menuju Aplikasi yang Terintegrasi 

Dalam penjelasan tentang aspek sosiologis dan pantauan atas kondisi pandemik 

belakangan ini, maka mengandalkan media digital online -mulai dari media sosial, 

website, pemberitaan online, hingga aplikasi digital online- menjadi sebuah 

keharusan bagi institusi sebesar Kemenhub. Optimalisasi ini dapat dilakukan 

dengan mengkaji tiga aspek utama dalam teknologi komunikasi, yaitu aspek 

teknis, aspek organisasional, dan aspek budaya (cultural context), sebagaimana 

yang dijabarkan dalam gambar 6.1. Pada akhirnya, kesadaran sebagai institusi 

yang melayani kepentingan publik yang sangat besar membutuhkan komitmen 

untuk mempertanggungjawabkannya dalam evaluasi program komunikasi yang 

transparan, memiliki capaian yang terukur, dan melibatkan banyak pihak sebagai 

pemangku kepentingannya. Dimulai dari internal stakeholder hingga external 

stakeholder dengan tingkat kepentingan yang tidak terlalu tinggi, untuk 

pencapaian reputasi yang baik yang ditandai oleh kehendak baik (goodwill) dari 

para pemangku kepentingan tersebut. Oleh karena itu, untuk mendukung evaluasi 

keterkaitan ketiga aspek optimalisasi digital tersebut, maka penggunaan kerangka 

berpikir jaringan sosial -baik sebagai konsep/teori, metode, dan teknik analisis 

data-data digital- menjadi mutlak diperlukan oleh BKIP. 
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Gambar 6.1 Optimalisasi Digital melalui Aspek Teknis, Organisasional, & Budaya 
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LAMPIRAN 1 

 

Hasil Olah Data Monitoring Isu Negatif “Nasi Kucing” di Berbagai Media 

 

 

 

 



 

 

 

 



LAMPIRAN 2 

 

IKK Pemberitaan & Media Sosial: Hubungan Pers & Media 

IKK Press Conference 

Input Output Outgrowth Outcome 

1. Kesesuaian karakteristik 
media yang diundang 
dengan karakteristik target 
khalayak yang dituju 
Kemenhub 

2. Kualitas konten press 
release bernilai berita yang 
akan dipublikasikan 

3. Kualitas penyampaian press 
release oleh narasumber 

4. Kualitas foto jurnalistik yang 
akan dipublikasikan 

1. Persentase tingkat kehadiran undangan 
(jurnalis) dibandingkan dengan total 
keseluruhan undangan 

2. Persentase tingkat kehadiran jurnalis 
media level utama 

3. Pemahaman jurnalis terhadap konten 
press release 

4. Persentase tingkat interaktivitas 
narasumber dengan jurnalis 

5. Persentase permintaan wawancara khusus 
dengan jurnalis level utama 

1. Pemahaman jurnalis 
terhadap 
bingkai/agenda utama 
dari konten press 
release 

2. Penilaian/sentimen 
positif dari jurnalis 
terhadap konten press 
release 

3. Relasi komunikasi 
antara narasumber, 
panitia, dan jurnalis 

1. Persentase jumlah berita 
positif yang dipublikasikan oleh 
masing-masing media peserta 
konferensi pers 

2. Persentase jumlah berita 
bernada positif yang sesuai 
dengan bingkai/agenda utama 
dari konten press release 

3. Persentase penempatan berita 
positif sebagai berita utama 

Metode Evaluasi IKK 

1. Daftar/checklist target media 
yang dituju (Renstrakom) 
dibagi dengan media yang 
diundang (undangan) 

2. Analisis konten press 
release 

3. Observasi terhadap metode 
penyampaian press release 
oleh narasumber 

1. Jumlah media yang hadir (database di 
buku tamu: nama & kontak) dibagi dengan 
jumlah keseluruhan undangan 

2. Jumlah jurnalis dari media level utama 
yang hadir berbanding keseluruhan jurnalis 
yang diundang 

3. Observasi & wawancara mendalam 
terhadap pemahaman jurnalis-jurnalis yang 
hadir 

4. Jumlah total pertanyaan jurnalis dibagi 
dengan jumlah pertanyaan yang ditanggapi 
narasumber 

5. Jumlah permintaan wawancara dari media 
level utama berbanding dengan jumlah 
keseluruhan jurnalis yang hadir 

1. Mini-survei 
pemahaman terhadap 
jurnalis yang hadir 

2. Mini-survei sentimen 
terhadap jurnalis yang 
hadir 

3. Mini-survei hubungan 
jurnalis, narasumber, 
panitia 

1. Media monitoring terhadap 
berita-berita yang 
dipublikasikan oleh setiap 
media peserta konferensi pers 

2. Analisis konten (tone dan 
bingkai/agenda) terhadap 
pemberitaan setiap media 
peserta konferensi pers 

3. Analisis isi penempatan berita 
bernada positif sebagai berita 
utama 



 

IKK Press Background 

Input Output Outgrowth Outcome 

1. TOR Kegiatan  
2. Jumlah undangan 
3. Dokumentasi kegiatan 

(materi, rekaman kegiatan) 
4. Jenis kegiatan yang 

melibatkan media level utama 
5. Undangan kegiatan 

consultation meeting dengan 
forum Pemimpin Redaksi dan 
Redaktur Pelaksana grup 
media besar 

6. Undangan kegiatan breakfast 
meeting dengan jurnalis 
lapangan grup media besar 

1. Persentase tingkat 
kehadiran undangan dibagi 
dengan total keseluruhan 
undangan 

2. Terselenggaranya kegiatan 
press background 

3. Persentase kehadiran 
media level utama yang 
diwakili oleh redaktur 
pelaksana dan/atau 
pemimpin redaksi 

4. Persentase kehadiran 
media level utama yang 
diwakili oleh jurnalis 
lapangan 

1. Penilaian redaktur eksekutif 
dan/atau redaktur pelaksana 
dan/atau pemimpin redaksi 
dari media level utama 
terhadap agenda Kemenhub 

2. Agenda Kemenhub = 
agenda media level utama 
yang diundang 

1. Tingkat partisipasi dan 
pemahaman jurnalis senior 
untuk mempublikasikan isu-isu  
yang disampaikan dalam press 
background: 
• Jumlah liputan 
• Jenis dan penempatan 

media 
• Konten publikasi 

2.  Agenda Kemenhub = agenda 
media level utama = agenda 
publik (priming) 

Metode Evaluasi IKK 

1. Surat undangan yang dikirim 
dan checklist konfirmasi 
kehadiran (nama dan kontak 
peserta yang akan hadir)  

2. Analisis  metode penyampaian 
3. Analisis  kualitas  dan 

kelayakan materi press 
background 

4. Analisis kualitas kegiatan yang 
dilaksanakan yang melibatkan 
jurnalis dari media level utama 

1. Observasi partisipatoris 
dalam kegiatan press 
background:  pelaksanaan 
dan partisipasi peserta 
dalam sesi tanya jawab. 

2. Persentase jumlah 
undangan dan jumlah yang 
hadir 

3. Jumlah redaktur pelaksana 
dan/atau pemimpin redaksi 
dari media level utama 
yang hadir 

1. Wawancara mendalam pada 
redaktur pelaksana dan/atau 
pemimpin redaksi dari media 
level utama yang diundang 
(untuk melihat penilaian dan 
pemahaman 

2. Media monitoring melalui 
analisis konten kuantitatif dan 
kualitatif terhadap agenda 
pemberitaan media level 
utama 

1. Media monitoring: menghitung 
persentase liputan media, jenis 
media dan penempatan/waktu 
pemberitaan 

2. Analisis konten pemberitaan  
(tone dan kesesuaian 
pemberitaan dengan isu press 
background) 

3. Survei opini publik  



 

 

IKK Talkshow (Dialog Publik, Pentas Edukasi, dan Sejenisnya) 

Input Output Outgrowth Outcome 

1. Perencanaan 

kegiatan  

2. TOR kegiatan 

talkshow (topik, 

narsum, host, 

peserta) 

3. Dokumentasi 

kegiatan 

1. Persentase tingkat 

kehadiran peserta 

2. Perbandingan rencana 

dan realisasi kegiatan 

1. Penilaian peserta terhadap 

kegiatan talkshow (proses 

penyampaian pesan, kejelasan 

pesan, relevansi pesan, 

manfaat kegiatan, tempat 

penyelenggaraan, dsb) 

2. Penilaian terhadap kredibilitas, 

visibilitas, ketertarikan, 

kapabilitas pengisi acara dan 

narasumber 

1. Tingkat partisipasi dan 

pemahaman peserta untuk 

mempublikasikan isu yang 

dibahas dalam talkshow 

Metode Evaluasi IKK 

1. Surat undangan 

yang dikirim 

2. Analisis  terhadap 

host, cara 

penyampaian & 

materi nara 

sumber 

1. Observasi partisipatoris 

dalam kegiatan 

talkshow: pengamatan 

terhadap  pelaksanaan 

talkshow,  host, narsum, 

dan peserta 

2. Kesesuaian rencana dan 

pelaksanaan 

1. Survei untuk mengukur 

penilaian dan tingkat 

pemahaman peserta terhadap 

pelaksanaan kegiatan dan 

materi yang disampaikan para 

narasumber 

2. Wawancara pada wartawan 

yang hadir 

1. Media monitoring 

(menghitung persentase 

liputan media, penempatan 

publikasi) 

2. Analisis konten 

publikasi/pemberitaan 

 

 



 

IKK Forum Perhubungan 

Input Output Outgrowth Outcome 

1. TOR Kegiatan  
2. Jumlah undangan 
3. Dokumentasi 

kegiatan 

1. Persentase tingkat 
kehadiran peserta 

2. Terselenggaranya kegiatan 
Forum Perhubungan 

1. Penilaian peserta terhadap 
kegiatan Forum 
Perhubungan 

1. Tingkat partisipasi dan 
pemahaman peserta untuk 
mempublikasikan isu-isu 
yang dibahas dalam Forum 
Perhubungan: 
• Jumlah liputan 
• Konten publikasi 

Metode Evaluasi IKK 

1. Surat undangan 
Forum 
Perhubungan dan 
checklist konfirmasi 
kehadiran (nama 
dan kontak peserta 
yang akan hadir)  

2. Analisis 
penyampaian dan 
materi narasumber 

1. Observasi partisipatoris 
dalam kegiatan Forum 
Perhubungan: mengamati 
pelaksanaannya, narsum, 
dan partisipasi peserta 
dalam sesi tanya jawab 
(diskusi). 

1. Observasi partisipatoris 
selama pelaksanaan Forum 
Perhubungan, terutama saat 
sesi tanya jawab (diskusi), 
seberapa relevan 
pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan oleh para 
peserta dengan materi 
narasumber (tema kegiatan) 

2. Survei untuk mengukur 
penilaian dan tingkat 
pemahaman peserta 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan materi yang 
disampaikan para 
narasumber  

1. Media monitoring 
(menghitung persentase 
liputan media, penempatan 
publikasi) 

2. Analisis konten 
publikasi/pemberitaan 

 
 



IKK Pemberitaan & Media Sosial: Media Sosial 

IKK Penyusunan Linimasa 

Input Output Outgrowth Outcome 

1. Dokumen perencanaan 

linimasa di akun media 

sosial Kemenhub 

(Twitter, Facebook, 

Instagram, & YouTube) 

2. Penambahan kata kunci 

yang melibatkan isu 

publik  

1. Jumlah linimasa yang 

diposting di akun media 

sosial Kemenhub 

2. Jumlah kata kunci yang 

dituliskan dalam konten 

akun media sosial 

Kemenhub 

1. Meningkatnya partisipasi/ 

keterlibatan publik dalam 

penggunaan akun media 

sosial Kemenhub 

2. Meningkatnya jumlah 

reposting dan retweet 

konten dengan kata kunci 

yang sesuai dengan isu 

publik 

1. Meningkatnya jumlah 

partisipan dalam tiap 

unggahan 

2. Meningkatnya 

pengetahuan dan 

pemahaman publik 

terhadap program dan 

kebijakan sektor 

transportasi Kemenhub 

Metode Evaluasi IKK 

1. Analisis kualitas konten 

linimasa  

2. Analisis kesesuaian 

konten linimasa 

1. Menghitung perbandingan 

jumlah linimasa yang 

direncanakan dan yang 

diposting di akun-akun 

media sosial Kemenhub 

1. Menghitung jumlah 

pengunjung, jumlah 

follower, liker, atau 

subscriber yang repost dan 

retweet dengan 

menggunakan tools 

analytics 

1. Survei jumlah follower, 

liker, commentator, 

subscriber dalam satu 

periode tertentu 

2. Survei  untuk mengukur 

tingkat pemahaman 

visitor, follower, liker, atau 

subscriber akun-akun 

media sosial Kemenhub 

 
 
 
 



 
 

IKK Konten Media Sosial 

Input Output Outgrowth Outcome 

1. Kuantitas dan kualitas 
konten pemberitaan di 
media sosial (Twitter, 
Facebook, Instagram 
dan YouTube)  

2. Penambahan kata 
kunci yang melibatkan 
isu publik 

3. Produksi pesan sesuai 
dengan karakter 
masing-masing media 
sosial 

1. Jumlah liputan dan 
kecenderungan isu-isu 
yang diposting di akun-
akun media sosial 
Kemenhub 

2. Jumlah kata kunci yang 
dituliskan dalam konten 
akun media sosial 
Kemenhub 

3. Peningkatan jumlah likes 
dan komentar 

1. Meningkatnya partisipasi/ 
keterlibatan publik dalam 
penggunaan akun-akun 
media sosial Kemenhub 

2. Meningkatnya jumlah 
mention/retweet tentang 
program Kemenhub 

1. Meningkatnya pengetahuan dan 
pemahaman publik terhadap 
program dan kebijakan sektor 
transportasi Kemenhub 

2. Meningkatnya 
preferensi/kesukaan publik pada 
program Kemenhub 

3. Meningkatnya keinginan publik 
merekomendasikan program 
Kemehub 

Metode Evaluasi IKK 

1. Analisis konten 
pemberitaan media 
sosial (kuantitatif dan 
kualitatif) 

1. Menghitung perbandingan 
jumlah liputan dan 
kecenderungan isu-isu 
yang diposting di akun-akun 
media sosial Kemenhub 

1. Menghitung jumlah 
pengunjung, jumlah follower, 
liker, atau subscriber yang 
repost dan retweet dengan 
menggunakan tools analytics 

1. Survei  untuk mengukur tingkat 
pemahaman visitor, follower, 
liker, atau subscriber akun-akun 
media sosial Kemenhub 

2. Survei  untuk mengukur tingkat 
preferensi visitor, follower, liker, 
atau subscriber akun-akun 
media sosial Kemenhub 

3. Survei  untuk mengukur 
kecenderungan tindakan positif  
visitor, follower, liker, atau 
subscriber akun-akun media 
sosial Kemenhub 

 
 



 
 
 

IKK Optimalisasi Digital 

Input Output Outgrowth Outcome 

1. TOR Kegiatan  
2. Jumlah SDM (Admin media 

sosial) 
3. Penambahan infrastruktur: alat, 

aplikasi untuk penghitungan 
follower dan jaringan sosial yang 
dibuatnya. 

4. Penggunaan hyper-
personalization untuk 
optimalisasi media digital online. 

5. Penambahan hastag (minimal 
10) pada tiap posting di masing-
masing media sosial. 

6. Konten dan narasi sesuai 
karakter platform media.  

1. Prosentase jumlah admin di tiap media 
sosial. 

2. Perubahan konten dan narasi sesuai 
karakter platform media. 

3. Perubahan penggunaan gaya bahasa di 
media sosial yang lebih cair dan kasual. 

4. Prosentase kenaikan jumlah hastag yang 
berkaitan dengan isu publik/komunitas. 

5. Prosentase kenaikan jumlah partisipasi 
(likes, comments, viewers). 

6. Prosentase kenaikan jumlah interaksi 
(pertanyaan/pernyataan yang dijawab). 

7. Berkurangnya redudansi konten.  
8. Berkurangnya jumlah follower yang tidak 

produktif, bertambahanya follower loyal. 
9. Bertambahnya jumlah partisipan kuiz  

1. Penilaian publik terhadap respon 
interaksi yang diberikan admin. 

2. Preferensi publik pada konten-
konten di berbagai platform media 
sosial Kemenhub. 

3. Penilaian komunitas terhadap 
respon interaksi yang diberikan 
admin. 

4. Preferensi komunitas pada konten-
konten di berbagai platform media 
sosial Kemenhub. 

5. Partisipasi publik pada setiap 
konten media sosial Kemenhub. 

6. Partisipasi komunitas pada setiap 
konten media sosial Kemenhub.  

1. Tingkat partisipasi 
dan interaksi publik 
bertambah. 

2. Tingkat partisipasi 
dan interaksi 
komunitas 
bertambah. 

3. Publik menjadi 
asosiasi.  

4. Komunitas menjadi 
asosiasi. 

Metode Evaluasi IKK 

1. Jumlah rekrutmen SDM Admin. 
2. Jumlah infrastuktur (alat dan 

aplikasi) yang digunakan untuk 
optimalisasi konten media sosial. 

3. Analisis kuantitatif jaringan media 
sosial. 

4. Analisis  kualitatif produksi pesan 
(penggunaan bahasa). 

5. Analisis  kualitas  dan kelayakan 
materi (konten dan narasi) sesuai 
platform media. 

6. Analisis kuantitatif jumlah hastag 
yang berkaitan dengan isu publik.  

1. Observasi partisipatoris dalam interaksi 
dan partisipasi admin dengan follower. 

2. Observasi pemantauan hastag yang 
melibatkan isu publik/komunitas. 

3. Penghitungan jumlah viewer/follower yang 
bertambah. 

4. Penghitungan jumlah interaksi yang 
bertambah. 

1. Analisis jaringan media sosial untuk 
melihat word cloud yang berkaitan 
dengan hastag. 

2. Analisis jaringan media sosial untuk 
jumlah akun yang bergabung 
sebagai viewers/followers. 

3. Analisis jaringan media sosial untuk 
melihat interaksi admin dengan 
viewers/followers. 

4. Media monitoring melalui analisis 
konten kuantitatif dan kualitatif atas 
konten dan narasi media sosial. 

1. Media monitoring: 
menghitung 
prosentase likes dan 
komen secara 
berkala.  

2. Analisis konten dan 
narasi (visual dan 
gaya bahasa) yang 
sesuai dengan 
platform media.  

3. Survei preferensi 
publik dan 
komunitas. 

 



 
IKK Pemberitaan & Media Sosial: Jejaring Media 

 

IKK Jejaring Media 

Input Output Outgrowth Outcome 

1. Dokumen 
perencanaan 
aktivitas jejaring 
media (bagian dari 
dokumen 
Renstrakom)  

1. Terselenggaranya kegiatan-
kegiatan jejaring media yang 
sesuai dengan dokumen 
perencanaan  

2. Meningkatnya publikasi 
konten-konten KOL dari 
aktivitas jejaring media 
(Instagram, Twitter, 
Facebook, & YouTube) 

3. meningkatnya hubungan 
kerjasama dengan komunitas 
transportasi/hobi jejaring 
yang berkaitan dengan 
program Kemenhub 

1. Meningkatnya publikasi konten-
konten berjaringan KOL dengan 
akun kemenhub151 (Instagram, 
Twitter, Facebook, & YouTube) dan 
akun-akun media sosial stakeholder 
internal lainnya (subsektor, BUMN 
Kemenhub, dsb) 

2. Meningkatnya partisipasi publik 
terhadap konten-konten akun 
kemenhub151 (Instagram, Twitter, 
Facebook, & YouTube) 

3. Meningkatnya jumlah komunitas 
transportasi/hobi yang ingin bekerja 
sama dalam program Kemenhub 

1. Meningkatnya pengetahuan 
dan pemahaman publik 
terhadap kebijakan-
kebijakan transportasi 
Kemenhub 

2. Meningkatnya preferensi 
kebijakan-kebijakan 
transportasi Kemenhub 

3. meningkatnya 
kecenderungan tindakan 
positif kebijakan-kebijakan 
transportasi Kemenhub 

Metode Evaluasi IKK  

1. Analisis kualitas 
kegiatan jejaring 
media, terutama 
rasionalisasi 
pemilihan KOL 
dengan target 
khalayak 
Kemenhub 

1. Menghitung jumlah kegiatan 
jejaring media yang berhasil 
dieksekusi sesuai dengan 
perencanaan 

2. Menghitung jumlah publikasi 
konten KOL dan tingkat 
interaksi kontennya (analisis 
konten/isi) 

3. Menghitung jumlah publikasi 
tanpa biaya yang dilakukan 
dengan sukarela oleh 
komunitas 

1. Analisis konten KOL yangberjaringan 
dengan konten kemenhub151 

2. Menghitung jumlah publikasi konten 
(message volume), pertumbuhan 
audiens (fans/followers), impresi, 
dan interaksi (engagement) dari 
akun kemenhub151 

3. Menghitung jumlah publikasi 
sukarela yang dilakukan oleh 
komunitas 

1. Survei untuk mengukur 
tingkat pengetahuan dan 
pemahaman, preferensi, 
dan kecenderungan 
tindakan positif  audiens 
yang mengikuti akun 
kemenhub151 (Instagram, 
Twitter, Facebook, & 
YouTube) 



 
IKK Publikasi & Pelayanan Informasi: Publikasi 

 

IKK Advertorial dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) 

Input Output Outgrowth Outcome 

1. Kualitas konten (visual dan 
copy) advertorial dan/atau 
ILM pada media cetak, 
elektronik, dan media 
online yang sesuai dengan 
target khalayak 

2. ILM tanpa seri dengan cara 
bertutur cerita/story telling 
narrative approach 

1. Terpublikasinya advetorial 
dan/atau ILM pada media 
cetak, media elektronik, dan 
media online yang menyasar 
target khalayak sesuai dengan 
Renstrakom 

2. Terpublikasinya advertorial 
tanpa berbayar dari komunitas  

1. Meningkatnya 
viewer terhadap 
advertorial dan/atau 
ILM 

2. Meningkatnya 
repost 
advertorial/ILM 

1. Meningkatnya awareness public 
terhadap pesan yang diangkat 
melalui advertorial dan ILM 

2. Meningkatnya preferensi publik 
terhadap pesan yang diangkat 
melalui advertorial dan ILM 

3. Meningkatnya simpati/empati 
(respon  emosional) terhadap 
pesan yang diangkat melalui 
advertorial dan ILM 

Metode Evaluasi IKK 

1. Analisis kualitas konten 
advertorial dan/atau ILM 

2. Analisis kesesuaian konten 
advertorial dan/atau ILM 
dengan target khalayak 

3. Analisis kesesuaian 
penempatan advertorial 
dan/atau ILM 

1. Publikasi advertorial dan/atau 
ILM sesuai dengan Renstrakom 

2. Publikasi advertorial dan/atau 
ILM sesuai dengan pemilihan 
dan penempatan media (media 
placing & media buyer) 

1. Mengukur 
opportunity to see 
(OTS) dari 
advertorial dan/atau 
ILM di media-media 
yang menayangkan 

2. Mengukur jumlah 
repost 
advertorial/ILM 

1. Survei untuk mengukur tingkat 
pemahaman terhadap pesan yang 
disampaikan pada advertorial 
dan/atau ILM 

2. Survei untuk mengukur tingkat 
preferensi terhadap pesan yang 
disampaikan pada advertorial 
dan/atau ILM 

3. Survei untuk mengukur 
simpati/empati (respon 
emosional) terhadap pesan yang 
disampaikan pada advertorial 
dan/atau ILM 

 
 
 



 

IKK Publikasi Website 

Input Output Outgrowth Outcome 

1. Konten berita mencakup 

informasi aktual yang sesuai 

dengan kegiatan atau isu yang 

sedang atau baru saja 

berlangsung 

2. Visual/foto jurnalistik seputar 

Kemnhub 

1. Tersebarnya informasi 

yang diunggah di 

website 

2. Tersebarnya 

dokumentasi yang 

diunggah di website 

3. Kelengkapan informasi 

dan dokumentasi yang 

diunggah di website 

1. Meningkatnya jumlah viewer 

di website 

2. Meningkatnya jumlah tulisan 

di media pemberitaan yang 

mengutip pemberitaan 

website Kemnhub 

1. Meningkatnya 

pemahaman pengunjung 

terhadap konten website 

2. Berita yang dikutip oleh 

jejaring media yang 

merujuk atau bersumber 

dari website 

Metode Evaluasi IKK 

1. Analisis kualitas konten website 

2. Analisis kesesuaian konten 

website dengan target khalayak 

1. Kuantitas konten-

konten yang diunggah 

di website 

1. View counter pada konten-

konten website 

1. Survei pada pengunjung 

website 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IKK Publikasi Internal (MODA) 

Input* Output Outgrowth Outcome 

1. Kesesuaian kuantitas draft 
konten dengan proporsi 
target khalayak prioritasnya 
(stakeholders internal). 

2. Kesesuaian kualitas draft 
konten dengan representasi 
preferensi target khalayak 
prioritasnya (stakeholders 
internal).  

3. Kesesuaian target sirkulasi 
hardcopy pada unit-unit 
internal berdasarkan target 
khalayak prioritasnya. 

1. Ketepatan jadwal penerbitan publikasi 
internal setiap edisinya. 

2. Persentase unit-unit internal yang 
menerima hardcopy publikasi, dibagi 
dengan keseluruhan unit-unit yang 
dikirimkan. 

3. Persentase viewer dan downloader 
softcopy publikasi pada situs, dibagi 
dengan keseluruhan pengunjung situs. 

4. Persentase kesesuaian kuantitas draft 
konten dengan publikasi layak cetak. 

5. Persentase kesesuaian kualitas draft 
konten dengan publikasi layak cetak 

1. Persentase tingkat 
respon khalayak 
terhadap konten-
konten publikasi 
yang interaktif. 

2. Persentase tingkat 
preferensi khalayak 
terhadap kualitas 
konten 

1. Persentase tingkat pengetahuan 
khalayak terhadap kebijakan-
kebijakan internal & eksternal 
Kemenhub. 

2. Persentase tingkat pemahaman 
positif dari khalayak terhadap 
kebijakan-kebijakan internal & 
eksternal Kemenhub. 

3. Persentase tingkat kepuasan 
khalayak terhadap kualitas konten-
konten publikasi 

4. Persentase tingkat keterlibatan 
khalayak dalam mempublikasikan 
konten-konten yang ada. 

Metode Evaluasi IKK 

1. Analisis draft konten secara 
kuantitatif terhadap berbagai 
stakeholders internal yang 
dilibatkan menjadi narasumber 
maupun produsen konten. 

2. Analisis draft konten secara 
kualitatif terhadap pluralitas 
tema/narasi internal dalam 
setiap rubrik, narasi tunggal 
(jaringan konten), kreativitas 
konten, & interaktivitas konten. 

3. Daftar checklist sirkulasi 
hardcopy & daftar kontak 
penghubung pada unit-unit 
internal. 

1. Daftar checklist 
jadwal penerbitan 
pada setiap 
edisinya.  

2. Perbandingan 
jumlah eksemplar 
yang dicetak 
(hardcopy) pada 
setiap edisi dengan 
rencana 

3. Pengecekan 
dokumen pengiriman 
dengan 
penerimanya (kontak 
institusi) 

1. Pengukuran respon 
khalayak berdasarkan 
tingkat interaktivitasnya 
(kuis, kupon, hadiah, surat 
pembaca, dsb). 

2. Survei preferensi khalayak 
(online & offline) terhadap 
kualitas konten. 

3. Monitoring (dokumentasi, 
wawancara mendalam) 
terkait keberadaan fisik 
publikasi di unit-unit 
internal yang 
didistribusikan. 

4. Survei pemenuhan informasi khalayak  
(kognitif) terhadap konten-konten publikasi 
(uses & gratification). 

5. Survei kepuasan khalayak terhadap 
konten-konten yang ada (afektif & konatif). 

6. Wawancara mendalam terhadap khalayak 
mengenai preferensinya terhadap konten-
konten publikasi dan kecenderungan 
tindakan/saran perbaikan pembaca 
majalah terhadap kebijakan-kebijakan 
Kemenhub 

7. Monitoring konten-konten yang 
dipublikasikan oleh khalayak berdasarkan 
informasi-informasi dari publikasi. 

 
 



 

IKK Publikasi Eksternal (TRANSMEDIA) 

Input* Output Outgrowth Outcome 

1. Kesesuaian kuantitas draft 
konten dengan proporsi 
target khalayak prioritasnya 
(stakeholders eksternal). 

2. Kesesuaian kualitas draft 
konten dengan representasi 
preferensi target khalayak 
prioritasnya (stakeholders 
eksternal).  

3. Kesesuaian target sirkulasi 
hardcopy pada mitra-mitra 
eksternal berdasarkan 
target khalayak prioritasnya. 

1. Ketepatan jadwal penerbitan publikasi 
eksternal setiap edisinya. 

2. Persentase mitra-mitra eksternal yang 
menerima hardcopy publikasi, dibagi 
dengan keseluruhan mitra-mitra ang 
dikirimkan. 

3. Persentase viewer dan downloader 
softcopy publikasi pada situs, dibagi 
dengan keseluruhan pengunjung situs. 

4. Persentase kesesuaian kuantitas draft 
konten dengan publikasi layak cetak. 

5. Persentase kesesuaian kualitas draft 
konten dengan publikasi layak cetak 

1. Persentase 
tingkat respon 
khalayak 
terhadap 
konten-konten 
publikasi yang 
interaktif. 

2. Persentase 
tingkat 
preferensi 
khalayak 
terhadap 
kualitas konten 

1. Persentase tingkat pengetahuan 
khalayak terhadap kebijakan-
kebijakan eksternal Kemenhub. 

2. Persentase tingkat pemahaman 
positif dari khalayak terhadap 
kebijakan-kebijakan eksternal 
Kemenhub. 

3. Persentase tingkat kepuasan 
khalayak terhadap kualitas konten-
konten publikasi 

4. Persentase tingkat keterlibatan 
khalayak dalam mempublikasikan 
konten-konten yang ada. 

Metode Evaluasi IKK 

1. Analisis draft konten secara 
kuantitatif terhadap berbagai 
stakeholders eksternal yang 
dilibatkan menjadi 
narasumber maupun 
produsen konten. 

2. Analisis draft konten secara 
kualitatif terhadap pluralitas 
tema/narasi eksternal dalam 
setiap rubrik, narasi tunggal 
(jaringan konten), kreativitas 
konten, & interaktivitas 
konten. 

3. Daftar checklist sirkulasi 
hardcopy & daftar kontak 
penghubung pada mitra-
mitra eksternal. 

1. Daftar checklist jadwal 
penerbitan pada setiap 
edisinya.  

2. Perbandingan jumlah 
eksemplar yang dicetak 
(hardcopy) pada setiap edisi 
dengan rencana 

3. Pengecekan dokumen 
pengiriman dengan 
penerimanya (kontak 
institusi) 

1. Pengukuran respon khalayak 
berdasarkan tingkat 
interaktivitasnya (kuis, kupon, 
hadiah, surat pembaca, dsb). 

2. Survei preferensi khalayak 
(online & offline) terhadap 
kualitas konten. 

3. Monitoring (dokumentasi, 
wawancara mendalam) terkait 
keberadaan fisik publikasi di 
mitra-mitra eksternal yang 
didistribusikan. 

1. Survei pemenuhan informasi 
khalayak  (kognitif) terhadap 
konten-konten publikasi (uses & 
gratification). 

2. Survei kepuasan khalayak 
terhadap konten-konten yang ada 
(afektif & konatif). 

3. Wawancara mendalam terhadap 
khalayak mengenai preferensinya 
terhadap konten-konten publikasi 
dan kecenderungan tindakan/saran 
perbaikan pembaca majalah 
terhadap kebijakan-kebijakan 
Kemenhub 

4. Monitoring konten-konten yang 
dipublikasikan oleh khalayak 
berdasarkan informasi-informasi 
dari publikasi. 



IKK Publikasi & Pelayanan Informasi: Pelayanan Informasi & Dokumentasi 
 

IKK Pelayanan Informasi & Dokumentasi 

Input Output Outgrowth Outcome 

1. Keseluruhan informasi 
publik yang ada di 
Kemenhub, baik yang 
berbentuk digital maupun 
analog 

2. Digitalisasi seluruh 
dokumen 
(informasi/dokumentasi 
publik) yang siap 
dipublikasikan 

1. Tersedianya sebuah sistem 
teknologi informasi yang 
mengintegrasikan seluruh 
pelayanan informasi publik 
Kemenhub dan 
menghubungkan seluruh 
PPID Pelaksana, yang 
mudah diakses oleh publik 
(seluruh stakeholders) 

1. Persentase jumlah 
pemohon informasi yang 
berhasil memperoleh 
informasi/dokumentasi 
melalui sistem teknologi 
informasi Kemenhub dibagi 
dengan jumlah 
keseluruhan pemohon 
informasi yang mengajukan 
(terdaftar)  

1. Tingkat kepuasan publik 
(seluruh stakeholders) 
terhadap layanan 
informasi/dokumentasi 
Kemenhub 

Metode Evaluasi IKK 

1. Studi dokumen untuk 
menginventarisir seluruh 
informasi dan 
dokumentasi Kemenhub 

2. Pemilahan data 
berdasarkan keempat 
tema/kategori informasi & 
penyusunan Daftar 
Informasi Publik (DIP) 

3. Publikasi, pembaruan 
data, & pelaporan 
(kendali/kontrol) 

1. Pada masa uji coba, 
dilakukan survei pengukuran 
tingkat adopsi publik 
berdasarkan indikator-
indikator difusi inovasi 
(relative advantage, 
compatibility, complexity, 
trialability, observability) 
(Rogers, 1997) 

2. Pada masa pemakaian, 
dilakukan audit sistem 
teknologi informasi 
Kemenhub dalam rangka 
identifikasi 
kendala/hambatan  

1. Analisis komparasi 
terhadap tren fluktuasi 
tingkat keberhasilan jumlah 
permohonan informasi 
(pemohon informasi yang 
telah mendapatkan 
informasi/dokumentasi 
Kemenhub) 

1. Survei kepuasan masyarakat 
(stakeholders) berdasarkan 
indikator-indikator yang telah 
ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan 
(Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan Survei 
Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan 
Publik) 

 
 



 

IKK Forum Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) 

Input Output Outgrowth Outcome 

1. Terselenggaranya Forum 
PPID Kemenhub 
sebanyak minimal 3 (tiga) 
kali dalam setahun yang 
mencakup wilayah 
Indonesia bagian Barat, 
Tengah, dan Timur 

1. Persentase tingkat 
kehadiran jumlah PPID 
Pelaksana (atau 
perwakilannya) dalam 
Forum PPID Kemenhub 
dibagi dengan total 
keseluruhan PPID 
Pelaksana Kemenhub 
yang ada 

1. Persentase tingkat 
pemahaman peserta 
Forum PPID 
Kemenhub terhadap 
materi-materi yang 
disampaikan oleh para 
narasumber (sesuai 
dengan tema kegiatan) 

1. Persentase tingkat partisipasi peserta 
Forum PPID Kemenhub dalam 
mempublikasikan 
informasi/dokumentasi publik yang 
dimiliki instansinya ke dalam sistem 
teknologi informasi Kemenhub 

Metode Evaluasi IKK 

1. Studi dokumen untuk 
menginventarisir seluruh 
PPID Pelaksana yang 
telah resmi terbentuk 
berdasarkan Surat 
Keputusan Atasan PPID 
Pelaksana 

2. Daftar surat undangan 
Forum PPID kepada 
seluruh PPID Pelaksana, 
dan checklist konfirmasi 
kehadiran (nama dan 
kontak peserta yang akan 
hadir)  

1. Observasi partisipatoris 
dalam Forum PPID 
(pelaksanaan kegiatan, 
narsum, dan partisipasi 
peserta dalam sesi 
diskusi).  

2. Wawancara mendalam 
terhadap peserta dan 
panitia mengenai 
pelaksanaan kegiatan 

1. Observasi partisipatoris 
selama Forum PPID, 
terutama saat sesi 
tanya jawab (diskusi), 
seberapa relevan 
pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan oleh para 
peserta dengan materi 
narasumber (tema 
kegiatan) 

2. Survei pengukuran 
tingkat pemahaman 
peserta Forum PPID 
Kemenhub terhadap 
materi-materi yang 
telah disampaikan oleh 
para narasumber (tema 
kegiatan) 

1. Analisis konten secara kuantitatif 
terhadap informasi/dokumentasi yang 
telah dipublikasikan di dalam sistem 
berdasarkan: (1) kelengkapan konten 
(berkala, serta-merta, setiap saat, & 
dikecualikan); (2) kebaruan konten 
(diperbaharui minimal setiap enam 
bulan sekali); (3) siapa saja PPID 
Pelaksana yang berpartisipasi aktif; dan 
(4) bentuk partisipasi PPID Pelaksana 
(selain mengunggah informasi publik 
yang wajib dipublikasikannya), seperti 
menjawab comment, menanggapi 
pengaduan, dsb 

2. Analisis komparasi terhadap tren 
fluktuasi jumlah PPID Pelaksana yang 
telah berpartisipasi aktif di dalam 
sistem teknologi informasi Kemenhub 

 



 

IKK Keterbukaan Informasi Publik 

Input Output Outgrowth Outcome 

1. Keikutsertaan dalam 
penilaian Indeks 
Keterbukaan Informasi 
Publik oleh Komisi 
Informasi Pusat (KIP) 
setiap tahun 

1. Persentase kelengkapan 
administrasi atas 
pengisian kuesioner 
penilaian mandiri 
sebagaimana yang 
tercantum dalam 
dokumen hasil pra 
evaluasi KIP, dibagi 
dengan total persyaratan 
kelengkapan administrasi 
yang diwajibkan 

1. Persentase kelengkapan fisik 
dalam verifikasi tim penilai 
KIP atas kuesioner penilaian 
mandiri, dibagi dengan total 
persyaratan kelengkapan 
fisik yang diwajibkan 

1. Meningkatnya pencapaian 
ranking/peringkat Kemenhub 
dalam nilai indeks 
Keterbukaan Informasi Publik 
(KIP) dari tahun ke tahun 

Metode Evaluasi IKK 

1. Observasi lapangan dan 
studi dokumen (berbentuk 
laporan) untuk melakukan 
pengecekan terhadap: 
• Inventarisasi 

kekurangan 
kelengkapan fisik dan 
administrasi pada 
periode sebelumnya 

• Program/kegiatan yang 
telah 
direncanakan/disiapkan 
pada tahun berjalan 
untuk mengatasi 
kekurangan 
kelengkapan fisik dan 
administrasi tersebut  

1. Studi dokumen (berbentuk 
laporan) terhadap upaya 
tindak lanjut hasil pra 
evaluasi KIP 

1. Observasi lapangan dan studi 
dokumen (berbentuk laporan) 
terhadap kekurangan 
kelengkapan fisik dan 
administrasi sebagai upaya 
tindak lanjut hasil pra evaluasi 
KIP, termasuk pengecekan 
terhadap realisasi (beserta 
hambatannya) 
program/kegiatan yang telah 
disiapkan untuk mengatasi 
kekurangan-kekurangan 
tersebut dan perencanaan 
program/kegiatan ke 
depannya 

1. Observasi lapangan dan studi 
dokumen (berbentuk laporan) 
terhadap keseluruhan hasil 
penilaian Indeks Keterbukaan 
Informasi Publik, khususnya 
mengenai: (1) kekurangan 
atau kelemahan apa saja 
yang belum dilakukan; (2) 
program/kegiatan apa saja 
yang perlu disiapkan untuk 
mengatasi kekurangan 
tersebut pada periode 
berikutnya; dan (3) kelebihan 
apa saja yang perlu 
dipertahankan atau 
ditingkatkan 



 

IKK Pameran 

Input Output Outgrowth Outcome 

1. Kesesuaian pemilihan 
pameran berdasarkan 
temanya dengan 
karakteristik target 
khalayak Kemenhub  

2. Posisi/lokasi stand 
Kemenhub yang 
strategis dan berada 
pada pintu-pintu 
utama 

3. Daya tarik stand 
Kemenhub, baik 
secara visual maupun 
informasi 

1. Kesesuaian kuantitas dan 
kualitas pengunjung stand 
Kemenhub berdasarkan 
karakteristik target khalayaknya 

2. Jumlah pengunjung stand 
Kemenhub 

3. Interaktivitas juru penerang 
dengan pengunjung dalam 
penyampaian informasi 

1. Persentase tingkat 
pengetahuan dan 
pemahaman pengunjung 
terhadap materi/informasi di 
dalam stand Kemenhub 

1. Persentase tingkat 
keterlibatan pengunjung 
dalam membagikan informasi 
di dalam stand Kemenhub 
melalui akun-akun media 
sosialnya 

Metode Evaluasi IKK 

1. Analisis konten 
terhadap kesesuaian 
dan kualitas tema 
pameran yang dipilih 

2. Analisis denah venue 
pameran 

3. Analisis konten 
terhadap kualitas daya 
tarik stand Kemenhub 
secara visual dan 
informasi 

1. Observasi partisipatoris (mystery 
shopper) dalam pameran dengan 
melihat karakteristik pengunjung 
stand, jumlah pengunjung, dan 
kualitas interaksi juru penerang 
dengan pengunjung. 

1. Survei pengukuran tingkat 
pengetahuan dan 
pemahaman pengunjung 
terhadap materi/informasi di 
dalam stand Kemenhub 

1. Media monitoring untuk 
mengecek tingkat keterlibatan 
pengunjung dalam 
membagikan informasi di 
dalam stand Kemenhub 
melalui akun-akun media 
sosialnya 

 



LAMPIRAN 3 

Materi Narasumber Ahli Focus Group Discussion 

 

  

  



 

 

  

  

 

 



 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

  

  



 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

  

 
 



 

 

  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
 



 

 

  

 

  

  



 

 

 

  

  



 

 

 

  

  



 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  


