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RINGKASAN 

 Humaedi Suhada. Inovasi Public Relation Command Center dalam 

Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Provinsi NTB (Studi Deskriptif 

Kualitatif pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB). 

Dibimbing oleh Dian Lestari Miharja, SP., MA dan Shinta Desiyana Fajarica, S.IP., 

M.Si. 

 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB meluncurkan 

inovasi di bidang pelayanan humas pemerintahan. Inovasi ini terealisasi dalam 

bentuk Public Relation Command Center (PRCC). PRCC merupakan suatu sistem 

manajemen yang diciptakan oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 

Provinsi NTB untuk mensukseskan penerapan Government 4.0 (pelayanan real-

time, online, transparan, big data, dan digitalisasi) di lingkungan Biro Humas dan 

Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB. 

 Sistem manajemen PRCC atau hanya disebut PRCC merupakan gabungan 

antara Unit Kerja PRCC yaitu tim ahli PRCC dibantu staf frontliner ditambah 

dengan sistem arsitektur teknologi PRCC itu sendiri. Sistem manajemen PRCC ini 

(Satuan atau Unit Kerja PRCC dan Arsitektur Teknologi PRCC) dibentuk dan 

dikembangkan sejak tahun 2018 dan dirilis secara resmi pada malam peringatan 

Hari Pers Nasional tanggal 8 Februari 2019 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi NTB. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi sektor publik yang 

dilakukan oleh PRCC khususnya dalam sosialisasi program kerja Pemerintah 

Provinsi NTB berikut kendala-kendala yang dihadapi PRCC dalam melakukan 

inovasi sektor publik di bidang humas pemerintahan tersebut. Model yang peneliti 

jadikan acuan untuk melihat inovasi pada sektor publik yang dilakukan oleh Biro 

Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB dengan inovasi PRCC nya 

ini adalah Tipologi Inovasi Sektor Publik menurut Albury (2003) dalam Muluk 

(2008: 44 - 45). Albury mengklasifikasikan inovasi yang dilakukan oleh sektor 

publik, salah satunya lembaga humas di instansi pemerintah ke dalam lima jenis 
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inovasi, yaitu (1) Inovasi Produk atau Layanan, (2) Inovasi Proses Pelayanan, (3) 

Inovasi Metode Pelayanan, (4) Inovasi Kebijakan atau Strategi Pelayanan, dan (5) 

Inovasi Sistem Pelayanan. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara sebagai teknik 

pengumpulan data dan menganalisis data yang didapatkan dengan teknik analisis 

data menggunakan model Miles dan Huberman. Data yang didapat kemudian di 

sajikan, direduksi, kemudian menarik kesimpulan, dan mengulang prosesnya 

sampai data jenuh atau tidak dapat dikembangkan lagi sehingga menjadi 

kesimpulan akhir penelitian yang perlu diverifikasikan kembali kepada 

narasumber. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga inovasi sektor publik 

PRCC yang dijalankan oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 

NTB, yaitu (1) Inovasi Layanan, (2) Inovasi Proses Pelayanan, dan (3) Inovasi 

Metode Pelayanan. Inovasi layanan yang terdapat di PRCC yaitu (1) Digitalisasi 

Diseminasi Informasi, Inovasi proses pelayanan yaitu (1) NTB Gemilang Goes to 

CIVICs, Inovasi metode pelayanan yaitu (1) Data and Public Information Service 

(DPIS), (2) Governor Social Media Handling (GSMH) dan (3) Online Letter 

Disposition System (OLDS). 

PRCC telah berjalan selama (3) tiga tahun, selama periode tersebut terdapat 

beberapa faktor pendukung yang menyokong kinerja PRCC dalam bekerja 

diantaranya, (1) Adanya fasilitas infrastruktur IT (IT Tools) yang mempuni dalam 

sistem, (2) Adanya tim ahli PRCC yang berkompeten, serta (3) Adanya apresiasi 

dari Gubernur dan Wakil Gubernur serta pimpinan dan atasan. Selain itu, terdapat 

pula beberapa kendala ditubuh PRCC, yakni: (1) Belum memiliki aturan yang jelas 

pada tingkat peraturan daerah, (2) Posisi PRCC secara hirarki berada di bawah Sub 

Bagian Hubungan Media yang notabene hanya memiliki beberapa tupoksi dan tidak 

seluas PRCC, sedangkan PRCC didesain untuk membantu segala lini di Biro 

Humas dan Protokol, sehingga PRCC perlu menjadi Bagian atau setidaknya Sub 

Bagian tersendiri dalam Biro Humas dan Protokol. 
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Dari hasil penelitian maka dapat disarankan, (1) Diperlukan kajian lanjutan 

yang lebih mendalam mengenai hubungan antara inovasi dengan efektivitas kinerja 

aparatur pemerintahan dan efisiensi sumber daya pemerintah daerah, (2) 

Diharapkan tim Humas dan Protokol mempertimbangkan untuk mengubah nama 

dari seluruh inovasi yang dijalankan seperti dalam penggunaan istilah bahasa 

Inggris menjadi bahasa Indonesia atau menggunakan istilah bahasa lokal/sasak, 

sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengingat nama program dan mengerti 

makna dari program tersebut, (3) Diharapkan pegawai atau Tim Ahli PRCC berasal 

dari Pegawai Pemerintahan/OTK, dan (4) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, 

dapat meneliti mengenai efektivitas inovasi PRCC. 

Kata Kunci: Inovasi, Sektor Pemerintahan, PRCC, Humas Pemerintah, Humas dan 

Protokol, NTB 
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I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Hubungan masyarakat atau humas di era sekarang ini berada pada zaman 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat. 

Periode pengembangan teknologi yang masif ini dikenal dengan revolusi industri 

4.0 atau lebih tepatnya era globalisasi informasi jika dilihat dari segi perkembangan 

teknologi informasi, dan era paradigma baru teknologi media jika dilihat dari 

perkembangan teknologi komunikasi. Manusia menerapkan inovasi teknologi 

komputerisasi dan inovasi teknologi digital lainnya untuk mempermudah pekerjaan 

dan memangkas sumber daya serta waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan 

aktivitas dalam berbagai sektor kehidupan seperti sektor sosial, politik, hukum, 

keamanan, bisnis, pemerintahan, pendidikan, pelayanan publik, dan lain 

sebagainya. 

Humas pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik (sektor publik) tidak 

luput dari kebutuhan dan tuntutan untuk menguasai dan menerapkan teknologi 

dalam menjalankan segala tugas dan aktivitasnya. Dalam bidang pemerintahan, 

penerapan kemajuan sebagai konsekuensi dari revolusi industri 4.0 ini dapat disebut 

Government 4.0. Sosialisasi program kerja dan kebijakan pemerintah merupakan 

salah satu tugas utama seorang humas yang bekerja pada sektor pemerintahan. 

Secara umum humas pemerintah saat ini masih menerapkan teknologi yang sudah 

usang dalam pekerjaannya. Humas pemerintah selama ini lebih banyak 

memanfaatkan media mainstream seperti koran dan televisi untuk 

mensosialisasikan program kerja pemerintah padahal banyak teknologi yang lebih 

mutakhir atau canggih yang dapat digunakan. Dengan segala inovasi dalam bidang 

TIK yang tersedia pada era sekarang ini, diharapkan setiap informasi program kerja 

pemerintah dapat menjangkau seluruh masyarakat dengan cepat sekaligus dengan 

biaya minimal. 

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB merupakan 

salah satu institusi humas yang mulai menyadari pentingnya penerapan inovasi-
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inovasi terutama inovasi dalam bidang TIK pada setiap kegiatan menjalankan 

fungsi pemerintahan. Penerapan inovasi ini diharapkan dapat memperbaiki 

kekurangan dari keadaan sebelum diterapkannya inovasi, seperti meningkatkan 

kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat 

tentang pemerintahan di Provinsi NTB. Kesadaran akan hal tersebut diwujudkan 

dengan meluncurkan terobosan yaitu Public Relation Command Center (PRCC) 

yang diharapkan dapat menjadi institusi sekaligus sarana (tools) yang inovatif, 

kreatif, dan maju dalam penguasaan TIK. 

PRCC merupakan sebuah sistem informasi humas yang terpusat dam 

terintegrasi dalam manajemen lingkungan kerja Biro Humas dan Protokol 

Sekretariat Daerah Provinsi NTB. PRCC bertugas untuk mempermudah 

pengelolaan data dan informasi yang diterima, dihasilkan, dan dipublikasikan dari 

program kerja, kebijakan dan agenda pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur dan 

Wakil Gubernur NTB. PRCC dibawah Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 

Provinsi NTB sebagai lembaga pemerintah yang berhadapan langsung dengan 

publik diharapkan dapat menjawab tantangan perubahan yang semakin cepat di era 

teknologi informasi dengan kinerja layanan publik yang inovatif terutama pada 

aktivitas sosialisasi program kerja Pemerintah Provinsi NTB. Maka timbul 

pertanyaan, bagaimanakah inovasi pada sektor publik yang dilakukan oleh PRCC 

dalam rangka sosialisasi program kerja Pemerintah Provinsi NTB. Berdasarkan 

uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui inovasi PRCC 

dalam sosialisasi program kerja Pemerintah Provinsi NTB. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut: Bagaimana inovasi sektor publik yang 

dilakukan oleh PRCC dalam sosialisasi program kerja Pemerintah Provinsi NTB? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui inovasi sektor publik yang dilakukan oleh PRCC dalam 

sosialisasi program kerja Pemerintah Provinsi NTB. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PRCC dalam melakukan 

inovasi sektor publik dalam sosialisasi program kerja Pemerintah Provinsi 

NTB. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan 

bidang komunikasi khususnya bidang kehumasan bagi peneliti dan bagi pihak 

lain. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang 

bermanfaat bagi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB 

serta menjadi referensi penting untuk pengembangan inovasi PRCC di masa 

mendatang.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Hubungan Masyarakat (Humas) 

Hubungan masyarakat atau biasa disebut humas (Public Relations) 

memiliki sangat banyak definisi seperti yang dihimpun oleh Dominick dalam 

bukunya The Dinamic of Mass Communication: Media in the Digital Age, 2000 

(Morissan, 2014: 26), definisi yang paling pendek ialah “humas ialah upaya 

melakukan hal-hal baik sehingga mendapatkan kepercayaan.” Menurut Frank 

Jefkins, humas adalah sesuatu yang meliputi seluruh kegiatan komunikasi yang 

terencana, ke dalam dan ke luar organisasi kepada khalayak dengan tujuan 

mencapai target tertentu. Menurutnya, humas selalu berkaitan dengan usaha 

pembentukan pemahaman dan kesepahaman menuju ke perubahan yang positif 

(Morissan, 2014: 27). 

 Humas Menurut SK Bonar dalam Suprawoto (2018: 41), adalah usaha-

usaha untuk mencapai hubungan harmonis antara suatu badan atau organisasi 

dengan masyarakat sekelilingnya. Definisi ini lebih menekankan pada hubungan 

yang harmonis antara lembaga dengan masyarakat sekeliling organisasi itu. 

Artinya, humas harus dapat menjamin adanya saling pengertian dan akan terus 

meningkatkan citra organisasi. 

 Pengertian-pengertian tentang humas tersebut dapat memberikan 

kesimpulan secara sederhana bahwa humas ialah fungsi dan upaya untuk 

menciptakan suasana dan citra positif baik ke luar dan ke dalam suatu organisasi 

sehingga terbentuk hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik. 
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2.1.1. Tujuan Humas 

Tujuan humas secara umum menurut Kriyantono (2008: 5 – 18) dalam 

Suprawoto (2018: 56), ialah: 

1. Menciptakan kesepahaman antara organisasi atau perusahaan dengan 

publik. 

Tujuan utama humas ialah menciptakan saling pengertian antara organisasi 

dengan publik. Oleh karena itu, humas harus menjamin ketersediaan dan kecukupan 

informasi. Informasi yang memadai berguna untuk mengantisipasi timbulnya salah 

pengertian terhadap kebijakan organisasi atau pemimpin atau anggota organisasi. 

2. Membangun citra organisasi atau perusahaan. 

Citra atau gambaran organisasi dalam persepsi publik menyangkut 

pelayanan, kualitas produk, atau perilaku anggota organisasi akan mempengaruhi 

keputusan dan sikap publik terhadap organisasi. Sikap publik bisa berupa 

persetujuan atau kesepahaman, penolakan, dan sikap netral terhadap setiap 

kebijakan yang berlaku, atau akan diberlakukan. 

Citra organisasi menjadi tanggung jawab humas, namun juga dipengaruhi 

oleh komponen-komponen lain dalam organisasi karena apabila salah satu pihak 

dalam organisasi melakukan kesalahan atau ceroboh, maka kerja humas akan 

menjadi lebih berat untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi agar dampak yang 

ditanggung oleh organisasi tidak lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan, 

bahkan mengusahakan agar kesalahan organisasi di toleransi dan diterima oleh 

publik sebagai kesalahan yang tidak disengaja, akan ditebus dan tidak akan 

diulangi. 

3. Membangun opini publik yang diharapkan. 

Opini publik atau bentuk ekspresi dari sikap publik terhadap perusahaan 

atau organisasi, perlu dikendalikan atau dilakukan manajemen terhadapnya oleh 

humas, dalam arti humas harus memelihara opini baik, menggali opini yang masih 
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tersembunyi di masyarakat (membuat masyarakat mengeluarkan pendapat tentang 

organisasi), dan menetralkan atau mengimbangi opini negatif. 

4. Menciptakan sinergi dan hubungan yang baik. 

Humas membuat atau berpartisipasi dalam program atau kegiatan yang 

melibatkan masyarakat terutama publik sekitar organisasi untuk menciptakan 

suasana dekat dan positif dari warga terhadap organisasi. 

Tujuan humas menurut pendapat ahli lain diantaranya ialah pengembangan 

opini publik yang positif dari sebuah lembaga sosial, ekonomi, dan politik. Suatu 

pemahaman mengenai proses terciptanya opini dan perubahan sikap merupakan 

dasar studi humas. Lebih lanjut, yang dimaksud opini publik adalah sekumpulan 

pandangan atau keyakinan rasional maupun tidak rasional yang membentuk dan 

menggambarkan sikap individu-individu atau publik (Frazier Moore, 2005:51 

dalam Suprawoto, 2018: 57). 

2.1.2. Tugas Humas 

Tugas humas secara umum menurut Rachmadi (1993: 23) dalam Suprawoto 

(2018: 60) adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan fungsi dengan tetap bertanggung jawab kepada publik agar 

publik memiliki pengertian yang benar perihal kelembagaan, dan tujuan dari 

setiap usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau institusi; 

2. Menghimpun, mengevaluasi, serta memberikan tanggapan terhadap pendapat 

masyarakat; 

3. Melakukan analisis atas reaksi publik terkait kebijakan lembaga atau hal-hal 

lain yang terkait dengan produk organisasi; 

4. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan media massa demi mencapai 

public favour, public opinion, dan perubahan sikap. 

Tugas humas berdasarkan penjelasan di atas setidaknya mengandung empat 

hal, yaitu agar publik mengetahui tentang organisasi atau lembaga, memonitor 
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semua hal yang berkaitan dengan organisasi atau lembaga, menganalisis respons 

publik atas setiap kebijakan yang dibuat, dan membina komunikasi dua arah. 

2.1.3. Fungsi Humas 

Tugas ialah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan 

bersifat statis, sedangkan tugas bersifat dinamis. Untuk menjalankan tugas 

diperlukan kewenangan, tugas dan kewenangan ini yang disebut fungsi (Surbakti, 

1999: 168 dalam Suprawoto, 2018: 55). 

Fungsi humas secara umum menurut Rachmadi (1993: 21) dalam 

Suprawoto (2018: 65) ialah menciptakan dan mengembangkan hubungan baik 

antara lembaga dengan publik internal maupun eksternal, dengan tujuan untuk 

menanamkan saling pengertian yang menciptakan motivasi dan dorongan positif 

dari partisipasi publik dalam upaya menumbuhkan opini publik yang 

menguntungkan lembaga atau organisasi. 

Fungsi humas secara umum menurut Kriyantono (2008: 18) dalam 

Suprawoto (2018: 66) meliputi tiga hal, yaitu: 

1. Menjaga komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya; 

2. Melayani kepentingan publik dengan baik; 

3. Menjaga perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik. 

2.1.4. Peran Humas 

Humas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memainkan peran-peran 

sebagai berikut menurut Dozier dan Broom dalam Ruslan (2006: 20 – 21): 

1. Penasihat ahli. 

Humas dengan keprofesionalan yang tinggi memiliki kemampuan yang 

sangat baik dalam membantu manajemen untuk mencari jalan keluar bagi masalah 

dengan publiknya dan manajemen idealnya bertindak pasif dalam arti menerima 

dan menjalankan arahan humas agar solusi yang diberikan humas bisa cepat 

dieksekusi dan membuahkan hasil. 



8 

 

2. Fasilitator komunikasi. 

Humas menjadi penyambung lidah atau komunikator sekaligus mediator 

antara organisasi dengan publiknya. Humas bertindak sebagai pendengar yang baik 

untuk aspirasi masyarakat kemudian menjadi pembicara yang baik untuk 

menyampaikan kebijakan organisasi atau institusi. 

3. Fasilitator proses pemecahan masalah. 

Humas sebagai bagian dari manajemen suatu organisasi harus terlibat dan 

berperan aktif dalam menyelesaikan masalah dari tahap awal sampai tahap akhir 

atau tahap pengambilan langkah atau keputusan. 

4. Teknisi komunikasi. 

Humas berperan sebagai jurnalis untuk organisasinya, humas menjadi 

simpul dari sistem komunikasi di dalam organisasi. Humas berperan 

mengumpulkan data untuk diolah menjadi berita. 

2.1.5. Proses Humas 

Proses humas atau proses Public Relations di sini berarti langkah-langkah 

yang baiknya diterapkan oleh humas dalam setiap kegiatan dan program kerjanya. 

Proses humas secara langsung mempengaruhi hasil dari kegiatan dan dipengaruhi 

oleh masukan-masukan informasi atau data yang dimiliki. Proses humas seperti 

yang dikatakan oleh Cutlip & Center dalam Kasali (2000: 84-85) diawali dan 

diakhiri dengan penelitian, dan mengandung empat langkah yang lazim dilakukan 

dalam proses humas atau Public Relations, berikut: 

1. Identifikasi dan Pendefinisian Masalah 

Pada tahap ini humas perlu melakukan atau terlibat dalam penelitian dalam 

rangka pengumpulan fakta. Humas juga perlu memantau pengertian, sikap, 

perilaku, dan opini semua yang termasuk pihak berkepentingan atau yang ada 

hubungannya dengan persetujuan atau penolakan terhadap keputusan, pernyataan, 

dan tindakan organisasi. Langkah ini dilakukan setiap saat, bukan hanya saat terjadi 

krisis. 
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2. Perencanaan dan Program 

Dalam tahap ini humas sudah mengetahui penyebab timbulnya krisis atau 

permasalahan dan telah siap dengan upaya-upaya penanganan maupun pencegahan. 

Himpunan upaya dan langkah-langkah ini dirumuskan dalam bentuk perencanaan 

dan program secara lengkap dan mendetail termasuk anggarannya. Dalam tahap ini 

sangat dibutuhkan dukungan dari puncak hirarki pemangku kepentingan atau 

pejabat tertinggi yang terkait karena bisa saja perencanaan dan program akan 

memerlukan wewenang dan akan menghabiskan sumber daya dengan jumlah besar. 

3. Aksi dan Komunikasi 

Pada tahapan ini program dijalankan sesuai dengan rencana yang telah 

disusun sebelumnya dengan menjaga kesatuan dan kesepahaman antara semua 

pihak yang terlibat dalam eksekusi program untuk meminimalisir konflik yang 

mungkin terjadi. Pelaksanaan program harus mengacu pada fakta dan data yang 

telah dirumuskan dalam perencanaan serta program harus dilaksanakan dengan 

objektif dan dengan arah yang jelas. 

4. Evaluasi Terhadap Program 

Pada tahap ini humas melakukan proses pengukuran dan evaluasi terhadap 

langkah-langkah pelaksanaan rencana atau program yang telah dilakukan dengan 

tujuan sebagai tambahan data atau fakta yang berguna untuk merumuskan program 

dan rencana di kemudian hari. 

2.1.6. Ruang Lingkup Humas 

Ruang lingkup humas secara umum menurut Rachmat Kriyantono dalam 

Suprawoto (2018: 76), adalah sebagai berikut: 

1. Publication dan publicity, yakni menyiarkan perusahaan atau organisasi melalui 

berbagai media yang ada, baik media mainstream maupun media baru kepada 

publik. 

2. Events, yaitu mengorganisasi kegiatan atau event sebagai upaya membentuk 

citra positif, kegiatan dapat diselenggarakan sendiri, atau ikut berperan dalam 
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kegiatan institusi atau organisasi lain dalam bentuk kerjasama, seperti 

kerjasama sponsorship. 

3. News, salah satu kompetensi yang harus dimiliki setiap praktisi humas ialah 

kemampuan menulis, seperti press release, newsletter, berita, dan lain 

sebagainya. 

4. Community involvement, yakni menumbuhkan partisipasi masyarakat sekitar 

karena prinsip bahwa kehadiran suatu perusahaan atau organisasi harus 

membawa manfaat bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya dan bukan 

sebaliknya. Melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan organisasi 

merupakan kiat yang sangat positif untuk meningkatkan suasana dan hubungan 

positif antara organisasi atau perusahaan dengan lingkungan sekitar. 

5. Identity-media. Humas juga perlu membina hubungan baik dengan media, 

karena humas memerlukan publisitas yang positif melalui media dan media 

memerlukan sumber pemberitaan yang berkualitas. Maka humas juga 

memerlukan kemampuan untuk memproduksi konten tulisan atau berita yang 

menarik bagi media. 

6. Lobbying, yakni humas dituntut untuk memiliki kemampuan persuasi dan 

negosiasi. Kemampuan tersebut menjadi penting karena organisasi tidak luput 

dari krisis yang diakibatkan karena penolakan dan tuntutan dari suatu kelompok 

atau golongan. Maka kemampuan melobi ini akan berguna untuk mencapai titik 

temu yang menguntungkan berbagai pihak. 

7. Social investement, berarti humas harus memiliki program yang tujuannya 

bukan hanya kepentingan organisasi atau perusahaan semata, namun juga untuk 

kepentingan umum, seperti program beasiswa, bantuan bencana, dan 

sebagainya. 

2.2. Humas Pemerintah 

Terdapat sangat banyak definisi tentang humas namun belum banyak 

ditemukan referensi terkait definisi baku humas pemerintah. Beberapa ahli yang 

memberikan definisi dan batasan humas pemerintah diantaranya Scott M Cutlip, 

dia mengatakan bahwa humas pemerintah atau Government Public Relations adalah 
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fungsi manajemen yang bertujuan untuk terciptanya saling tanggap antara 

organisasi dengan warga (Suprawoto: 2018: 48). Dalam batasan tersebut humas 

pemerintah bertugas melakukan komunikasi dua arah antara organisasi dengan 

masyarakat. 

Humas dalam pemerintahan menurut Dan Lattimore dkk dalam Suprawoto 

(2018: 48), memiliki fungsi manajemen yang membantu organisasi merancang 

usaha untuk mencapai tujuan serta untuk membantu organisasi menyesuaikan diri 

dengan publiknya. Dalam hal ini, humas pemerintah bertindak sebagai mata dan 

telinga dalam institusi dengan aktif memberikan masukan dan pandangan. 

Sedangkan Shanon A. Bowen menjelaskan bahwa humas pemerintah adalah fungsi 

komunikasi yang mempertemukan interaksi publik dengan pemerintah, regulator, 

dan pemangku kebijakan lainnya. Oleh karena itu, humas pemerintah harus 

menyampaikan, menjelaskan, sekaligus menerima masukan tentang setiap program 

dan kebijakan pemerintah yang akan, sedang, maupun telah dibuat (Suprawoto, 

2018: 49). 

 Definisi humas pemerintah menurut Keputusan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Hubungan 

Masyarakat Pemerintah humas Pemerintah dalam Suprawoto (2018: 49), ialah 

aktivitas lembaga dan atau individu yang melakukan fungsi manajemen di bidang 

komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan (stakeholders) dan 

juga sebaliknya. Pengertian tersebut serupa dengan yang dipaparkan dalam 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/12/M.PAN/08/2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di 

Lingkungan Instansi Pemerintah pada Pasal 1 ayat (1). 

 Dari berbagai definisi tentang humas pemerintah tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa humas pemerintah merupakan manajemen dalam lembaga atau 

organisasi pemerintah yang menjalankan peran informasi dan komunikasi serta 

menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat dan seluruh 

pemangku kepentingan.  
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2.2.1. Tujuan Humas Pemerintah 

Humas di perusahaan atau organisasi swasta berbeda dengan humas pada 

organisasi pemerintah karena perbedaan tujuan pembentukannya. Menurut 

Mordecai Lee (2008: 8 – 10) dalam Suprawoto (2018: 57), terdapat delapan tujuan 

humas pemerintah, yaitu: 

1. Media Relations. 

Humas memiliki tujuan untuk mencapai hubungan baik dengan media atau 

wartawan. Media secara umum kurang tertarik dengan informasi yang dirilis oleh 

sumber pemerintah, media cenderung senang mendapatkan informasi celah atau 

kegagalan program pemerintah jika dibandingkan dengan informasi keberhasilan 

atau capaian pemerintah. Maka dari itu, humas harus pandai merilis pesan yang 

tetap bernilai dan menarik bagi media dan juga pandai menjaga hubungan baik 

dengan media. 

2. Public reporting. 

Humas melaporkan setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah baik melalui tatap muka, media cetak, media elektronik, dan media 

baru. Oleh karena itu, seluruh media yang dimiliki harus dikelola dengan baik 

sebagai media informasi dan komunikasi bagi masyarakat.  

3. Responsiveness to the public. 

Humas pemerintah harus mengaplikasikan komunikasi timbal-balik dengan 

maksimal. Oleh karena itu, humas harus bisa menjadi pendengar yang baik terhadap 

masyarakat yang menyampaikan hal baik maupun buruk terkait pemerintah 

sekaligus dapat memberikan respons yang baik sebagai wujud kepedulian 

pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 

4. Increasing the utilization of service and product. 

Humas pemerintah harus bisa menjadi pencipta inovasi untuk peningkatan 

layanan dalam tubuh organisasi pemerintahan sekaligus memberitakan semua 

peningkatan layanan yang telah dapat dicapai. 
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5. Public education and public service campaigns. 

Humas pemerintah harus melakukan edukasi dan juga kampanye-kampanye 

positif yang dampaknya juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Contohnya, 

kampanye untuk menghentikan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. 

6. Seeking voluntary public compliance with law and regulations. 

Ketetapan-ketetapan dan regulasi dari pemerintah perlu diketahui dan 

dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat. Humas berperan untuk memastikan 

informasi tentang regulasi dan hukum atau peraturan ini sampai ke masyarakat dan 

humas juga memiliki tanggung jawab untuk mendengar respons masyarakat terkait 

suatu produk pemerintah tertentu, seperti produk hukum yaitu undang-undang. 

7. Using the public as the eyes and ears of an agency. 

Humas idealnya mampu bersinergi dengan masyarakat dalam bentuk saling 

membutuhkan misalnya dalam hal data. Pemerintah bisa saja menghimpun data dari 

masyarakat dengan bantuan humas dan menggunakan data atau informasi tersebut 

sebagai bahan berpikir tambahan untuk menyusun atau mengembangkan suatu 

program kerja. 

8. Increasing public support. 

Humas pemerintah bekerja untuk menggugah dukungan masyarakat 

terhadap program dan kebijakan yang akan atau telah ditetapkan oleh pemerintah. 

2.2.2. Tugas Humas Pemerintah 

Tugas humas pemerintah lebih berat karena tugas yang lebih banyak dengan 

sasaran yang jauh lebih luas daripada di bidang-bidang praktik humas lainnya, hal 

ini dikemukakan oleh Cutlip (2005: 385 – 386). Pemerintah mengatur kehidupan 

warganya dalam bidang yang sangat luas dan bermacam-macam, sehingga humas 

pemerintah harus menginformasikan sesuatu hal yang kompleks. Menurut Cutlip 

(2005: 389), apapun tingkatannya tugas humas pemerintah pada intinya adalah 

menyampaikan informasi. Luasnya tanggung jawab humas pemerintah juga 

disampaikan oleh Mordecai Lee (2012: 17), tanggung jawab humas pemerintah 
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sangat besar karena humas pemerintah melayani masyarakat luas, tidak seperti 

humas korporasi atau lembaga swasta dengan tugas yang lebih spesifik, hanya 

melayani pelanggan atau pengguna jasa dan stakeholder (Suprawoto, 2018: 61 – 

63). 

Tugas humas pemerintah menurut Rachmadi (1993: 78) dalam Suprawoto 

(2018: 63), meliputi: 

1. Memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai kebijakan, 

langkah-langkah, dan tindakan pemerintah secara jujur dan objektif. 

2. Memastikan keterbukaan informasi juga kepada media, karena pemerintah 

adalah sumber informasi yang penting bagi media massa. Humas pemerintah 

memfasilitasi media untuk melakukan peliputan. 

3. Mempromosikan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat dalam negeri 

maupun khalayak di luar negeri. 

4. Memonitor respons khalayak terhadap setiap kebijakan pemerintah dan 

memfasilitasi komunikasi dua arah diantaranya. 

2.2.3. Fungsi Humas Pemerintah 

Fungsi pokok humas Pemerintah Indonesia dijelaskan oleh Ruslan (2006: 

299 – 300), antara lain: 

1. Mengamankan kebijaksanaan atau citra positif pemerintah. 

2. Memberikan pelayanan informasi yang baik. 

3. Menyebarkan informasi mengenai kebijaksanaan dan program-program kerja 

pemerintah kepada masyarakat. 

4. Menjadi komunikator dan mediator yang baik antara pemerintah dengan 

masyarakat. 

5. Berperan aktif dalam menciptakan dan menjaga kondusifitas demi menjamin 

stabilitas politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

Posisi humas menurut Frazier Moore (2005: 150 – 152) dalam Suprawoto 

(2018: 67), pada umumnya meliputi beberapa fungsi, di antaranya adalah: 
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penyusunan kegiatan, keterpautan, penulisan dan penyuntingan, informasi, 

produksi, peristiwa khusus, pidato, penelitian, dan penilaian. 

Fungsi humas pemerintah pada dasarnya sama dengan fungsi humas secara 

umum, seperti usaha untuk mencapai saling pengertian antara lembaga dengan 

publiknya. Selain itu, hal ini disampaikan oleh Lattimore (2007: 310) dalam 

Suprawoto (2018: 67). Humas pemerintah juga berfungsi sebagai penghimpun dan 

pengukur opini publik, menyusun dan memanajemen efektivitas kerja lembaga 

humas, menyusun pesan untuk khalayak internal dan eksternal, dan mengukur 

efektivitas dari keseluruhan prosesnya. 

Fungsi humas pemerintah secara umum menurut I Gusti Ngurah Putra 

(2007: 14 – 15) dalam Suprawoto (2018: 67) ialah sebagai juru bicara lembaga, 

fasilitator, melayani permintaan informasi dari publik, menindaklanjuti pengaduan 

dari publik, menyediakan informasi terkait kebijakan, program, produk, dan jasa 

lembaga, menciptakan kondusifitas hubungan internal dengan eksternal, 

menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, serta menjadi penghubung antara 

lembaga dengan masyarakat. 

Fungsi humas pemerintah secara khusus mencakup dua poin yang 

dijelaskan oleh Suprawoto (2018: 67 – 68), yaitu: 

1. Information release, maksudnya ialah bahwa agar setiap langkah atau kebijakan 

pemerintah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat serta mendapat 

dukungan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri, maka humas harus pandai 

dalam mengomunikasikan dan mensosialisasikannya serta dapat berperan 

sebagai penghubung yang baik antara masyarakat dan pemerintah. 

2. Information seeking, berarti humas pemerintah harus meminimalisir resistensi 

atau perlawanan yang timbul karena kurangnya partisipasi masyarakat akibat 

pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam penentuan kebijakan. Maka 

humas harus sebaik mungkin dalam menyerap aspirasi masyarakat. 
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2.2.4. Peran Humas Pemerintah 

Peran humas pemerintah menurut Moore (2005: 489) dalam Suprawoto 

(2018: 64) adalah didasarkan pada dua hal, yaitu masyarakat mempunyai hak untuk 

mengetahui maka pemerintah menjadi bertanggung jawab untuk menyampaikan 

apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Selanjutnya, adanya kebutuhan 

dari pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pemecahan suatu 

masalah serta pemerintah perlu dukungan dari masyarakat untuk melancarkan 

jalannya setiap kebijakan. Maka, pemerintah harus terus menjaga hubungan baik 

dengan masyarakatnya. 

Humas juga berperan secara taktis dan strategis. Peran humas pemerintah 

dalam jangka pendek, yaitu sebagai pusat informasi dengan menyampaikan 

informasi kepada masyarakat umum, dan target khalayak tertentu. Kemampuan 

untuk membangun komunikasi dua arah yang positif, serta mampu mempengaruhi 

masyarakat agar memiliki motivasi yang sama dengan lembaga yang diwakilinya. 

Sedangkan peran strategis atau jangka panjang humas pemerintah, yakni berperan 

aktif sebagai pengambil atau penentu keputusan (decision making process) dalam 

bentuk pemberian saran dan ide-ide kreatif dalam rangka mensukseskan tujuan 

organisasi atau lembaga dan dipandang baik atau bercitra positif dalam masyarakat 

(Ruslan, 2006: 300). 

2.2.5. Pendekatan Humas Pemerintah 

Dua pendekatan yang dapat diterapkan oleh humas pemerintah dalam 

rangka membangun citra positif di masyarakat dijelaskan oleh I Gusti Ngurah Putra 

dalam Suprawoto (2018: 70), berikut: 

1. Pendekatan perilaku 

Dalam pendekatan ini, hubungan antar organisasi atau lembaga pemerintah 

dan masyarakatnya dibangun melalui kebijakan-kebijakan yang disusun secara 

rasional dan mempunyai landasan moral yang kuat serta sesuai dengan kepentingan 

publik. Humas pemerintah harus dapat mengetahui kepentingan masyarakat 

berdasarkan penyerapan informasi dan pengamatan realitas yang terjadi dalam 
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masyarakat, agar tindakan yang akan dirumuskan nantinya akurat dan membawa 

manfaat besar bagi masyarakat serta tidak menimbulkan pertentangan besar. 

2. Pendekatan simbolik 

Dalam pendekatan simbolik hubungan dibangun dengan menciptakan 

komunikasi dua arah yang berkualitas, saling percaya, dan berorientasi saling 

menguntungkan dengan semangat memperjuangkan kepentingan masyarakat. 

Komunikasi dua arah di sini bisa bersifat langsung maupun tak langsung. Melalui 

pendekatan ini diharapkan terbentuknya secara simbolik sebuah hubungan yang 

transparan antara pemerintah dan masyarakat dengan harapan komunikasi dua arah 

yang berkualitas tersebut menjadi bahan yang baik untuk ditindaklanjuti menjadi 

sebuah kebijakan yang menguntungkan masyarakat dan pemerintah. 

2.2.6. Ruang Lingkup Humas Pemerintah 

Ruang lingkup humas pemerintah dijelaskan oleh I Gusti Ngurah Putra 

mengutip pendapat Edwards L. Barney dalam bukunya Public Relations 

(Suprawoto, 2018: 77) dari sudut pandang umum bukan teknis, adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberi informasi kepada masyarakat, karena mendapatkan informasi 

merupakan hak masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah harus menjamin 

ketersediaan informasi dan menjamin masyarakat dapat memperoleh informasi 

dari birokrasi atau pejabat terkait. 

2. Persuasi yang ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat 

terhadap lembaga pemerintah demi kepentingan bersama. Pemerintah 

mempersuasi masyarakat agar mau menerima kebijakan-kebijakan pemerintah 

yang telah dibentuk dengan cara yang benar. 

3. Usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perilaku lembaga dan masyarakat. 

Humas pemerintah harus dapat menjamin bahwa seluruh tindakan dan 

keputusan pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. 

Sam Black dalam Suprawoto (2018: 77 - 78) menyampaikan bahwa pada 

dasarnya terdapat dua ruang lingkup tugas humas pemerintah, yaitu ruang lingkup 
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humas pemerintah pusat dan humas pemerintah daerah. Adapun ruang lingkup 

tugas humas pemerintah pusat sebagai berikut: 

1. Menyebarkan informasi yang benar dan kredibel secara teratur mengenai 

berbagai hal diantaranya ialah mengenai perencanaan, kebijakan, dan hasil yang 

dicapai. 

2. Mendidik dan menerangkan kepada publik tentang regulasi atau peraturan 

perundang-undangan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kehidupan 

masyarakat. 

Dilihat dari luas wilayah yang masuk dalam tanggung jawab pemerintah 

atau organisasi pemerintahan, maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup humas 

pada tingkat pemerintah pusat bersifat lebih makro atau lebih luas. Bahkan 

masyarakat yang menjadi bagian dari ruang lingkup pemerintah daerah juga masuk 

ke dalam ruang lingkup pemerintah pusat. Humas pemerintah daerah berhadapan 

lebih dekat dengan masyarakat, hal ini berkonsekuensi pada wewenang substantif 

pemerintah daerah ialah untuk mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Ruang lingkup pemerintah daerah menurut Sam Black dalam Suprawoto 

(2018: 78 – 79) yaitu: 

1. Melayani masyarakat dengan keterbukaan informasi tentang apa yang 

dilakukan pemerintah atau aktivitas pemerintah serta apa kebijakan-kebijakan 

dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam segala persoalan 

pemerintahan daerah. 

2. Memberikan kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk menyatakan 

pendapat atau diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan demi 

mewujudkan keterlibatan aktif masyarakat serta untuk mendapatkan dukungan 

masyarakat saat kebijakan tersebut telah berlaku. 

3. Memberikan penerangan terhadap masyarakat mengenai hak-hak serta 

kewajiban-kewajiban pemerintah daerah serta hak-hak dan kewajiban-

kewajiban masyarakat. 
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4. Untuk memupuk nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan serta 

mempromosikan kearifan lokal kepada masyarakat dan seluruh aparatur 

pemerintah, serta siapa saja yang mendiami daerah tersebut atau seluruh warga 

negara. 

Ruang lingkup humas juga dijelaskan dalam Peraturan Menpan Nomor 

PER/12/M.PA/08/TAHUN 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat 

di Lingkungan Instansi Pemerintah (dalam Suprawoto: 2018, 79), menegaskan 

bahwa tidak ada pembagian secara spesifik antara humas pemerintah pusat dengan 

daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan penerangan 

atau penyampaian informasi yang bersumber dari pemerintah pusat serta menyerap 

aspirasi untuk pemerintah pusat. Sebaliknya, isu-isu yang terserap di daerah juga 

diteruskan kepada instansi atau humas pemerintah pusat. 

2.2.7. Program Kerja Humas Pemerintah 

Program kerja dan berbagai aktivitas humas secara umum pada dasarnya 

bertujuan untuk menciptakan kondisi hubungan yang baik antara organisasi atau 

perusahaan yang diwakilinya dengan publik, stakeholder, serta khalayak yang 

terkait. Humas pemerintah juga memiliki tujuan yang sama dengan humas secara 

umum dalam menjalankan aktivitas dan program kerjanya. Humas pemerintah 

ingin mewujudkan terciptanya citra positif, kemauan dan prasangka baik, saling 

menghargai dan saling pengertian, serta timbulnya toleransi antara pemerintah 

dengan publiknya dalam ini masyarakat dan para stakeholder. 

Humas pemerintah perlu memanajemen dengan baik segala aktivitas 

kehumasannya untuk mencapai tujuan. Proses perencanaan program kerja adalah 

hal yang harus diprioritaskan dan dikerjakan secara optimal, profesional dan dapat 

mencapai tujuan serta dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 

proses perencanaan program yang baik, diperlukan kualitas komunikasi dua arah 

atau pertukaran pesan yang berkualitas, pemanfaatan media yang baik, dan 

mengupayakan respons yang positif. 
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Aktivitas dan program yang lazim dilakukan oleh humas pemerintah 

menurut Ruslan (1998: 134) meliputi kegiatan perayaan hari besar daerah, merilis 

kampanye Public Relations, merilis berita, majalah, dan lain sebagainya, serta 

menjalin hubungan dengan media, menghimpun dan menangani isu yang 

berkembang di masyarakat terkait dengan pemerintahan terkait melalui berbagai 

media. Humas pemerintah juga berperan dalam mensosialisasikan program kerja 

pemerintah karena masyarakat perlu mengetahui kinerja pemerintah dan 

pemerintah membutuhkan timbal balik dari masyarakat atas program-program dan 

kebijakannya. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan aktivitas profesional yang 

harus dimanajemen dengan maksimal agar tujuan dilaksanakannya berbagai 

program tersebut tercapai. Selain dari kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan 

oleh humas pemerintah, program kerja humas pemerintah didasarkan pada aturan 

pemerintah tempatnya bernaung. Humas pemerintah memiliki agenda yang harus 

dikerjakan yang dirumuskan berdasarkan kepentingan masyarakat, pemerintah 

daerah, serta mempertimbangkan seluruh kepentingan stakeholder. 

2.2.8. Pelayanan Publik dalam Humas Pemerintah 

Humas pemerintah selaku lembaga publik harus melakukan pelayanan 

publik kepada masyarakat (pelayanan sektor publik), secara umum pelayanan 

publik yang dilakukan adalah menyediakan fasilitas dan akses yang mudah bagi 

masyarakat untuk mendapat informasi yang valid dengan cepat dan mudah. 

Pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain (Moenir, 1995: 16). Sedangkan publik menurut Syafi’ie, dkk (1999:18) yaitu 

sejumlah manusia yang memiliki kesamaan tujuan dan menerima nilai-nilai 

berdasarkan norma atau aturan yang disepakati bersama. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1990) mendefinisikan publik berarti orang banyak (umum). Definisi dari 

pelayanan publik sendiri dijelaskan oleh Kurniawan (2005: 4) dalam Sinambela 

(2014: 5), yaitu aktivitas memenuhi kebutuhan masyarakat oleh pemberi layanan 

sesuai dengan aturan dan sistem yang berlaku dalam organisasi. 
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Pelayanan publik dapat berupa kegiatan komersil dan non-komersil. 

Pelayanan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan publik yang 

dilakukan oleh lembaga humas pemerintah yang ketentuannya diatur oleh 

peraturan-peraturan pemerintah dan perundang-undangan, salah satunya adalah 

pelayanan atau pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang 

program kerja pemerintah daerah. Bentuk pemberian layanan pemerintah untuk 

informasi program kerja dapat berupa sosialisasi. 

Beberapa faktor atau unsur yang menyokong berjalannya kegiatan 

pelayanan publik menurut Moenir (1995: 8), adalah sebagai berikut: 

1. Sistem, prosedur, dan metode di dalam pelayanan publik itu sendiri. Perlu 

adanya sistem informasi, prosedur, dan metode pelayanan yang baik demi 

mendukung kelancaran pelayanan publik. 

2. Personil, aparatur pemerintah sebagai tim harus bertindak profesional dan 

disiplin dalam melayani masyarakat juga tidak anti pada kritik demi terjalinnya 

komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. 

3. Sarana dan prasarana, yaitu harus tersedianya peralatan dan ruang kerja serta 

fasilitas pendukung lainnya yang layak dan memadai. 

4. Masyarakat sebagai penerima layanan. 

2.2.9. Sosialisasi, Diseminasi Informasi, dan Publik dalam Humas 

Pemerintah 

Sosialisasi program kerja kepala daerah atau pemerintah daerah merupakan 

salah satu program kerja atau agenda humas pemerintah daerah terkait dengan 

fungsi pelayanan publik. Sosialisasi menurut Greenberg dalam Sutrisno (2011: 29) 

adalah proses dimana individu ditransformasikan oleh pihak luar untuk 

berpartisipasi atau agar sesuai dengan pandangan organisasi atau lembaga atau 

pemerintah. Sosialisasi ialah proses yang secara aktif melibatkan dua pihak. Pihak 

pertama adalah pihak yang mensosialisasikan suatu hal dan pihak kedua adalah 

pihak yang disosialisasi. Proses sosialisasi dilakukan secara langsung atau 

menggunakan media lisan, dan secara tak langsung melalui media lainnya, seperti 
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media massa dan media elektronik (Narwoko, 2010: 76). Maka dapat disimpulkan 

bahwa sosialisasi adalah proses penyampaian informasi dimana ada pihak yang 

menjadi sumber informasi dan ada pihak yang menjadi penerima atau sasaran 

informasi dengan tujuan agar penerima informasi berpandangan sama dan mau 

berpartisipasi mendukung program pembangunan. 

Diseminasi informasi merupakan proses penyebaran informasi yang 

direncanakan, diarahkan, dan dikelola dengan harapan penerima informasi 

mendapatkan manfaat dari informasi tersebut atau merasa informasi itu bermanfaat 

bagi dirinya (Ibrahim, 1988: 29). Perbedaan diseminasi informasi dan sosialisasi 

terletak pada respons yang diharapkan, diseminasi bertujuan agar penerima atau 

masyarakat mendapatkan manfaat dari informasi yang diterima, sedangkan 

sosialisasi lebih dari itu bertujuan agar penerima atau masyarakat tidak hanya 

mendapat manfaat dari informasi tetapi juga agar mendapat dukungan dari 

penerima atau masyarakat. 

Masyarakat yang menjadi publik bagi humas pemerintah secara umum ialah 

seluruh orang yang berada dalam wilayah administrasi pemerintahan tersebut serta 

orang atau organisasi manapun yang meminta informasi kepada humas pemerintah 

tersebut. Sedangkan publik humas pemerintah secara khusus ialah orang-orang 

yang menjadi warga atau bertempat tinggal dalam wilayah adminisitrasi 

pemerintahan yang dilayani oleh pemerintah terkait. 

Stakeholder atau pemangku kepentingan humas pemerintah ialah orang-

orang atau pihak-pihak yang mempunyai pengaruh dalam kelangsungan atau 

aktivitas pumas pemerintah. Pengertian di atas didasari dari pengertian stakeholder 

untuk perusahaan menurut Rhenald Kasali (1994: 63) yaitu kelompok-kelompok 

yang berada di dalam dan di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam 

mencapai tujuan perusahaan. 

Stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder 

eksternal. Stakeholder internal adalah para pemangku kepentingan yang berada di 

dalam organisasi. Dalam humas pemerintah, pemangku kepentingan internal ini 
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mencakup tim divisi atau bagian humas. Sedangkan pemangku kepentingan 

eksternalnya ialah kepala pemerintahan, pemerintah secara umum, media (terutama 

media lokal atau yang berada di sekitar ruang lingkup pemerintah terkait), 

komunitas, dan masyarakat dalam wilayah administrasi terkait. Mereka ini 

memiliki kepentingan dengan humas pemerintah tapi tidak berada dalam lingkup 

divisi humas, maka digolongkan sebagai pemangku kepentingan eksternal 

(Ardianto: 2008: 124). 

2.3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menurut Kementerian Riset 

dan Teknologi (2006: 6) secara umum ialah segala teknologi yang berkaitan dengan 

pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian 

informasi. Sedangkan TIK menurut Puskur Balitbang Depdiknas (2003) adalah 

terminologi atau istilah yang digunakan untuk melingkup alat yang dipakai untuk 

meningkatkan kemampuan manusia dalam berkomunikasi, memuat pengertian 

yang luas tentang segala aspek yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, 

pengelolaan, dan transfer informasi antar media melalui teknologi tertentu. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi mencakup dua aspek utama (Puskur 

Balitbang Depdiknas, 2003:2), yaitu: 

1. Teknologi Informasi yaitu segala hal yang berkaitan dengan cara atau proses, 

alat, dan sistem dalam pengelolaan informasi. 

2. Teknologi Komunikasi yaitu segala hal yang berkaitan dengan cara atau proses, 

alat, dan sistem dalam mentransfer informasi atau data dari satu perangkat ke 

perangkat lainnya atau dari satu individu ke individu lain. 

Perubahan yang paling dirasakan akibat dari perkembangan TIK ialah 

digitalisasi 

2.3.1. Perkembangan Teknologi Informasi 

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang begitu pesat menciptakan 

cara-cara yang lebih efisien bagi pekerjaan manusia dalam segala lini kehidupan. 
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Perkembangan TI berkaitan erat dengan kebutuhan manusia akan interaksi, mulai 

dari interaksi menggunakan tulisan, suara, gambar, hingga internet. Perkembangan 

TI dalam kehidupan manusia sebenarnya selalu beriringan dengan peradaban 

manusia itu sendiri (Setiawan, 2009: 15). 

Perkembangan TI yang begitu pesat juga menjadi penyebab utama 

terjadinya era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Integrasi antara teknologi 

komputer dan telekomunikasi telah menciptakan percepatan penyebaran data atau 

informasi. Data atau informasi yang dulunya membutuhkan waktu berhari-hari 

untuk diolah sebelum dikirimkan ke pihak lain, saat ini dapat dilakukan dengan jauh 

lebih cepat. TI telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai lembaga termasuk lembaga 

pemerintahan. Terdapat empat periode atau era perkembangan TI seperti yang 

dikemukakan oleh Indrajit (2005: 1), yaitu era komputerisasi, era teknologi 

informasi, era sistem informasi, dan era globalisasi informasi. 

1. Era Komputerisasi 

Periode ini dimulai tahun 1960-an ketika mini computer pertama 

diperkenalkan oleh perusahaan International Business Machines Corporation 

(IBM) ke dunia industri. Kemampuan proses dan kemampuan menghitung yang 

cepat membuat banyak perusahaan memanfaatkannya sebagai keperluan 

pengolahan data. Pemakaian komputer pada masa ini bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi waktu dan biaya karena dapat mengurangi kebutuhan akan 

sumber daya manusia. Pada masa ini persaingan usaha belum masif dan 

kebanyakan perusahaan-perusahaan besar secara tidak langsung memonopoli 

pasar-pasar tertentu karena belum ada pesaing. Hampir seluruh perusahaan besar 

yang bergerak pada bidang infrastruktur (listrik dan telekomunikasi) dan 

pertambangan pada saat itu membeli perangkat komputer untuk membantu kegiatan 

administrasinya sehari-hari. 

Keperluan organisasi yang paling banyak dikerjakan menggunakan 

komputer pada saat itu ialah keperluan administrasi office, terutama yang 

berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Selain itu, kemampuan komputer 
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pada masa itu sebagian besar juga dimanfaatkan untuk penyelesaian masalah-

masalah teknis operasional, seperti simulasi perhitungan pada industri 

pertambangan dan manufaktur. 

2. Era Teknologi Informasi 

Kemajuan teknologi digital yang berpadu dengan teknologi telekomunikasi 

mendorong revolusi komputer. Pada tahun 1970-an, Personal Computer (PC) mulai 

diperkenalkan sebagai alternatif dari mini computer. Dengan seperangkat komputer 

yang dapat diletakkan diatas meja, seorang manajer atau teknisi dapat memperoleh 

data atau informasi yang telah diolah oleh komputer. 

Penggunaan komputer di perusahaan pada era ini tidak lagi hanya untuk 

keperluan efisiensi, namun juga memungkinkan penambahan jenis pekerjaan yang 

dapat dikerjakan menggunakan komputer, meningkatkan efektifitas pekerjaan 

terutama dalam mengolah database, spreadsheet, dan kemampuan data processing 

yang meningkat. Pada era ini pemanfaatan komputer di kalangan perusahaan 

semakin populer, bersamaan dengan perubahan iklim kompetisi usaha yang 

meninggalkan monopoli menuju kompetisi di pasar bebas. Perusahaan yang 

menguasai dan memanfaatkan teknologi komputer pada era ini menjadi unggul 

karena menjadi sangat efektif dan efisien dibandingkan dengan perusahaan yang 

masih mengelola pekerjaan dengan peralatan manual atau konvensional. Pada era 

ini komputer memamsuki masa baru, sebagai fasilitas yang menentukan 

keberhasilan dan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak 

pada bidang pelayanan atau jasa. 

3. Era Sistem Informasi 

Era sistem informasi dimulai tahun 1980-an, berbeda dari kedua era 

sebelumnya yang menekankan pada unsur teknologi, era ini lebih menekankan 

unsur sistem informasi dimana komputer dan TI merupakan komponen atau bagian 

dari sistem tersebut. Kunci keberhasilan perusahaan atau organisasi pada era ini 

adalah penciptaan dan penguasaan informasi dengan cepat dan akurat. 
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Informasi didalam perusahaan atau organisasi harus selalu tersedia, 

mengalir dnegan teratur, cepat, dan tepat sasaran. Pada organisasi pemerintahan, 

sistem informasi mutlak diperlukan karena dengan adanya sistem, kebutuhan akan 

informasi terkini menjadi lebih terjamin, karena informasi yang cepat dan akurat 

merupakan landasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. 

4. Era Globalisasi Informasi 

Fenomena yang mulai terlihat sejak tahun 1990-an yaitu perkembangan 

Internet yang merambah ke dalam dunia industri dan pengaruhnya yang sangat 

tidak terduga. Kemajuan TI pada era ini seakan menghilangkan garis-garis batas 

antar negara dalam hal aliran informasi. Tidak ada negara yang mampu mencegah 

mengalirnya informasi dari atau ke negara lain, karena batasan antar negara tidak 

dikenal dalam virtual world of computer (Indrajit, 2005: 4). 

Penerapan teknologi jaringan seperti Local Area Network (LAN), 

Metropolitan Area Network (MAN) dan Wide Area Network (WAN) serta Internet, 

semakin hari semakin membudaya dalam masyarakat sehingga mengalirnya 

infomasi dari atau ke negara lain menjadi tidak terbatas. Karena hal itu, sangat sulit 

untuk menentukan perangkat hukum yang efektif untuk menangkal segala hal yang 

berhubungan dengna hak cipta dan aliran informasi. Namun sisi positifnya, era 

globalisasi informasi menjadikan seluruh pihak mempunyai sumber daya yang 

besar untuk mengembangkan diri, mengalirnya informasi dengan bebas berarti 

mengalir pula inovasi dari pihak lain untuk bisa diikuti dan diterapkan. 

2.3.2. Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Teknologi komunikasi ditekankan pada sebagaimana suatu hasil data dapat 

disalurkan, disebarkan dan disampaikan ke tempat tujuan sedangkan teknologi 

informasi lebih ditekankan pada hasil data yang diperoleh. Teknologi informasi 

berkembang cepat dengan meningkatnya perkembangan komputer dengan piranti 

pendukungnya serta perkembangan teknologi komunikasi yang ada. Teknologi 

komunikasi berkembang cepat dengan meningkatnya perkembangan teknologi 
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elektronika, sistem transmisi dan sistem modulasi, sehingga suatu informasi dapat 

disampaikan dengan cepat dan tepat. (Barney, 2005). 

Teknologi komunikasi dapat merujuk kepada peralatan yang digunakan 

manusia dalam menyiarkan pesan. Dengan pengertian tersebut maka teknologi 

komunikasi dapat dibahas dalam bingkai dua jenis paradigma media massa yaitu 

paradigma lama dan paradigma baru seperti yang dicantumkan Nurudin dalam 

bukunya (2007) sebagai berikut: 

1. Paradigma Lama Teknologi Media/Media Massa, pada paradigma ini peralatan 

yang digunakan manusia untuk menyebarkan dan menerima informasi masih 

belum bersifat digital dan tidak interaktif, seperti: film, surat kabar, majalah, 

tabloid, buku, radio, televisi, kaset/CD. 

2. Paradigma Baru Teknologi Media/Media Massa, pada paradigma ini peralatan 

yang digunakan manusia untuk menyebarkan dan menerima informasi sudah 

dapat menjangkau area yang luas, berbentuk digital dan interaktif, seperti: 

internet dengan berbagai layanan di dalamnya, seperti e-mail, website, blog, 

mobile applications, chattroom, message service, feeds, podcast, streaming, 

dan lain sebagainya. Disamping itu juga masih dipergunakannya media-media 

seperti yang ada dalam paradigma lama meliputi: surat kabar, majalah, tabloid, 

radio, televisi, dan lain sebagainya. 

Perkembangan TIK tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi untuk 

mengontrol dan memanajemen kerja mesin seperti alat komunikasi yang semakin 

kompleks. Maka manusia terus mengembangkan sistem yang dapat menjalankan 

alat-alat TIK tersebut untuk mengurangi penggunaan tenaga manusia sebagai 

operator sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi terutama dalam hal 

kecepatan dan ketelitian. 

Kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI) merupakan salah satu 

terobosan teknologi yang berfungsi untuk memanajem teknologi lain di berbagai 

bidang. AI adalah teknologi yaitu serangkaian super komputer sebagai pengendali 

yang dirangkaikan dengan teknologi yang lebih kecil sebagai eksekutor dan 
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manusia berperan hanya untuk mengendalikan kapan dan apa yang harus dilakukan 

oleh kecerdasan buatan tersebut. Sebagai contoh sebuah super komputer yang 

dibangun untuk mengendalikan sistem penyaring hoaks di Internet, dalam hal ini 

manusia berperan sebagai perancang super komputer dan menentukan fungsi serta 

waktu super komputer tersebut bekerja, kemudian sisanya dikerjakan oleh super 

komputer dengan memanajemen dan mengatur serta menjalankan komputer-

komputer dan sistem-sistem yang lebih kecil atau fungsional di bawahnya. Sistem 

seperti ini yang disebut artificial intelligent yang membuat peran manusia bergeser 

dari perancang (builder), controller, dan operator atau eksekutor menjadi fokus ke 

perancang dan controller saja karena sisi humanisme tetap dibutuhkan dalam 

hampir seluruh lini aktivitas dan bidang pekerjaan manusia. 

2.4. Inovasi 

2.4.1. Definisi Inovasi 

Inovasi ialah sesuatu yang baru pada kehidupan individu, kelompok sosial, 

organisasi sosial, kelembagaan sosial, perusahaan, dan juga lembaga atau instansi 

pemerintahan. Peran inovasi salah satunya untuk menciptakan suasana baru serta 

mempercepat proses kerja, meningkatkan hasil usaha, dan menekan tenaga yang 

harus dikeluarkan. 

Wujud inovasi atau pembaruan tersebut dapat berupa ide-ide atau gagasan-

gagasan baru, cara, teknik, atau metode baru dalam pemanfatan teknologi, 

peralatan, dan manajemen atau cara mengelola suatu pekerjaan yang berbeda dari 

sebelumnya atau berbeda dari kebiasaan masyarakat atau organisasi (Roger dan 

Shoemaker, 1981 dalam Sumardjo: 2014). 

Inovasi menurut Hanafi (1981: 29 – 31) ialah suatu gagasan, tindakan, atau 

barang yang dianggap baru oleh seseorang, ini berarti inovasi tidak selalu berarti 

menerapkan hal yang murni baru dalam pengertian diciptakan atau ditemukan 

sendiri, namun inovasi juga termasuk menerapkan hal yang baru bagi seseorang 

atau suatu kelompok walaupun hal tersebut sudah dianggap usang oleh kelompok 

atau organisasi lain. Sedangkan menurut Suryani (2008: 34), inovasi ialah ide-ide, 



29 

 

cara-cara maupun objek yang dipersepsikan atau dirasakan sebagai hal baru oleh 

seseorang. Maka dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah cara, alat, atau sistem 

yang dianggap baru oleh seseorang. 

2.4.2. Tipologi Inovasi Sektor Publik 

Konsep inovasi tidak hanya dapat diidentifikasi dalam lingkup kebaruan 

produk atau proses saja, saat ini pengadopsian inovasi dapat ditemukan hampir 

dalam setiap lini kehidupan manusia. Inovasi juga diadopsi dalam menjalankan 

pemerintahan seperti yang dilakukan oleh humas pemerintah. Inovasi tersebut bisa 

diidentifikasi menggunakan tipologi inovasi sektor publik seperti dijelaskan oleh 

Albury (2003) dalam Muluk (2008: 44 – 45) berikut: 

 

Gambar 2.1. Tipologi Inovasi Sektor Publik menurut Albury (2003) dalam Muluk 
(2008: 44 – 45) 

(Sumber Gambar: Olahan Peneliti) 

Tipologi jenis inovasi sektor publik tersebut mengacu pada keberhasilan 

penerapan inovasi. Inovasi yang berhasil merupakan hasil dari kreasi dan 

implementasi produk atau layanan, proses pelayanan, metode pelayanan, kebijakan 

pelayanan, dan sistem pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata 

dalam hal efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil. 



30 

 

Berikut adalah penjabaran lima klasifikasi inovasi pada sektor atau 

organisasi publik yang dikemukakan oleh Albury (2003): 

1. Inovasi Produk atau Layanan 

Inovasi produk atau layanan merupakan kebaruan pada bentuk, desain, dan 

komposisi lain pada sisi produk atau kebaruan dari segi jumlah dan jenis layanan. 

2. Inovasi Proses Pelayanan 

Inovasi proses pelayanan merupakan kebaruan atau perubahan kualitas yang 

berkelanjutan dan berintegrasi dengan perubahan organisasi, prosedur, dan 

kebijakan yang dibutuhkan dalam berinovasi. Selanjutnya dalam LAN (2014: 22 – 

23) menjelaskan bahwa inovasi proses dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan 

kualitas proses kerja internal maupun eksternal untuk menjadi lebih sederhana dan 

efisien. 

3. Inovasi Metode Pelayanan 

Inovasi metode pelayanan adalah kebaruan cara interaksi dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan inovasi 

teknologi informasi dan komunikasi. 

4. Inovasi Kebijakan atau Strategi Pelayanan 

Inovasi kebijakan berupa pola baru dalam menerapkan visi, misi, dan 

strategi. 

5. Inovasi Sistem Pelayanan 

Inovasi sistem ialah perkembangan integrasi dan interaksi antar unit dalam 

suatu organisasi dan dengan pemangku kepentingan yang mencakup cara baru atau 

cara yang diperbarui. Dalam hal pemerintahan ini berarti terjadinya perubahan 

dalam tata kelola kegiatan pemerintahan. 
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2.4.3. Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pemerintahan 

Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah kebaruan dalam 

bidang teknologi informasi dan teknologi komunikasi dimana teknologi informasi 

berkaitan dengan segala alat, cara, dan sistem pengolahan informasi sedangkan 

teknologi komunikasi berkaitan dengan segala alat, cara, dan sistem penyampaian 

informasi kepada khalayak. Pengolahan informasi berkaitan dengan pengumpulan, 

penyimpanan, pengolahan, dan penyajian informasi dan penyampaian informasi 

berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi dalam penyebaran suatu informasi. 

E-Government atau Electronic Government adalah salah satu inovasi atau 

mekanisme baru interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan stakeholder-

nya, dengan memanfaatkan teknologi infomasi dan komunikasi (terutama internet) 

dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan. E-Government membuat aktivitas 

pemerintah menjadi berbasis elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dengan pengaplikasian teknologi informasi yang dapat meningkatkan 

hubungan antara pemerintah dengan penduduk atau masyarakat dan dan pemangku 

kepentingan (Indrajit, 2002: 36). E-Government menurut Budi Rianto dkk (2012: 

36) ialah bentuk aplikasi pelaksanaan atau eksekusi tugas dan tata pelaksanaan 

pemerintahan yang memanfaatkan teknologi telematika atau teknologi informasi 

dan komunikasi. Maka dapat disimpulkan bahwa E-Government adalah 

pemanfaatan teknologi elektronik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

dan pelayanan pemerintahan. 

Aplikasi E-Government menciptakan kemungkinan peningkatan dan 

pengoptimalan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan instansi pemerintah 

dengan masyarakat, serta dunia usaha. Mekanisme hubungan ini terjalin melalui 

pengaplikasian teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan kolaborasi 

dari penggunaan komputer dan sistem jaringan komunikasi. 
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Empat faktor yang dapat menjadi indikator keberhasilan dalam E-

Government menurut Budi Rianto dkk (2012: 39), ialah sebagai berikut: 

1. Ketersediaan data dan informasi pada server atau pusat data. 

2. Ketersediaan data dan informasi untuk kepentingan kegiatan pemerintah seperti 

data untuk promosi daerah. 

3. Ketersediaan aplikasi E-Government pendukung pekerjaan kantor dan 

pelayanan publik. 

4. Ketersediaan akses dialog publik dalam rangka meningkatkan interaksi antara 

pemerintah dengan masyarakat dan stakeholder lainnya melalui website, e-mail, 

SMS, teleconference, dan sebagainya. 

E-Government dalam Jurnal Administrasi (2006: 19) diartikan sebagai 

pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan 

efisiensi dan cost-efectiveness kegiatan pemerintahan, meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, memperluas akses informasi publik, dan meningkatkan 

transparansi penyelenggaraan pemerintahan. 

Tercapainya tujuan dari E-Government akan menghasilkan manfaat-

manfaat seperti, (1) Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah terhadap para 

stakeholder-nya, (2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintah dalam rangka menuju good governance, (3) Menekan 

biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun 

stakeholder-nya secara signifikan, (4) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk 

mendapatkan sumber pendapatan baru melalui interaksi yang diperluas dengan 

pihak-pihak lain, (5) Mengarahkan lingkungan masyarakat yang lebih baik 

mengikuti trend global, dan (6) Memberdayakan masyarakat dan stakeholder 

lainnya sebagai mitra pemerintah dalam proses pembentukan kebijakan publik yang 

demokratis (Indrajit, 2002: 5) 

Manfaat paling penting dari implementasi E-Government menurut 

Tjahjanto dalam Salam (2004: 254) yakni terciptanya pemerintahan yang lebih 
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akuntabel dan peningkatan akses informasi, sumber daya, proses, dan teknologi 

informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. 

2.5. Sekretariat Daerah 

Perangkat daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah mengatur hal-hal menyangkut perangkat daerah, adalah 

orang-orang dalam jabatan struktural atau birokrasi yang menjalankan 

pemerintahan daerah. Dalam pasal 120 mengatakan bahwa daerah memiliki 

perangkat masing-masing baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Pada 

tingkat provinsi, perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis atau UPT daerah 

begitu pula dengan perangkat daerah kabupaten/kota. Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) adalah kumpulan organisasi atau lembaga pemerintahan daerah yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah. OPD pada tingkat Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, 

Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan OPD pada tingkat 

Kabupaten/Kota meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 

Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa. 

Sekretariat daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah (Sekda) yang 

membawahi bagian-bagian tugas fungsional dan teknis. Sekretaris daerah 

mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewajiban untuk membantu kepala daerah 

dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasi dinas-dinas dan lembaga-

lembaga teknis di daerah tersebut dan bertanggung jawab kepada Bupati/Gubernur. 

Dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah adalah manajemen yang berada di 

bawah kepala daerah setingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membawahi 

berbagai divisi atau bagian yang mewakili tiap-tiap fungsi yang dibutuhkan untuk 

menjalankan pemerintahan daerah. 

Bagian-bagian atau divisi-divisi yang berkantor di lingkungan kantor 

sekretariat daerah dibentuk untuk mendukung setiap fungsi pemerintahan, seperti 

bagian humas dan protokol. Setiap bagian dipimpin oleh kepala bagian, yang 
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membawahi sub-sub bagian. Lembaga teknis daerah juga merupakan unsur 

pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah yang berspesifikasi badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Sehingga 

lembaga teknis umumnya dipimpin oleh kepala badan atau kepala kantor. Dan 

semua pos dalam sekretariat daerah berstatus aparatur sipil negara. 

Fungsi Sekretariat Daerah Menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ialah sebagai berikut: 

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah. 

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas-dinas dan lembaga-lembaga teknis 

daerah. 

3. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan oleh kepala daerah 

(bupati/walikota/gubernur) sesuai tugas dan fungsinya. 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa hasil penelitian di beberapa daerah di Indonesia tentang 

humas pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan inovasi pada bagian 

humas, sosialisasi program kerja humas, dan inovasi layanan publik berbasis 

teknologi. Untuk lebih rincinya lihat tabel berikut: 

Tabel 2.1. Daftar Penelitian Terdahulu 
(Sumber: Olahan Peneliti) 

No. Nama Peneliti Tahun 
Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Joned 2016 Pengembangan 
Inovasi Organisasi 
pada Bagian 
Humas dan 
Protokol 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten 
Nunukan 

Menunjukan bahwa 
inovasi organisasi yang 
dihasilkan berupa 
inovasi Sistem 
Administrasi Perjalanan 
Dinas (SAPD) atau 
lebih dikenal dengan 
Sistem Informasi Surat 
Perjalanan Dinas (Si 
Super) yang 
dikembangkan sejak 
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tahun 2009 dan dirilis 
pada 1 Januari 2010. 

2 Wulandari 2017 Strategi Humas 
Pemerintah 
Provinsi Jambi 
dalam 
Mensosialisasikan 
Program Tuntas 
(Tertib, Unggul, 
Nyaman, 
Tangguh, Adil, 
dan Sejahtera) 

Penelitian ini 
mengidentifikasi 
tahapan strategi humas 
Pemerintah Provinsi 
Jambi dalam 
mensosialisasikan 
program Tuntas yaitu 
sebagai berikut: (1) 
Menentukan tujuan 
sosialisasi, (2) 
mengidentifikasi 
khalayak, (3) 
mengidentifikasi aturan 
dan kebijakan, dan (4) 
menentukan strategi 
yang dipilih. 

3 Nasri 2017 Komunikasi 
Inovasi Humas 
Kantor Wilayah 
Direktorat 
Jenderal Pajak 
Riau dan 
Kepulauan Riau 
dalam 
Meningkatkan 
Animo 
Masyarakat 
Mengikuti Tax 
Amnesty 

Menunjukkan hasil 
bahwa komunikasi 
inovasi yang dilakukan 
memiliki kesamaan 
atau merupakan 
penerapan teori difusi 
inovasi Everett M. 
Rogers, yang memiliki 
unsur: (1) Inovasi, (2) 
saluran komunikasi, (3) 
jangka waktu, dan (4) 
sistem sosial. 

4 Muslim 2017 Inovasi Pelayanan 
Publik Berbasis 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi Pada 
Pelayanan 
Laporan 
Gangguan 
KAMTIBMAS 
Melalui 
"Kentongan 
Online" Polres 
Jember 

Inovasi pelayanan 
gangguan keamanan 
dan ketertiban 
masyarakat 
(Kamtibmas) melalui 
kentongan online pada 
aplikasi WAR Polres 
Jember merupakan 
pelayanan yang efisien. 
Hal ini dilihat dari 
inovasi proses 
pelayanan dan inovasi 
metode. Inovasi 
tersebut mampu 
menyederhanakan 
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proses pelaporan 
gangguan Kamtibmas, 
karena masyarakat 
tidak perlu 
meninggalkan lokasi 
kejadian. 

Penelitian-penelitian di atas menggambarkan hasil identifikasi terhadap 

inovasi yang dilakukan oleh humas di institusi pemerintahan meliputi inovasi 

pelayanan sektor publik seperti pelayanan keluhan dan pelaporan masyarakat, 

inovasi alat penunjang pekerjaan humas, dan proses sosialisasi suatu program kerja 

pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian ini ingin mengetahui inovasi sektor 

publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam hal ini PRCC yang dimiliki 

oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB dengan berfokus 

pada inovasi sektor publik dalam kegiatan sosialisasi program kerja serta kebijakan 

Pemerintah Provinsi NTB yang terangkum dalam Program Kerja NTB Gemilang. 
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2.7. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan melalui bagan sebagai 

berikut:

 

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir 
(Sumber Gambar: Olahan Peneliti) 

2.8. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah hasil penentuan pembatasan definisi atau 

definisi yang digunakan atau dimaksud oleh peneliti dalam suatu penelitian. Berikut 

definisi operasional dalam penelitian ini: 

1. Hubungan masyarakat atau adalah fungsi dan upaya untuk menciptakan suasana 

dan citra positif baik ke luar dan ke dalam suatu organisasi sehingga terbentuk 

hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik. 

2. Humas pemerintah adalah Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 

Provinsi NTB sebagai manajemen dalam lembaga atau organisasi pemerintah 
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yang menjalankan peran informasi dan komunikasi serta menjaga hubungan 

baik antara pemerintah dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. 

3. Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi terkait Program Kerja 

Pemerintah Provinsi NTB dengan PRCC sebagai sumber informasi dan 

masyarakat khususnya masyarakat Provinsi NTB yang menjadi penerima atau 

sasaran informasi dengan tujuan agar penerima informasi berpandangan sama 

dan mau berpartisipasi mendukung program pembangunan. 

4. NTB atau Provinsi NTB adalah singkatan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

5. Pemerintah Provinsi NTB adalah gabungan dari Gubernur, Wakil Gubernur, 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Lembaga Pemerintah Daerah lainnya 

dalam wilayah Provinsi NTB. 

6. Pimpinan atau Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

NTB 

7. OPD atau Organisasi Perangkat Daerah adalah semua instansi, dinas, dan 

lembaga yang termasuk dalam wilayah pemerintahan Pemerintah Provinsi 

NTB. 

8. Inovasi adalah pembaruan di sektor layanan publik yang dilakukan oleh PRCC 

dalam mensosialisasikan program kerja Pemerintah Provinsi NTB. 

9. Inovasi TIK adalah kebaruan dalam bidang infrastruktur teknologi informasi 

dan teknologi komunikasi yang digunakan oleh PRCC untuk menunjang 

aktivitas sosialisasi program kerja Pemerintah Provinsi NTB. 

10. Inovasi sektor publik adalah hasil dari kreasi dan implementasi produk atau 

layanan, proses pelayanan, metode pelayanan, kebijakan pelayanan, dan sistem 

pelayanan baru yang inovatif dan merupakan hasil pengembangan nyata dalam 

hal efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil yang dilakukan oleh PRCC. 

11. E-Government adalah pemanfaatan teknologi elektronik untuk meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pemerintah Provinsi NTB yang 

diterapkan oleh PRCC. 

12. PRCC merupakan suatu sistem manajemen yang diciptakan oleh Biro Humas 

dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB untuk mensukseskan penerapan 

Government 4.0 (pelayanan real-time, online, transparan, big data, dan 
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digitalisasi) di lingkungan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 

Provinsi NTB. 

13. Sistem manajemen PRCC merupakan gabungan antara Unit Kerja PRCC yaitu 

tim ahli PRCC dibantu Staf Frontliner ditambah dengan sistem arsitektur 

teknologi PRCC itu sendiri. 

14. Sekretariat Daerah atau disingkat Setda adalah manajemen yang berada di 

bawah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB yang terdiri atas berbagai 

divisi atau bagian yang mewakili tiap-tiap fungsi yang dibutuhkan untuk 

menjalankan pemerintahan daerah.  
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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian deskriptif menurut Suryabrata (2010) dalam Sugeng (2016: 19) ialah 

penelitian yang tujuannya untuk menghasilkan deskripsi atau penjabaran yang 

sifatnya sistematis, akurat, dan faktual mengenai fakta dan sifat dari populasi daerah 

tertentu. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang 

bersifat postpositivisme, diterapkan pada penelitian dengan kondisi objek alamiah 

(lawan dari penelitan eksperimental), peneliti bertindak sebagai instrumen utama, 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bukan berupa generalisasi atau 

lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2015: 24). 

3.2. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kantor PRCC yang berkedudukan di Biro Humas 

dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Jalan Pejanggik No. 12 Kota 

Mataram 83122, penelitian dilakukan di Kantor PRCC karena objek yang diteliti 

merupakan inovasi yang dilakukan oleh instansi maka penelitian harus dilakukan 

di instansi tersebut. 

3.3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan terhitung dari Maret  2020– 

Mei 2021. Karena data yang dibutuhkan dapat dipenuhi dari sedikit subjek 

penelitian, maka jangka waktu dua bulan diasumsikan cukup untuk merampungkan 

penelitian ini. 

3.4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah PRCC sebagai tools sekaligus 

tim atau manajemen yang akan diteliti penerapan inovasinya dalam 

mensosialisasikan program kerja Pemerintah Provinsi NTB. Narasumber atau 

informan kunci dalam penelitian ini merupakan pimpinan dan anggota tim dalam 
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PRCC yang merupakan pejabat dan karyawan atau satuan unit kerja dalam lingkup 

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB. 

Penentuan informan sebagai subjek penelitian dan sumber data penelitian 

didasarkan pada kriteria atau alasan bahwa informan yang dipilih adalah yang 

dianggap paling mengetahui tentang informasi dan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian, sehingga peneliti lebih mudah dalam mendapatkan data penelitian. Maka 

informan kunci dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, selaku Kepala Biro Humas dan Protokol 

Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan penggagas PRCC. Informan ini dipilih 

karena merupakan pejabat tertinggi dalam hirarki atau struktur organisasi Biro 

Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB. 

2. Tim PRCC. 

3. Staf Bagian dan Sub Bagian di bawah Kepala Biro Humas dan Protokol 

Sekretariat Daerah Provinsi NTB. 

4. Staf Front Office Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB. 

3.5. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini ialah inovasi yang dilakukan oleh 

PRCC dalam sosialisasi program kerja Pemerintah Provinsi NTB. 

3.6. Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

3.6.1. Data Primer 

Data primer menurut Kriyantono (2012: 41 – 42) adalah data yang diperoleh 

dari sumber pertama atau utama di lapangan, bisa merupakan responsden atau 

subjek penelitian, hasil dari penyebaran dan pengisian kuesioner, hasil wawancara, 

atau hasil pengamatan (obervasi). Untuk mendapatkan data primer, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. 
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3.6.2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua atau 

bukan dari sumber utama. Data sekunder bisa berupa data primer penelitian, survei, 

sensus atau arsip terdahulu (hasil dokumentasi) yang telah diolah lebih lanjut 

sehingga biasanya berbentuk majalah, buku, tabel, grafik, diagram, gambar, video, 

dan sebagainya. Data sekunder dapat membantu peneliti saat data primer terbatas 

atau sulit didapatkan (Kriyantono, 2012: 42). Maka peneliti juga menggunakan data 

sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi sebagai pendukung data primer. 

3.7. Fokus Penelitian 

Tujuan penetapan fokus penelitian menurut Moeloeng (2006: 62) ada dua, 

yaitu: 

1. Untuk membatasi faktor-faktor apa saja yang akan diteliti; dan 

2. Untuk memenuhi kriteria inklusi-ekslusi dari informasi-informasi yang 

diperoleh di lapangan, peneliti dibantu oleh penetapan fokus ini untuk 

menyeleksi mana data yang relevan dan tidak bagi penelitian. 

Dengan demikian penetapan fokus penelitian sangat penting untuk 

efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu dan sumber daya penelitian. Pada 

penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada bagaimanakah inovasi yang 

dilakukan oleh PRCC Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi NTB dalam 

menyebarluaskan informasi tentang program kerja Pemerintah Provinsi NTB secara 

umum kepada masyarakat. 

Penelitian kualitatif menggunakan fokus penelitian untuk mengarahkan 

peneliti dalam menemukan hasil yang relevan. Maka untuk mengidentifikasi 

inovasi, maka perlu diketahui bentuk-bentuk atau wujud inovasi itu sendiri. Dalam 

penelitian ini menggunakan tipologi wujud atau jenis inovasi menurut pendapat 

Albury (2003) dalam Muluk (2008: 44 – 45), ada lima jenis yaitu inovasi produk 

atau layanan, inovasi proses pelayanan, inovasi metode pelayanan, inovasi 

kebijakan pelayanan, dan inovasi sistem pelayanan. 
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Berikut faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi inovasi 

sektor publik berdasarkan tipologi tersebut: 

1. Inovasi Produk atau Layanan 

Inovasi Produk atau Layanan dapat diidentifikasi dari jumlah, macam atau 

jenis layanan baru bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang program 

kerja Pemerintah Provinsi NTB. Layanan informasi sebagai bentuk program kerja 

(produk) humas pemerintah dapat berupa layanan pusat informasi, layanan 

pengaduan masyarakat, layanan saran, buku, majalah, booklet dan bentuk media 

cetak lainnya yang digunakan dalam pelayanan informasi masyarakat/sosialisasi 

program kerja Pemerintah Provinsi NTB. 

2. Inovasi Proses Pelayanan 

Inovasi Proses Pelayanan dapat diidentifikasi dari adanya pembaruan 

kualitas yang berkelanjutan dan adanya sinergi antara perubahan, prosedur, 

kebijakan, dan manajemen/pengorganisasisan yang diperlukan organisasi untuk 

melakukan inovasi. Proses pelayanan dapat berupa proses pelayanan dengan tahap 

proses atau hirarki yang panjang, hirarki ringkas, one stop service, proses layanan 

cepat dan dapat dilakukan di mana saja, dan lain sebagainya. Inovasi proses 

pelayanan di sektor publik bisa diterapkan dengan mengubah dan menyesuaikan 

regulasi atau peraturan pemerintah daerah seperti memangkas dan 

menyederhanakan aturan birokrasi yang mengatur soal ketersediaan dan cara 

penyediaan informasi publik. 

3. Inovasi Metode Pelayanan 

Inovasi Metode Pelayanan dapat diidentifikasi dari adanya perubahan yang 

baru dalam aspek cara interaksi yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan 

program kerja Pemerintah Provinsi NTB, dalam pengertian adanya cara baru dalam 

menyediakan atau memberikan suatu layanan. Metode pelayanan informasi 

program kerja Pemerintah dapat berupa pelayanan informasi online, langsung 

(offline), teleconference, email, chatroom dan lain sebagainya. 
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4. Inovasi Kebijakan atau Strategi Pelayanan 

Inovasi Kebijakan atau Strategi Pelayanan dapat diidentifikasi pada aspek 

visi, misi, tujuan, dan strategi baru dan juga menyangkut realitas yang muncul 

sehingga diperlukan suatu strategi dan kebijakan baru. Kebijakan yang inovatif 

dalam konteks lembaga humas pemerintah bisa berupa misi atau komitmen tertulis 

lembaga yang disusun untuk tujuan membuat perubahan atau terobosan pada sektor 

penyediaan data dan informasi publik. Contoh dari inovasi kebijakan dapat dilihat 

dari adanya fitur atau kebijakan bahwa setiap masyarakat diberikan akun untuk 

mengakses suatu layanan atau informasi di website pemerintah untuk keamanan 

privasi pengguna, kebijakan transparansi informasi publik, dan lain sebagainya. 

5. Inovasi Sistem Pelayanan 

Inovasi Sistem Pelayanan dapat identifikasi dari pola interaksi atau 

hubungan yang dilakukan antar bagian dalam memproses publikasi, sosialisasi, atau 

permintaan informasi tentang program kerja Pemerintah Provinsi NTB. Sistem 

pelayanan dapat berupa sistem pelayanan terpadu/terpusat, sistem pelayanan teknis 

fungsional, sistem pelayanan satu pintu, sistem pelayanan satu atap, sistem 

informasi pelayanan masyarakat, sistem pelayanan terkomputerisasi, sistem 

pelayanan digital, dan lain sebagainya. 

3.8. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan pada 

penelitian ini: 

3.8.1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah merekam atau mencatat kejadian nyata dan 

menghasilkan dokumen atau File. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data 

yang didapatkan dari observasi dan wawancara. Hasil dari dokumentasi berupa 

dokumen tergolong dalam sumber data sekunder. 

Dokumen atau hasil dokumetasi didefinisikan oleh Kriyantono (2012: 120) 

sebagai informasi hasil dari proses dokumentasi. Dokumen bisa diklasifikasikan 



45 

 

menjadi dokumen publik dan dokumen privat. Dokumen publik bisa berupa laporan 

polisi, berita surat kabar, transkrip acara TV, dan lain sebagainya. Sedangkan 

dokumen privat meliputi memo, surat pribadi, catatan telepon, buku harian 

individu, dan lain-lain. 

Pada penelitian ini, data sekunder berupa hasil dokumentasi yang akan 

digunakan yaitu terbitan-terbitan atau publikasi-publikasi oleh PRCC berupa teks 

yang telah tercetak seperti buku, majalah, artikel dan hasil catatan lapangan peneliti. 

Peneliti juga menggunakan publikasi digital yang berupa artikel di website tentang 

PRCC, gambar atau foto, dan video, serta hasil rekaman digital peneliti. 

3.8.2. Observasi 

Observasi menurut Kriyantono (2012: 110) adalah pengamatan langsung 

terhadap suatu objek untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh objek tersebut 

dari dekat. Ada 2 jenis observasi; pertama, observasi partisipan, yaitu peneliti ikut 

terlibat dalam aktivitas yang diamati. Kedua, observasi nonpartisipan, yaitu 

observasi dengan peneliti hanya mengamati objek tanpa terlibat langsung atau tanpa 

memposisikan diri sebagai anggota kelombok yang diteliti. 

Dalam penelitian ini peneliti tidak memposisikan diri secara langsung ke 

dalam objek yang diteliti dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas kelompok yang 

diteliti sehingga dalam penelitian ini jenis observasi yang dipakai adalah jenis 

observasi nonpartisipan. Peneliti mengobservasi lingkungan dan aktivitas kerja di 

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB, mengobservasi 

pengumuman, infografis, mading, dan stuktur organisasi serta data lain yang 

ditampilkan atau tertempel di lingkungan kerja Biro Humas dan Protokol 

Sekretariat Daerah Provinsi NTB. 

3.8.3. Wawancara 

Wawancara menurut Berger (2000) dalam Kriyantono (2012: 100), adalah 

percakapan antara peneliti atau periset dengan informan. Informan merupakan 

orang yang dianggap mempunyai informasi yang relevan bagi penelitian. 

Sedangkan Sugeng (2016: 123) menjelaskan bahwa Interview atau wawancara ialah 
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teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, baik 

langsung maupun tidak langsung dengan informan. Jenis wawancara ada 4 yaitu 

wawancara pendahuluan, wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan 

wawancara mendalam (Kriyantono, 2012: 100 – 102). 

Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian adalah wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam menurut Afrizal (2015: 136) ialah salah satu 

jenis wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan tujuannya untuk mendalami 

informasi dari seorang informan. Taylor (1984: 77) dalam Afrizal (2015: 136), 

menyatakan bahwa wawancara mendalam perlu dilakukan secara berulang antara 

peneliti atau pewawancara dengan sumber atau informan. Pengulangan pertanyaan 

dilakukan untuk tujuan mengkonfirmasi atau menegaskan kembali jawaban 

sebelumnya sampai berhasil mendalami suatu persoalan atau pembahasan. 

Sedangkan dalam Kriyantono (2012: 102), menjelaskan bahwa wawancara 

mendalam adalah pengumpulan data dengan bertatap muka secara langsung dengan 

narasumber dengan tujuan memperoleh data lengkap dan mendalam, serta tidak 

mengontrol respons informan dalam arti informan bebas dalam memberikan 

jawaban. 

3.9. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu model 

Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam (Sugeng, 2016: 152), 

memaparkan bahwa analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam 

periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-

menerus hingga data jenuh.  
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Berikut ini merupakan bagan analisis data menurut model Miles dan 

Huberman: 

 

Gambar 3.1. Bagan analisis data model Miles dan Huberman 
(Sumber Gambar: Olahan Peneliti) 

Berikut adalah penjabaran mengenai 3 tahapan analisis data menggunakan 

Model Miles dan Huberman dalam Sugeng (2016: 152): 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses atau kegiatan merangkum, memilih hal atau 

permasalahan pokok, memilih hal atau item penting, sesuai dengan pola dan tema 

penelitian. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dengan 

cara menyederhanakan data yang telah dikumpulkan, melakukan pengabstrakan, 

dan mentransformasi data kasar berupa catatan-catatan lapangan. Tahapan reduksi 

data meliputi pembuatan ringkasan atau rangkuman, melakukan pengkodean, 

menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyajikan atau menampilkan data dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Jenis penyajian 

data yang sering diaplikasikan pada jenis penelitian kualitatif adalah penyajian data 

yang sifatnya naratif. Ini bertujuan untuk memahami apa yang terjadi, lalu 

menyusun rencana kerja berikutnya berlandaskan pada pemahaman yang didapat. 
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian bisa saja menjawab rumusan masalah, karena 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat 

berkembang setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif adalah temuan baru yang ditampilkan berupa deskripsi atau 

gambaran yang awalnya belum jelas menjadi jelas dan bisa berbentuk hubungan 

kausal/interaktif dan hipotesis/teori. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan 

setelah melakukan penelitian di lapangan. Setelah peneliti merumuskan 

kesimpulan, maka kesimpulan tersebut akan ditanyakan kembali ke subjek 

penelitian untuk mencapai kesepahaman dan kebenaran makna serta penafsiran. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi NTB 

4.1.1.  Kondisi Geografis dan Tipografi 

Provinsi NTB secara astronomis terletak antara 8°10´ - 9°5´ Lintang Selatan 

dan antara 115°46´ - 119°05´ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, 

Provinsi NTB berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores di sebelah utara, 

berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan, berbatasan dengan Selat 

Lombok dan Provinsi Bali di barat dan berbatasan dengan Selat Sape dan Provinsi 

Nusa Tenggara Timur di sebelah timur. Provinsi NTB terdiri atas 10 kabupaten/kota 

yang terletak di dua pulau besar yaitu Lombok barat, Lombok Tengah, Lombok 

Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram pada Pulau Lombok, sedangkan 

Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima di Pulau Sumbawa. 

 

Gambar 4.1. Peta Wilayah Provinsi NTB 
(Sumber Gambar: Olahan Peneliti) 

Provinsi NTB beribukota provinsi di Kota Mataram. Provinsi NTB 

memiliki luas wilayah sebesar 2.012.448 km2 dengan ibukota seluas 6.130 km2. 

Provinsi NTB memiliki jumlah penduduk sebesar 5.070.385 pada tahun 2019 

dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,13 persen dan kepadatan 

penduduk 252 jiwa per km2 (BPS Provinsi NTB, 2020). 
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4.1.2.  Visi Misi dan Program Kerja Unggulan Pemerintah Provinsi NTB 

Visi Pemerintah Provinsi NTB dikutip dari Situs Resmi Provinsi NTB 

adalah “Mewujudkan Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang” atau “Membangun 

Nusa Tenggara Barat Gemilang” atau yang lebih populer “NTB Gemilang”. 

Sebagai refleksi dari pemaknaan atas ungkapan Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun 

Ghofur atau daerah yang aman, nyaman dan menyenangkan, dimana hidup dan 

kehidupannya dipenuhi hikmah dan keberkahan. 

 

Gambar 4.2. Lambang NTB Gemilang 
(Sumber Gambar: Akun Twitter Resmi Provinsi NTB) 

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat diwujudkan melalui 6 Misi 

pembangunan dan 6 program kerja unggulan NTB Gemilang (Situs Resmi Provinsi 

NTB, 2020), yaitu: 

1. NTB Tangguh dan Mantab 

Melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta 

konektivitas wilayah. Delapan program unggulan untuk NTB Gemilang 

Infrastruktur Dan Tangguh Bencana: Percepatan Jalan Mantap, SPAM Regional, 

Penerapan sistem informasi siaga bencana atau SI-AGA, Irigasi Cukup, Desa 

Tangguh Bencana, Nusa Terang Benderang, NTB Terkoneksi, dan Sekolah Siaga 

Bencana.  
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2. NTB Bersih dan Melayani 

Melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih 

dari KKN dan berdedikasi. Program unggulan Gemilang Birokrasi ini meliputi 9 

(sembilan) program/kegiatan yang berbasis digital: eNTeBe Plan, SAKIP LEVEL 

A, E-Samsat, NTB Care, Research Based Policy, Samsat Delivery, NTB SDGs 

Centre, NTB Satu Data, NTB Satu Peta, dan NTB WTP. 

3. NTB Sehat dan Cerdas 

Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya 

saing daerah. Sepuluh program unggulan untuk mendukung misi ini adalah: 

Cendekia, Literasi Digital, Rumah Bahasa, Revitalisasi Posyandu, NTB Juara, Air 

Bersih Untuk Semua, Jamban Keluarga, Re-engineering SMK, Generasi Emas 

NTB, dan Rumah Layak Huni. 

4. NTB Asri dan Lestari 

Melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. 

Terdapat 6 (enam) Program unggulan Gemilang Lingkungan yang menjadi fokus 

penanganan secara kolaboratif, baik antara pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, maupun stakeholder lainnya. Program-program tersebut meliputi: 

Pembangunan Tata Ruang secara Berkelanjutan, NTB Hijau, NTB Zero Waste, 

Geopark Dunia, Bank Sampah, dan Taman Asri. 

5. NTB Sejahtera dan Mandiri 

Melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan 

pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industri. 

Dengan 18 (delapan belas) Program unggulan Gemilang Ekonomi, Pariwisata, 

Pertanian dan Industri. Terdiri dari: Melawan kemiskinan dari desa, Hasil Hutan 

Bukan Kayu (HHBK) Unggul, E-Commerce, Bumdes Maju, Science Technology 

Industrial Park (STIP) Inovatif, Koperasi Aktif, Keluarga Sasambo Gemilang, NTB 

ramah investasi, UMKM Bersaing, 99 Desa Wisata, Perda Produk Lokal, Rumah 

Kemasan, Pertanian Lestari, Kampung Unggas, Revitalisasi BLK, Apartemen Ikan, 



52 

 

KRPL, Industrialisasi Produk Pertanian, i-Shop NTB. Kemudian ada program 

Jaringan Pengaman Sosial atau JPS Gemilang untuk menanggulangi masalah 

kemiskinan terutama saat masa pandemi Covid-19. 

6. NTB Aman dan Berkah 

Melalui pengembangan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan 

penegakan hukum yang berkeadilan. Terdapat 9 (sembilan) Program unggulan 

Gemilang Pembangunan Sosial Budaya: Islamic Centre Pusat Peradaban, Kampung 

Madani, Desa Bersinar, Kampung Media, Bale Mediasi, Kota Layak Anak, Sekolah 

Perjumpaan, Ramah Difable, PAUD Holistik Integratif. 

4.1.3.  Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi NTB 

Provinsi NTB dipimpin oleh Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil 

Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Dalam menjalankan pemerintahan, 

Gubernur dan Wakil Gubernur membawahi Sekretariat Daerah Provinsi NTB 

dengan Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. yang menjabat Sekretaris Daerah. Sekretaris 

Daerah memimpin Biro-biro fungsional melalui asisten-asisten Sekretaris Daerah. 

Biro Humas dan Protokol berada di bawah Asisten Administrasi dan Umum. Untuk 

Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi NTB selengkapnya lihat lampiran 1. 

Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi NTB. 

4.2. Profil Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB 

Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi NTB secara struktural berada 

di bawah Sekretariat Daerah Provinsi NTB pada divisi Asisten Administrasi dan 

Umum (Asisten 3), berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 12 Kota Mataram 83122. 

Dengan Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB dijabat 

oleh Najamuddin Amy, S.Sos., MM. 

4.2.1.  Visi dan Misi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 

NTB 

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB mengemban 

tugas misi kedua dari 6 program kerja utama NTB Gemilang yaitu NTB bersih dan 
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melayani. Tugas tersebut di wujudkan melalui Visi Biro Humas dan Protokol 

Sekretariat Daerah Provinsi NTB menurut Situs Resmi Biro Humas dan Protokol 

Sekretariat Daerah Provinsi NTB yaitu, Pelayanan Biro Humas dan Protokol yang 

Excellent. 

Visi mewujudkan pelayanan Biro Humas dan Protokol yang Excellent ini 

kemudian dijabarkan ke dalam misi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 

Provinsi NTB berikut: 

1. Meningkatkan pelayanan informasi publik, 

2. Mengembangkan sistem digitalisasi informasi dan dokumentasi, 

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, dan 

4. Membuat pertimbangan kebijakan atas informasi publik. 

4.2.2.  Struktur Organisasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 

Provinsi NTB 

Berikut struktur organisasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 

Provinsi NTB: 

 

Gambar 4.3. Struktur Organisasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi NTB 

(Sumber Gambar: Olahan Pribadi) 
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4.2.3.  Tugas dan Fungsi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 

Provinsi NTB 

Tugas dan Fungsi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 

NTB secara umum diatur dalam peraturan pemerintah daerah. Tugas dan Fungsi 

dibedakan berdasarkan jabatan, bagian, dan sub-bagian, yaitu Kepala Biro, Bagian 

Pemberitaan (Subbagian Hubungan Media, Subbagian Pengolahan Data dan 

Naskah Pimpinan, Subbagian Peliputan), Bagian Dokumentasi (Subbagian 

Pengelolaan Dokumen dan Perpustakaan, Subbagian Produksi, Subbagian Tata 

Usaha), Bagian Protokol (Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Subbagian Tamu 

Daerah, Subbagian Acara). Untuk tugas dan fungsi masing-masing bagian dan 

subbagian tersebut secara lengkap disediakan pada lampiran 2. 

4.3. Public Relation Command Center (PRCC) 

PRCC merupakan sebuah sistem yang berada pada naungan lembaga 

pemerintahan daerah provinsi NTB, tepatnya pada Sub Bagian Hubungan Media 

Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB. PRCC dibentuk dan mulai dikembangkan 

pada November 2018. Kemudian dirilis secara resmi pada malam peringatan Hari 

Pers Nasional tanggal 8 Februari 2019 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

NTB di lapangan Sekretariat Daerah Provinsi NTB. 

 

Gambar 4.4. Logo PRCC 
(Sumber Gambar: http://prcc.ntbprov.go.id/logo-01.png) 

Pencetusan PRCC bertujuan untuk menjalankan strategi yang dibuat dalam 

upaya mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB 
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Tahun 2018-2023. Selain itu juga untuk mensukseskan tugas yang diemban oleh 

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB yang terdapat pada misi 

kedua yakni NTB Bersih dan Melayani, serta untuk mensukseskan Government 4.0 

(pelayanan real-time, online, transparan, big data, dan digitalisasi) di lingkungan 

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Adapun tugas dan 

fungsi PRCC ialah sebagai berikut: 

a. Tugas PRCC 

PRCC bertugas untuk melakukan pengelolaan isu, pengawasan media, trust 

management dalam tim Public Relation hingga tim Penyelaras. 

b. Fungsi PRCC 

PRCC memiliki beberapa fungsi pokok yang tercantum dalam Majalah 

Panduan PRCC untuk NTB Gemilang (September 2019) berikut: 

1. Sebagai bagian dari humas pemerintah Provinsi NTB, PRCC menjadi jembatan 

yang baik, efektif, efisien, dan terbuka bagi semua pihak untuk berkolaborasi 

(meminta atau memberikan informasi) dengan menjunjung tinggi etika dan 

moralitas. 

2. Memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang baik sesuai dengan tugas 

dan fungsi humas. 

3. Memaksimalkan kerja dan eksistensi manajemen PRCC yang merupakan 

branding dari Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB yang 

mampu menciptakan lingkungan dan kelembagaan yang bertanggung jawab. 

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PRCC dibagi menjadi 2 

(dua) yaitu: 

1. Tim Ahli PRCC 

Tim ahli PRCC bertugas untuk memastikan sistem dan aplikasi tetap 

berjalan baik dan menangani saat ada gangguan agar setiap pekerjaan unit di Biro 

Humas dan Protokol berjalan lancar. Unit kerja atau tim tersebut kemudian 

ditempatkan dalam suatu hirarki untuk mendapatkan kejelasan komando dan 
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tanggung jawab. Tim atau unit kerja PRCC berada di bawah Sub Bagian Hubungan 

Media di bawah Bagian Pemberitaan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 

Provinsi NTB. Tim ahli PRCC terdiri dari tim ahli system manager, tim ahli 

network architect, tim ahli artificial intelligence, dan tim ahli content creator. Tim 

tersebut bukanlah berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) melainkan hanya 

pegawai kontrak, sehingga bisa diberhentikan sewaktu-waktu. 

Untuk mendukung aktivitas kerja tim tersebut difasilitasi dengan beberapa 

ruang kerja, berikut ruang kerja tim ahli PRCC: 

  

Gambar 4.5. Ruang Hubungan Media 

Ruang hubungan media berdampingan atau bersebelahan dengan ruang 

front office. Di dalam ruangan tersebut ditempati oleh Kasubag Hubungan Media 

dan staf hubungan media untuk menjalankan rutinitasnya dalam bekerja. Kemudian 

ruangan tersebut juga dilengkapi dengan beberapa sofa bagi yang disediakan untuk 

tamu atau seseorang yang datang mengunjungi ruangan tersebut, yang 

dimanfaatkan sebagai ruang tunggu atau berbincang-bincang. 
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Gambar 4.6. Ruang Produksi 

Ruang produksi PRCC dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti 

LCD/monitor, komputer berspesifikasi tinggi, dan software muktahir yang 

menunjang aktivitas kerja tim ahli PRCC dalam membuat konten-konten digital 

seperti video, grafis dan kain sebagainya.  

 

Gambar 4.7. Ruang Kontrol dan Media Center 

Ruang kontrol atau ruang media center PRCC dilengkapi dengan tiga buah 

komputer yang masing-masingnya menyimpan hasil pengolahan dari tiga aplikasi 

yang telah dibentuk oleh PRCC. Ruangan tersebut digunakan untuk memantau dan 

mengontrol aktivitas ketiga aplikasi tersebut melalui tiga buah LED monitor 

berukuran 49 inch. 

2. Frontliner/Staf Front Office (FO) 

Bagian FO atau Front Office, bertugas untuk menginput setiap permintaan 

informasi dan surat-surat dari masyarakat, kelompok, atau organisasi, serta lembaga 
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di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB lainnya untuk kemudian diteruskan kepada 

bagian atau sub bagian terkait untuk diproses lebih lanjut dan kemudian hasil dari 

permintaan dikomunikasikan kembali oleh FO kepada pemohon melalui SMS, e-

mail, atau metode komunikasi lainnya. FO terdiri dari 3 (tiga) orang dan salah 

satunya diberikan tugas khusus untuk menjadi sekretaris Kabiro (Kepala Biro 

Humas dan Protokol Provinsi NTB). Adapun ruang kerja FO sebagai berikut: 

  

Gambar 4.8. Ruang Front Office Tampilan Bagian Depan dan Samping 

Ruang front office berada di samping pintu masuk ruangan PRCC. Pada 

ruangan tersebut tamu yang datang akan disambut langsung oleh staf front office 

yang bertugas untuk menanyakan perihal kedatangan atau keperluan seseorang 

yang masuk ke ruangan tersebut. Staf front office akan memberikan dan memenuhi 

segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang datang dengan 

memberikan pelayanan yang baik. Pada ruangan tersebut difasilitasi oleh smart TV 

yang menayangkan berbagai program dari pemerintah provinsi NTB serta berbagai 

kegiatan yang telah dilakukan. Sehingga saat seseorang menunggu di ruangan 

tersebut merasa tidak bosan melainkan merasa mendapatkan manfaat karena 

mendapatkan informasi terkait dengan program-program kerja dari pemerintah. 

Sehingga seseorang dapat merasa nyaman dan tidak merasakan telah lama 

menunggu. Selain itu juga, di depan meja front office tersebut terdapat beberapa 

tulisan humas seperti brosur, leaflet dan lain-lain yang dapat dibaca, sehingga dapat 

juga dijadikan sebagai pilihan untuk menghilangkan kebosanan. Informasi yang 

tertuang dalam brosur dan leaflet tersebut berisikan informasi program kerja 

Pemerintah Provinsi NTB untuk menuju NTB Gemilang. 
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4.4. Karakteristik Informan 

Penelitian ini menghimpun informasi dari beberapa informan yang 

dianggap relevan, adapun informan tersebut diantaranya ialah, sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Karakteristik Informan 

No. Nama Informan Pendidikan Jabatan 

1. Najamuddin Amy, S.Sos., MM. 
NIP. 197501121996031006 

S2 
Manajemen 

Kepala Biro 
Humas dan 
Protokol Setda 
Provinsi NTB 

2. Dra. Hj. Asnirawati, M.Si. 
NIP. 196710281992032011 

S2 Sains 
Kepala Bagian 
Pemberitaan 
Setda Provinsi 
NTB 

3. I’natul Muslimah Ibrahim, S.STP., M.H. 
NIP. 198105172000032001 

S2 Hukum 
Kepala Subbag 
Pengolahan Data 
dan Naskah 
Pimpinan Setda 
Provinsi NTB 

4. Rihatul Aini Setyawati, S.T. S1 Teknik 
Elektro 

Staf Sub Bagian 
Pengolah Data 
dan Naskah 
Pimpinan Biro 
Humas dan 
Protokol Setda 
Provinsi NTB 

5. Nopia Sri Haryanti S.M. S1 
Manajemen 

Staf Front Office 
Biro Humas dan 
Protokol Setda 
Provinsi NTB 
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4.5. Inovasi PRCC dalam Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Provinsi 

NTB 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) dari 5 (lima) 

jenis inovasi sektor pubik menurut Albury (2003) dalam Muluk (2008: 44 – 45) 

yang terdiri dari: (1) Inovasi Produk/Layanan, (2) Inovasi Proses Layanan, (3) 

Inovasi Metode Pelayanan, (4) Inovasi Kebijakan, dan (5) Inovasi Sistem.  

Adapun 2 (dua) inovasi sektor publik yang tidak ditemukan dalam inovasi 

yang dijalankan oleh PRCC yaitu Inovasi Kebijakan dan Inovasi Sistem. Inovasi 

kebijakan berkaitan dengan inovasi pada pola baru dalam menerapkan visi, misi 

dan strategi. Dalam unit kerja PRCC inovasi yang berhubungan dengan kebijakan 

tidak ditemukan karena visi, misi dan strategi baru dibentuk sehingga tidak ada pola 

baru yang ditemukan. Kemudian untuk inovasi sistem berkaitan dengan 

perkembangan integrasi dan interaksi antar unit dalam suatu organisasi dan dengan 

pemangku kepentingan yang mencakup cara baru atau terdapat cara yang 

diperbarui, dalam tubuh pemerintahan berarti berkaitan dengan terjadinya 

perubahan dalam tata kelola kegiatan pemerintahan. Dalam unit kerja PRCC tidak 

ditemukan terjadinya suatu perubahan mengenai tata kelola yang berupa kegiatan 

pemerintahan. Sehingga tidak termasuk ke dalam inovasi sektor publik yang 

dijalankan oleh PRCC. 

Berikut 3 (tiga) jenis inovasi sektor publik yang dijalankan oleh PRCC 

dalam sosialisasi program kerja Pemerintah Provinsi NTB yaitu: 

1. Inovasi Layanan 

2. Inovasi Proses Layanan 

3. Inovasi Metode Layanan 
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Berikut adalah uraian mengenai 3 jenis inovasi yang dijalankan oleh PRCC 

dalam sosialisasi program kerja Pemerintah Provinsi NTB  

1. Inovasi Layanan 

Inovasi layanan yang dijalankan oleh PRCC untuk menciptakan jenis 

layanan yang inovatif dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kehumasan di 

sektor publik yaitu Digitalisasi Diseminasi Informasi.  

Digitalisasi diseminasi informasi merupakan inovasi layanan penyebaran 

informasi yang dilakukan dalam bentuk digital. Digital dalam hal ini berarti 

penyebaran informasi atau pesan yang dilakukan oleh tim PRCC Pemprov NTB 

didesiminasikan ke dalam bentuk file atau softfile yang dapat diunduh oleh setiap 

dinas-dinas di bawah Pemprov NTB atau masyarakat yang membutuhkan informasi 

tersebut. Informasi atau pesan diperoleh dari Humas dan Protokol yang kemudian 

akan dirancang oleh tim PRCC dalam format digital (pdf untuk dokumen, mp4 

untuk video, jpeg untuk poster di media sosial, dan lain sebagainya). Kemudian  tim 

ahli PRCC akan menyebarluaskan informasi tersebut melalui situs dan media sosial 

resmi Pemprov NTB, dan situs PRCC, serta dikirim melalui email ke seluruh 

pemangku kepentingan di wilayah Pemprov NTB seperti dinas-dinas terkait untuk 

dipublikasikan di media sosial dan situs masing-masing. Kemudian hasil 

digitalisasi informasi tersebut didesiminasikan dan disosialisasikan kepada 

masyarakat dengan mengunggah file tersebut melalui media online digital Humas 

dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB diantaranya Facebook 

@HumasNTBProv, Instagram – Twitter – YouTube @HumasNTB, dan situs web 

https://birohumasprotokol.ntbprov.go.id/ serta melalui e-mail langsung ke 

pemohon informasi untuk informasi yang diminta oleh masyarakat perorangan atau 

kelompok. Diharapkan dengan adanya bentuk inovasi dalam hal pelayanan yang 

berupa digitalisasi diseminasi informasi ini membuat masyarakat menjadi tidak 

enggan untuk melihat dan memunculkan ketertarikan untuk mengetahui informasi 

yang telah disebarkan tersebut. Sehingga penyebaran informasi publik tidak hanya 

melulu disajikan atau disebarkan melalui spanduk, baliho atau beriklan di koran 
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melainkan menggunakan file digital yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja 

yang bersifat fleksibel. 

 Berikut beberapa contoh diseminasi informasi berbentuk digital oleh Biro 

Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB hasil olahan PRCC: 

a. Digitalisasi Informasi Internal 

Digitalisasi informasi internal diperuntukkan untuk diseminasi informasi di 

kalangan internal Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Hal 

ini berkaitan dengan tugas humas pemerintah yang bertugas untuk menjadi 

penyalur pesan antara pimpinan dan pegawai di kalangan internal Pemerintah 

Daerah Provinsi NTB. Dalam aktivitas tersebut tim PRCC menyediakan wadah 

digital untuk memperlancar arus informasi, sehingga dengan adanya hal tersebut 

mengurangi penggunaan cetakan kertas, seperti contohnya dalam surat menyurat. 

Kini, dalam aktivitas surat menyurat seperti maklumat, surat himbauan, surat 

perintah tugas, draf rencana kerja, dan lain sebagainya dari atasan ke bawahan serta 

laporan dari bawahan ke atasan telah beralih menggunakan file digital. Selain itu 

juga untuk sistem pencatatan, pengarsipan, dan tanda tangan atau signature 

pimpinan telah berformat digital. Adapun infrastruktur yang menunjang 

pengiriman informasi berbentuk digital tersebut ialah dengan menggunakan 

layanan e-email, aplikasi perpesanan (messaging), mailis, dan lain sebagainya. 

Maka PRCC dalam hal ini dapat dikatakan membantu kelancaran arus informasi 

tersebut karena telah membentuk wadah digital seperti layanan e-mail, aplikasi 

perpesanan dan lain-lain yang dimanfaatkan dalam menjalankan aktivitas kerja di 

lingkungan internal Pemerintah Daerah Provinsi NTB. 

b. Digitalisasi Diseminasi Eksternal 

 Digitalisasi Informasi untuk eksternal diperuntukkan untuk diseminasi 

informasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi Dinas 

Perindustrian Provinsi NTB, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Dinas Kesehatan 

Provinsi NTB, Dinas Sosial Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, dan 

dinas-dinas lain yang berada dibawah naungan Pemerintah Provinsi NTB. Selain 
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itu, diseminasi informasi eksternal juga diperuntukkan untuk masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan tugas humas pemerintah yang bertugas untuk menyampaikan 

informasi, seperti yang diungkapkan oleh Cutlip (2005: 389) yang mengungkapkan 

bahwa apapun tingkatannya tugas humas pemerintah pada intinya adalah 

menyampaikan informasi. Hal teersebut juga sejalan dengan fungsi humas 

pemerintah yang dikemukakan oleh Ruslan (2006: 299 – 300) yang terdiri dari: (1) 

Mengamankan kebijaksanaan atau citra positif pemerintah, (2) Memberikan 

pelayanan informasi yang baik, (3) Menyebarkan informasi mengenai 

kebijaksanaan dan program-program kerja pemerintah kepada masyarakat, (4) 

Menjadi komunikator dan mediator yang baik antara pemerintah dengan 

masyarakat, dan (5) Berperan aktif dalam menciptakan dan menjaga kondusifitas 

demi menjamin stabilitas politik pembangunan nasional, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang.  

Berdasarkan fungsi humas pemerintah pada point ke-3 Humas Pemerintah 

Provinsi NTB menyebarkan informasi baik itu berupa informasi mengenai 

kebijakan, program kerja pemerintah dan lain sebagainya disebarkan dengan 

menggunakan file digital sebagai pendukung media informasi luar ruangan seperti 

baliho, poster, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan hal ini tim PRCC mendesain 

Informasi publik dalam format gambar digital atau dibuatkan video pendek untuk 

ditayangkan di media sosial yang dikelola oleh humas dan Protokol Sekretariat 

Daerah Provinsi NTB serta di media penampil video elektronik atau videotron di 

area publik. Digitalisasi diseminasi eksternal juga ditujukan dan dibagikan kepada 

OPD untuk ikut disebarluaskan di media sosialnya masing-masing, informasi ini 

bersifat laporan kinerja karena PRCC yang memiliki sumber daya dan teknologi 

untuk mengukur respons masyarakat terhadap informasi digital yang dikerjakan 

oleh PRCC maka PRCC juga mempunyai tugas untuk menyampaikan hasil respons 

masyakarat terhadap informasi digital tersebut. 

 Diseminasi informasi dilakukan dalam rangka sosialisasi karena dengan 

penyebaran informasi (diseminasi), masyarakat yang menerima informasi tidak 

hanya diharapkan mendapat manfaat dari informasi akan tetapi juga berpandangan 
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sama dan mau mendukung program kerja atau peraturan pemerintah daerah demi 

terlaksananya tujuan pembangunan yang diwujudkan dalam visi dan misi NTB 

Gemilang. 

Kemudian dilakukan juga penelusuran siapa saja OPD – OPD yang 

berkontribusi terhadap publikasi misi NTB Gemilang dan program unggulan NTB 

periode 8-14 Agustus 2020. Berikut ini adalah OPD – OPD yang berkontribusi 

disajikan dalam tabel dibawah ini yaitu: 

Tabel 4.2. Kontribusi Media Online dan Media Sosial OPD dalam Publikasi 
Informasi Digital dan Kampanye Digital PRCC 
 

No. Misi/Program Kerja 
Pemerintah Provinsi NTB 

Media Online OPD yang Mempublikasikan 

1 #NTBSejahteraDanMandiri - Biro Humas Protokol Dinas 
Perhubungan 

- Dinas Perumahan dan Pemukiman 
Bappeda 

- Inspektorat Biro Umum 
- Biro Kesejahteraan Rakyat Dinas 

Koperasi & UMKM Dinas PU & Tata 
Ruang Dinas Nakertran 

- Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan 
BPBD 

- Badan Penghubung Daerah NTB 
2 #NTBAsriDanLestari - Biro Humas Protokol Bappenda 

- Dinas LHK 
- Dinas Kominfotik 
- Rumah Sakit Umum Daerah 
- Dinas Perumahan dan Pemukiman 

Bappeda 
- Biro Umum Dinas P3AK & KB 
- Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Biro 

Kesejahteraan Rakyat 
- Biro Perekonomian Dinas Koperasi & 

UMKM Dinas Nakertran 
- Badan Penghubung Daerah NTB 

3 #NTBSehatDanCerdas - Dinas Pertanian & Perkebunan Dinas 
LHK 

- Dinas Kominfotik Dinas Kesehatan 
- Rumah Sakit Umum Daerah Dinas 

PMPD & Dukcapil 
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- Dinas Perumahan dan Pemukiman 
Bappeda 

- Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Biro 
Kesejahteraan Rakyat 

- Dinas PU & Tata Ruang 
- Biro Hukum 
- Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas 

Peternakan & Kesehatan Hewan Dinas 
Pemuda dan Olahraga 

- BPBD 
- Badan Penghubung Daerah NTB 

4 #NTBBersihDanMelayani - Biro Humas Protokol 
- Dinas Pertanian & Perkebunan Dinas 

LHK 
- Rumah Sakit Umum Daerah 
- Dinas Perumahan dan Pemukiman 

Bappeda 
- Biro Umum 
- Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Biro 

Perekonomian 
- Dinas Koperasi & UMKM Dinas PU & 

Tata Ruang Biro Hukum 
- Dinas Nakertran 
- Badan Penghubung Daerah NTB 

5 #NTBTangguhDanMantap - Dinas LHK 
- Dinas Kominfotik Dinas Perdagangan 
- Dinas Perumahan dan Pemukiman 

Bappeda 
- Biro Umum 
- Dinas PM dan PTSP Biro Perekonomian 
- Dinas Koperasi & UMKM Dinas PU & 

Tata Ruang Biro Hukum 
- Dinas Perindustrian 
- Dinas Ketahanan Pangan 
- Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan 

Dinas Pemuda dan Olahraga 
- Badan Penghubung Daerah NTB 

6 #NTBAmanDanBerkah - Biro Humas Protokol 
- Dinas Perumahan dan Pemukiman 

Bappeda 
- Biro Umum Dinas P3AK & KB 
- Bakesbangpoldagri 
- Biro Kesejahteraan Rakyat Biro 

Perekonomian 
- Dinas Koperasi & UMKM 
- Badan Penghubung Daerah NTB 
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Sumber: Data primer diolah 

Tabel di atas menampilkan daftar tagar sebagai penanda dan pembeda 

antara satu program atau kampanye Humas Pemerintah Provinsi NTB dengan 

program lainnya, juga untuk mempermudah mendata respons publik (engagement) 

yang terjadi pada setiap kampanye atau program kerja pemerintah. 

Berikut beberapa contoh file digital yang termasuk ke dalam informasi atau 

kampanye program kerja Pemerintah Provinsi NTB yang dikerjakan dengan 

infrastruktur dan tim ahli desain grafis PRCC: 

 

Gambar 4.9. Contoh File Digital PRCC terkait Sosialisasi Perda No. 7 Tahun 
2020 di Media Sosial Biro Humas dan OPD Lainnya 

(Sumber Gambar: PRCC) 

Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan kebijakan No. 7 Tahun 2020 

tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan menjadi program kerja utama yang 

masuk dalam program kerja #NTBSehatDanCerdas. PRCC mendesain dan 

mencetak materi sosialisasi luar ruangan berupa baliho di ruas jalan utama di Kota 

Mataram dan tersebar di wilayah lain. PRCC juga menyebarkan file digital terkait 

sosialisasi program kerja #NTBSehatDanCerdas terutama tentang perda baru ini ke 

semua OPD melalui E-mail dan aplikasi perpesanan digital WhatsApp untuk 
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diunggah dimasing-masing media sosial dan website OPD dan tentunya 

mengunggah di media sosial Biro Humas sendiri. 

PRCC melakukan juga perekaman data respons publik atau masyarakat 

terhadap informasi digital melalui aplikasi Sentiment Analysis PRCC yang terdiri 

dari website PRCC, Governor and Vice Governor Social Media Handling (GSMH), 

dan Data and Public Information System (DPIS). 

Data respons yang telah terekam kemudian diinterpretasi dan diolah secara 

grafis oleh tim desainer grafis PRCC untuk kemudian dipublikasikan di situs web 

PRCC dengan format HTML dan gambar digital (png, jpeg, dsb), serta dibagikan 

ke OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dalam format file pdf. 

 

Gambar 4.10. Sampul File Laporan Engagement Misi dan Program Unggulan 
Pemerintah Provinsi NTB di Media Online dan Media Sosial 

Berikut contoh laporan hasil pengukuran terhadap materi diseminasi 

informasi berbentuk digital yang dikerjakan oleh PRCC atau oleh media lain terkait 

Program Kerja Pemerintah Provinsi NTB, yaitu Laporan Engagement (Respons dan 

Interaksi). Engagement (Respons atau interaksi) yang dimaksud adalah jumlah 

postingan yang menyatakan tagar tertentu, beserta jumlah like, comment dan share 

terhadap Misi dan Program Unggulan Pemerintah Provinsi NTB di Media Online 

dan Media Sosial, Seri No. 28/2020 (Periode 8-14 Agustus 2020).  
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Laporan ini merangkum engagement dari konten-konten yang tersebar di 

Internet yang bersumber dari olahan PRCC dikutip oleh media online seperti situs 

berita online tentang Program Kerja Pemerintah Provinsi NTB yaitu : engagement 

Misi NTB, Engagement, Engagement Program Unggulan NTB, Sebaran Program 

Unggulan Berdasarkan Platform, Engagement Tertinggi 

Engagement Misi NTB, merupakan data jumlah postingan di Facebook 

yang menyertakan atau menyebutkan misi salah satu atau beberapa misi Pemerintah 

Provinsi NTB yang ditandai dengan penyematan tagar. Data ini diperoleh 

menggunakan fitur kecerdasan buatan yang ada dalam sistem GSMH yaitu 

Selenium untuk mengintegrasikan API (database) dari tiap-tiap media sosial, lalu 

data yang telah disortir oleh Program Selenium kemudian diunduh menggunakan 

Program Cron Job setiap jamnya untuk kemudian dihitung dan diolah berdasarkan 

tagar menggunakan Program Native Bayees Classifier untuk mengelompokkan dan 

Program Term Frequency Inverse Document Frequency untuk menghitung 

frekuensi postingan. Data yang didapat kemudian ditampilkan pada layar monitor 

LCD menggunakan Program Laravel Framework. Sebagai contoh berikut ini 

merupakan total engagement Misi NTB di media sosial Facebook. Analisis ini 

membandingkan dengan periode sebelumnya yaitu 8 – 14 Agustus 2020, yang 

disajikan dalam bentuk diagram dibawah ini. 

 

Gambar 4.11. Engagement Misi NTB di Facebook 
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Dari grafik diatas terlihat bahwa dalam, misi #NTBBersihDanMelayani 

pada periode 8-14 Agustus 2020 merupakan misi yang paling banyak mendapatkan 

engagement dari netizen yaitu sebanyak 78.106 yang berarti postingan yang 

menyebutkan atau menyertakan tagar tersebut pada media sosial Facebook dalam 

periode tersebut telah digunakan atau disebutkan sebanyak 78.106 kali. 

Dibandingkan pada periode sebelumnya misi #NTBSejahteraDanMandiri menjadi 

misi yang paling banyak disebutkan. Terlihat Misi #NTBSejahteraDanMandiri 

melonjak sangat tajam, hal ini karena adanya postingan Biro Humas dan Protokol 

tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam 3 stanza (bait). Hal ini sangat 

menyentuh hati netizen karena saat ini negeri kita sedang terpuruk karena pandemi. 

Selanjutnya misi #NTBAmanDanBerkah mendapatkan engagement yang 

paling rendah yaitu 917 pada periode 8– 14 Agusus 2020. Periode sebelumnya misi 

terendah juga ada pada misi #NTBAmanDanBerkah. Total 3 dari 6 misi NTB 

mengalami kenaikan engengement pada periode ini. Secara umum engangement 

Misi NTB pada periode 8-14 Agustus 2020 mengalami kenaikan yang signifikan. 

Engagement Program Unggulan NTB, merupakan data respons 

masyarakat terhadap program unggulan dan program strategis. Oleh karena itu agar 

terlihat jelas program unggulan dan strategis mana yang paling mendapatkan 

perhatian dari netizen baik like, share, maupun comment maka dilakukan analisis 

terhadap seluruh program unggulan dan strategis NTB Gemilang dengan mengukur 

engagement dari setiap program unggulan dan strategis. Berikutnya hasil analisis 

engagement dari program unggulan dan strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam 

bentuk tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Engagement Program Kerja Unggulan Pemerintah Provinsi NTB (NTB 
 Gemilang) 

No. 
Program 

Unggulan 
Tagar Keywords 

1-7 
Agt 

2020 

8-4 
Agt 

2020 
1. Beasiswa 

NTB 
#1000Cendekia 
#BeasiswaNTB 

beasiswa+ntb 250 313 

2. Desa Wisata #99DesaWisata ntb+desa+wis
ata 

5833 7215 

3. Industrialisasi 
NTB 

#IndustrialisasiNTB 
#ScienceTechnologyIndu
strialPark 

industri+ntb 
motor+listrik
+ntb 
sepeda+listrik
+ntb 

1666 5380 

4. NTB Hijau & 
NTB Zero 
Waste 

#NTBHijau 
#NTBZeroWaste 

ntb+zero 
+waste 

6292 5439 

5. Revitalisasi 
Posyandu 

#RevitalisasiPosyandu posyandu+ntb 663 684 

6. Desa 
Tangguh 
Wisata 

#DesaTangguhBencana 
#KampungSiagaBencana 

tangguh+benc
ana+ntb 
siaga+bencan
a+ntb 

241 364 

7. JPS 
Gemilang 
NTB 

#JPSGemilangNTB jps+ntb 108 279 

8. I-shop NTB #ecommerce ishop+ntb 196 127 

 
TOTAL 

15.4
09 

19.8
01 
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Berikut ini adalah engagement program unggulan NTB pada periode 1-7 

Agustus 2020 dan 8-14 Agustus 2020 akan disajikan pada grafik dibawah ini: 

 

Gambar 4.12. Engagement Program Kerja Unggulan Pemerintah Provinsi NTB di 
Facebook 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada periode 8-14 Agustus 2020 

jumlah penyertaan atau penyebutan tagar dari seluruh program unggulan 

mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari total penyertaan atau 

penyebutan tagar program unggulan yang dapat dilihat secara parsial, 6 dari 8 

program unggulan yang mengalami kenaikan seperti #BeasiswaNTB, 

#DesaWisata, #IndustrialisasiNTB, #RevitalisasiPosyandu, 

#DesaTangguhBencana, dan #JPSGemilangNTB. Dari ke-6 program unggulan 

tersebut yang mengalami kenaikan penyebutan atau penyertaan ialah Industrialisasi 

dan Desa Wisata, yang mana pada periode 8 – 14 Agustus 2020 Idustrialisasi 

mendapatkan perolehan postingan yang menyertakan tagar tersebut di media sosial 

Facebook sebanyak  5.380 engagement, dan Desa Wisata mendapatkan sebanyak 

7.215 engagement. Hal yang mempengaruhi kenaikan penyebutan tagar di program 

unggulan industrialisasi karena adanya hal yang menarik bagi netizen yakni 

pengenalan motor listrik dan sepeda listrik produk NTB di berbagai tempat.  

Sementara untuk program unggulan yang mengalami penurunan dalam penyebutan 

tagar di media sosial Facebook yakni #NTBHijau&NTBZeroWisata dan #i- 

ShopNTB. 
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Sebaran Program Unggulan Berdasarkan Platform, informasi Program 

Unggulan telah dipublikasi sejak program ini dijalankan melalui media online 

(media sosial). Berikut sebaran jumlah reaksi masyarakat berdasarkan platform. 

 

Gambar 4.13. Sebaran Program Unggulan Berdasarkan Platform 

Pada periode 8-14 Agustus 2020, reaksi masyarakat terhadap program 

unggulan tertinggi pada platform sosial media instagram. Posting yang paling 

menarik bagi netizen adalah postingan Inside Lombok tentang revitalisasi pusat 

kerajinan mutiara, emas dan perak di kawasan sekarbela. Postingan ini 

mendapatkan 2.755 engagement. Selanjutnya adalah adanya postingan Gubernur 

NTB pada akun pribadinya di @zulkieflimansyah tentang sepeda listrik modern 

bernama Le-Bui. Postingan ini mendapatkan atensi netizen sebesar 1.284 

engagement. 

Engagement Tertinggi, Penelusuran konten dari masing-masing program 

unggulan dan strategis yang memiliki engagement tertinggi dalam sepekan (8 – 14 

Agustus 2020). Tabel konten program unggulan atau strategis dengan engagement 

tertinggi dalam sepekan dapat dilihat pada lampiran 4. 

Pada lampiran menampilkan data yang berhasil dihimpun oleh tim PRCC 

menggunakan beberapa tools sehingga mampu menjabarkan keadaan riil interaksi 

masyarakat terhadap suatu program kerja Pemprov NTB, sebagaimana fungsi 

humas untuk mensosialisasikan program kerja, dan disaat yang bersamaan juga 
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mengukur dampak atau respons masyarakat terhadap program kerja yang 

disosialisasikan. Salah satunya ialah dengan mempublikasikan konten yang 

disertakan hastag atau tagar tertentu untuk kemudian dipantau dan diukur oleh tim 

beserta tools dan mengurutkan program kerja yang terpopuler beserta jumlah 

interaksinya sehingga dapat menjadi acuan untuk merumuskan saran dari humas ke 

unit kerja yang lain untuk meningkatkan efektivtias program kerja Pemprov NTB. 

Selain itu juga, Pemprov NTB mengarahkan atau mengajak Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) seperti Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Dinas Sosial Provinsi NTB, 

Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan lain sebagainya untuk menggunakan atau 

menyertakan tagar program kerja unggulan NTB saat mempublikasikan konten di 

media sosial milik OPD masing-masing.  

Setiap tagar diukur dalam rentang waktu 24 jam pertama sejak postingan 

beserta tagar diunggah ke media sosial Biro Humas dan Protokol Sekretariat 

Daerah Provinsi NTB dan media sosial OPD. Akumulasi dari data tersebut 

kemudian dibagikan ke setiap OPD oleh Frontliner dan juga informasi tersebut 

ditampilkan juga secara berkala di website PRCC. Sedangkan untuk bagian internal 

Pemprov NTB data tersebut diperoleh melalui aplikasi PRCC atau juga melalui e-

mail. 

Berikut beberapa contoh file digital yang termasuk ke dalam informasi atau 

kampanye program kerja Pemerintah Provinsi NTB yang dikerjakan dengan 

infrastruktur dan tim ahli desain grafis PRCC yang mendapat engagement rate atau 

respons dan interaksi masyarakat yang tinggi di media sosial: 
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Gambar 4.14. Contoh File Digital PRCC di Media Sosial Instagram dengan Tagar 
#NTBZeroWaste 

(Sumber Gambar: PRCC) 

Program kerja #NTBZeroWaste merupakan salah satu program kerja 

prioritas dalam program kerja unggulan NTB Gemilang. Program kerja ini untuk 

menggalakan kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan terutama kerusakan 

lingkungan yang harus segera dihentikan, dicegah, dan diperbaiki. PRCC secara 

gencar melakukan sosialisasi menggunakan media sosial serta mendistribusikan 

informasi digital atau mendesiminasikan informasi program ini ke semua OPD di 

lingkungan Provinsi NTB untuk digalakkan juga di masing-masing OPD. 

Desiminasi informasi terkait program #NTBZeroWaste ke semua OPD 

bertujuan agar perilaku bersahabat dengan lingkungan dan alam menjadi budaya di 

semua kalangan aparatur pemerintahan sehingga bisa menjadi contoh yang baik 

bagi masyarakat dan hasil yang ingin dicapai adalah tingkat pencemaran dan 

kerusakan lingkungan akibat sampah dan limbah mendekati nol di Provinsi NTB. 

Konten berupa kampanye menjaga lingkungan tersebut penting untuk 

dipublikasikan dengan tujuan untuk tetap mengingatkan masyarakat pentingnya 

menjaga lingkungan dan alam. 
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Pesan yang tertuang dalam konten tersebut dikemas dengan sangat menarik, 

yakni menggunakan 3 (tiga) bahasa diantaranya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, 

dan bahasa Sasak. Pesan pada kalimat pertama menggunakan bahasa Indonesia 

“Dilarang Buang Sampah” dengan ada tanda panah mengarah ke bawah yang 

menunjukkan laut. Sehingga masyarakat dapat langsung memahami maksud dari 

pesan tersebut. Kemudian disediakan juga kalimat menggunakan bahasa Inggris 

yang diperuntukkan kepada orang asing. Selanjutnya pesan menggunakan bahasa 

Sasak “Dendek Teteh Sampah Meton” yang berarti “Jangan Buang Sampah Teman-

Teman”, pesan yang menggunakan bahasa Sasak tersebut diperuntukkan kepada 

masyarakat awam yang menggunakan media sosial, sehingga tetap memahami 

maksud dari konten tersebut. Ketiga bahasa tersebut digunakan untuk menjangkau 

seluruh kalangan atau lapisan masyarakat. 

Digitalisasi diseminasi informasi yang dijalankan oleh PRCC membuat 

perubahan pada tubuh Humas Pemprov NTB, terlebih pada penyebaran informasi 

(diseminasi) yang berisi sosialisasi program kerja unggulan NTB Gemilang, yang 

mana informasi disajikan dalam bentuk yang menarik dan informatif serta berupa 

file-file digital yang disebarluaskan ke situs resmi Pemprov NTB dan media sosial 

sehingga tidak melulu melalui baliho, spanduk, brosur dan media cetak lainnya, 

yang sebelumnya hal ini tidak pernah dilakukan. Kemudian adanya teknologi yang 

mendukung layanan tersebut yang juga dapat mengetahui respons dari masyarakat 

melalui aplikasi-aplikasi yang dapat mempermudah pekerjaan Humas Pemprov 

NTB. Adanya teknologi tersebut memudahkan humas untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman masyarakat mengenai informasi yang disebarkan dengan melihat 

komentar, juga like yang didapatkan dari setiap postingan sehingga humas dapat 

melakukan analisis dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja pada setiap 

program kerja unggulan pemerintah Provinsi NTB. 
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2. Inovasi Proses Pelayanan 

Inovasi dari segi proses pelayanan, yaitu program NTB Gemilang Goes to 

CIVICs. NTB Gemilang Goes to CIVICs merupakan salah satu program kerja 

PRCC yang dilakukan secara berkala. Kegiatan tersebut bertujuan untuk 

menumbuhkan pemahaman masyarakat terkait keterbukaan informasi publik 

khususnya informasi yang berkaitan dengan Gubernur, Wakil Gubernur, OPD, dan 

Lembaga Pemerintah Daerah lainnya. Kegiatan ini juga bertujuan agar masyarakat 

memperoleh informasi yang lebih akurat sehingga dapat meminimalisir penyebaran 

informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, serta informasi keliru tentang Kepala 

Daerah dan Pemerintah Provinsi NTB. 

NTB Gemilang Goes to CIVICs (City, Villages, Campus, and School) atau 

program kunjungan ke kota, desa, kampus, dan sekolah merupakan kunjungan kerja 

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB dalam rangka 

mensosialisasikan PRCC sendiri, serta sosialisasi program kerja Pemerintah 

Provinsi NTB yang dirangkum dalam Program Kerja Unggulan NTB Gemilang. 

Program Goes to CIVICs memberikan kesempatan humas pemerintah untuk 

berdialog dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Goes to CIVICs yang 

dirangkai dengan kunjungan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTB atau yang 

disebut Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi juga mendekatkan pemimpin dengan 

masyarakat dan menciptakan hubungan baik yang merupakan salah satu tugas 

utama humas. 

PRCC sebagai bagian dari Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 

Provinsi NTB memiliki tugas salah satunya untuk mensosialisasikan program kerja 

Pemerintah Provinsi NTB. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Rachmadi (1993: 

78) dalam Suprawoto (2018: 63) bahwa humas pemerintah memiliki tugas untuk, 

(1) Memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai kebijakan, 

langkah-langkah, dan tindakan pemerintah secara jujur dan objektif, (2) 

Mempromosikan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat dalam negeri 

maupun khalayak di luar negeri, dan (3) Memonitor respons khalayak terhadap 

setiap kebijakan pemerintah dan memfasilitasi komunikasi dua arah diantaranya. 
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PRCC tidak hanya melayani permintaan informasi publik dari kantor tetapi 

juga memfasilitasi kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur serta 

menjembatani masyarakat untuk dapat bertemu secara langsung dengan 

pemimpinnya dalam suatu situasi atau forum diskusi dan tanya jawab terkait dengan 

program kerja Permprov NTB khususnya program unggulan NTB Gemilang, 

sehingga terjadi interaksi antara masyarakat dengan pemimpinnya. Dalam hal ini 

berarti PRCC sebagai fasilitator. Hal ini termasuk inovasi karena sebelumnya 

humas hanya memproduksi pesan atau siaran terkait program kerja Pemprov NTB 

yang disiarkan melalui media konvensional sehingga tidak interaktif dan juga tidak 

terjadwal. Dengan adanya Goes to CIVICs yang difasilitasi dan dieksekusi oleh 

PRCC maka pesan dari Pemprov NTB yang sampai ke masyarakat tidak hanya 

berupa artikel, video yang diputar, atau suara broadcast di radio melainkan bisa 

menghadirkan kepala daerah bersama masyarakat untuk berinteraksi secara 

langsung (tatap muka), sehingga masyarakat tidak hanya menjadi komunikan 

(pasif) akan tetapi dapat langsung menyuarakan ide atau tanggapan terkait program 

kerja langsung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta langsung mendapatkan 

respons yang bisa direspons kembali begitu seterusnya. Dengan demikian, hasil 

yang diharapkan dari sosialisasi program kerja Pemprov NTB itu tidak hanya 

membuat masyarakat menjadi tahu akan tetapi juga merasa dilibatkan dalam 

kelangsungan program kerja tersebut. 

Adapun mekanisme dalam pelaksanaan acara Goest to CIVICs secara umum 

ialah sebagai berikut: (1) Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan Program 

Kerja Pemprov NTB yang dinamakan program kerja NTB Gemilang. (2) 

Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan terkait program kerja tersebut atau 

memberikan kritik atau saran terkait dengan kebijakan dalam program kerja 

tersebut dengan cara mengajukan diri, lalu langsung mengutarakan pertanyaan (3) 

Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan respons terkait dengan pertanyaan 

masyarakat (4) Tim PRCC secara aktif mendokumentasikan seluruh proses diskusi. 

Hasil dokumentasi tersebut dijadikan sebagai data dan laporan kepada atasan untuk 

ditindak lanjuti pada rapat kerja bersama pimpinan dan kepala daerah selanjutnya. 
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Salah satu pelaksanaan program Goes to CIVICs yaitu di SMA Negeri 3 

Sumbawa Besar pada Bulan Juli Tahun 2019. Kepala Biro Humas dan Protokol 

Sekretariat Daerah Provinsi NTB memimpin acara ini dan berinteraksi secara 

langsung dengan siswa serta mensosialisasikan Visi Misi dan program-program 

unggulan NTB Gemilang, seperti beasiswa ke luar negeri, NTB Zero Waste, 

Industrialisasi, Desa Wisata, Posyandu Keluarga, dan program lainnya. 

 

Gambar 4.15. Goes to CIVICs di SMA Negeri 3 Sumbawa Besar 
(Sumber: Laman Facebook AnNajm PRCC NTB) 

 Para siswa sangat aktif dan kritis dalam menyampaikan respons terhadap 

materi yang disampaikan. Para siswa sangat optimis dan bangga menjadi warga 

NTB dan menyatakan tidak imperior lagi menjadi anak Sumbawa dan menjadi anak 

NTB dan akan mendukung seluruh program kerja NTB Gemilang. 

Goes to CIVICs juga diadakan di tempat lain diantaranya di kampus 

Universitas Muhammadiyah Mataram. Selain itu juga, PRCC tidak hanya 

mengunjungi atau jemput bola, tetapi juga mengundang kalangan mahasiswa dan 

dosen langsung ke kantor PRCC untuk mempelajari bagaimana PRCC bekerja 

dalam membantu pimpinan daerah khususnya untuk menyebarkan informasi 

tentang pemerintahan kepada masyarakat. Program NTB Gemilang Goes to CIVICs 
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akan terus bergulir seiring agenda Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 

mengunjungi warga NTB baik di kota maupun di desa. 

Goest to CIVICs menjadi aktivitas baru ditubuh pemerintah Provinsi NTB 

yang dijalankan oleh PRCC untuk membantu Biro Humas dan Protokol Pemerintah 

Provinsi NTB menjalankan tugasnya dalam mengadakan event di luar kantor yakni 

dengan mengadakan kunjungan di beberapa tempat untuk mensosialisasikan 

program kerja unggulan NTB Gemilang kepada masyarakat sehingga humas dapat 

melihat, mengumpulkan aspirasi dan melakukan analisis terhadap respons yang 

diberikan oleh masyarakat secara langsung. Aktivitas semacam ini sebelumnya 

belum pernah ada di tubuh pemerintah daerah Provinsi NTB, sehingga aktivitas 

Goest to CIVICs termasuk kedalam inovasi proses pelayanan karena merupakan 

suatu kebaruan pada upaya meningkatkan perubahan kualitas proses kerja sehingga 

lebih sederhana dan efisien. Goest to CIVICs termasuk upaya untuk meningkatkan 

kualitas proses kerja humas sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dalam 

menyikapi respons dari masyarakat. Tentu dengan melihat dan mendengar aspirasi 

atau respons dari masyarakat secara langsung dapat memberikan humas gambaran 

jelas sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terkait dengan informasi-

informasi yang telah disebarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui website dan 

media sosial, baik itu tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Program Kerja NTB 

Gemilang, PRCC dan lain-lain, sehingga dengan demikian humas akan 

memperbaiki kinerjanya, baik dalam merancang pesan atau informasi agar 

masyarakat dapat dengan mudah memahami isi dari pesan yang disampaikan dan 

lain sebagainya. 

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam program kerja ini ialah 

penggunaan istilah bahasa Inggris dalam penamaan program Goest to CIVICs, 

masyarakat awam tentunya akan sulit mengerti dan memahami maksud dari nama 

program kerja tersebut, bahkan kesulitan dalam menyebutkannya. Sehingga hal ini 

dapat menjadi hambatan dalam penyampaian pesan atau informasi kepada 

masyarakat. Sebaiknya penamaan program tersebut menggunakan bahasa 

Indonesia, karena target sasarannya adalah orang Indonesia yakni masyarakat NTB, 
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sehingga informasi dapat dengan mudah untuk dipahami oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Hal-hal seperti ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh humas 

atau pertimbangan untuk mengubah nama dari program tersebut, sehingga dapat 

dengan mudah diingat oleh masyarakat. Dengan demikian tujuan dari diadakannya 

kegiatan tersebut dapat tercapai. 

3. Inovasi Metode Pelayanan 

PRCC yang memiliki inovasi sektor publik dari segi layanan dan proses 

pelayanan juga memperbarui metode pelayanan konvensional menjadi metode 

pelayanan berbasis IT yang inovatif, yaitu pelayanan dengan bantuan aplikasi (a) 

Data and Public Information Service (DPIS) & Governor Social Media Handling 

(GSMH), dan (b) Online Letter Disposition System (OLDS).  

Penggunaan istilah bahasa Inggris dalam pemberian nama mengenai sistem 

tersebut karena penggagasnya yaitu Kabiro Humas dan Protokol Setda Provinsi 

NTB mempunyai visi kedepan agar PRCC terkesan inklusif dan universal sehingga 

mendorong pemerintah daerah lain untuk mengetahui dan mengadopsi sistem 

PRCC yang inovatif ini. Namun, pemberian nama dengan menggunakan istilah 

bahasa Inggris dirasa kurang tepat, karena khalayak yang menjadi target sasarannya 

dalam memberikan pelayanan adalah orang Indonesia atau masyarakat NTB 

sehingga sebaiknya pemberian nama menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa 

Sasak sekalipun. Untuk itu, penting bagi Biro Humas dan Protokol memperhatikan 

hal ini. Karena dikhawatirkan masyarakat tidak mengerti maksud dari DPIS & 

GSMH, serta OLDS. Bahkan untuk menyebutkannya masyarakat akan kesulitan. 

Apabila inovasi dalam hal pelayanan ini ingin diingat oleh masyarakat sebaiknya 

Biro Humas dan Protokol membuat sebuah nama dalam pelayanan dengan 

menggunakan nama yang unik, baik menggunakan bahasa Indonesia maupun 

bahasa Sasak daerah, sehingga masyarakat dapat memahami dan dapat mengingat 

dengan mudah serta menyebutkannya. 

Berikut uraian mengenai kedua inovasi dalam metode pelayanan yang 

dijalankan oleh PRCC: 
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1. Data and Public Information Service (DPIS) & Governor Social Media 

Handling (GSMH) 

Data and Public Information System (DPIS) atau layanan data dan 

informasi merupakan layanan yang digunakan untuk mengumumkan, menerima, 

mengelola, dan mendokumentasikan informasi publik. DPIS ini dibangun 

menggunakan teknologi cloud computing yang berupa aplikasi berbasis web 

(online), yang dapat diakses oleh tim PRCC dan atasan, pimpinan, serta internal 

Biro Humas dan Protokol yang berkepentingan. Akses masuk ke DPIS 

menggunakan sistem keamanan berupa permintaan username dan password untuk 

masuk ke dalam aplikasi DPIS. DPIS terdiri dari Desk Layanan Informasi, NTB 

Satu Data (data.ntbprov.go.id), dan Display Informasi Publik. Layanan ini 

dijalankan dan diawasi oleh 5 orang penanggung jawab (PIC) yang ditempatkan 

pada front office (FO) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB. 

DPIS sebagai aplikasi dengan fungsi pengelolaan basis data Biro Humas 

dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB, memudahkan pengunjung dalam 

mendapatkan informasi tentang pemerintah daerah dengan cara mengisi form dan 

bisa memilih bagaimana cara menerima data, bisa melalui email atau di ambil 

langsung. Kaitannya dengan hal tersebut PRCC membantu humas pemerintah 

untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi secara terbuka.  

Governor and Vice Governor Social Media Handling (GSMH) adalah 

sistem aplikasi yang berguna untuk mengelola setiap issue yang berkembang di 

tengah-tengah masyarakat yang bersumber dari aktivitas masyarakat saat 

menggunakan akun jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram serta dari 

pemberitaan di beberapa media online khususnya media online lokal (NTB) serta 

berfungsi manajemen terhadap akun media sosial pimpinan dalam ini kepala 

daerah. Proses pengelolaan yang dilakukan dengan infrastruktur GSMH ini 

meliputi sentiment analysis, yaitu pengklasifikasian issue berdasarkan sentimen 

negatif atau positif. Proses tersebut memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan 

(artificial intelligent/AI). AI membuat segala proses penjaringan dan 

pengklasifikasin issue menjadi lebih cepat, otomatis, dan akurat, sehingga 
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memudahkan humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB dalam 

mengelola isu-isu publik dan meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik 

terhadap Pemerintah Provinsi NTB. Selain itu, GSMH dijalankan oleh PIC yang 

bertugas untuk menghidupkan dan mengawasi aplikasi melalui komputer dan 

sebuah LCD pada Control Room yang berfungsi untuk menampilkan informasi 

berupa isu publik yang telah terkumpul melalui integrasi API Social Media. 

DPIS memanfaatkan arsitektur GSMH untuk menyimpan dan menampilkan 

informasi publik juga peran FO sebagai pemilah informasi dan memasukkan ke 

dalam server berdasarkan kategori permintaan atau pempublikasian informasi. 

Permintaan informasi dari masyarakat diterima melalui FO dan diproses sampai 

pemberian informasi yang diminta dapat dilakukan dalam bentuk fisik (hardfile) di 

FO atau softfile melalui e-mail pemohon informasi. 

 Arsitektur teknologi yang berjalan pada aplikasi GSMH berupa web 

browser, server, dan monitor/display. Server terdiri atas beberapa aplikasi di 

dalamnya, yang bekerja sesuai dengan urutan sebagai berikut: 

a. Pengambilan informasi berdasarkan kriteria tertentu yang telah diatur dalam hal 

ini informasi isu-isu yang dibicarakan (diposting) oleh masyarakat di media 

sosial dengan memanfaatkan aplikasi Selenium Automatic Browser Tools dan 

database yang disediakan oleh masing-masing platform media sosial yang 

dikenal dengan API (Application Programming Interface). 

b. Data yang diperoleh dari API masing-masing media sosial (Facebook, Twitter, 

Instagram) kemudian diunduh dan diklasifikasikan berdasarkan isu tentang 

Gubernur, Wakil Gubernur, atau OPD lainnya menggunakan aplikasi Cron Job. 

c. Data yang telah diunduh kemudian diproses lebih lanjut menggunakan sebuah 

Engine AI Analyse yaitu menggunakan metode Naïve Bayees Classifier dari tool 

Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF) untuk menilai 

apakah isu yang terkumpul bersifat posifit atau negatif. 

d. Data yang telah diolah kemudian ditampilkan di layar monitor/LCD yang 

tersambung dengan aplikasi Laravel Framework sehingga data ditampilkan 

berupa grafik yang menarik dan mudah dipahami. 
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Kaitannya dengan hal tersebut, PRCC berarti membantu humas dalam 

menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan memanajemen isu atau mengelola isu 

yang berkembang di masyarakat. Contohnya adanya tim peliputan atau tim 

lapangan yang terjun ke masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan isu 

pemerintahan di Provinsi NTB, segala isu yang berkembang di masyarakat yang 

terserap oleh tim peliputan kemudian diredaksikan dan dipilih untuk kemudian 

diurutkan sesuai urgensinya untuk masuk ke laporan dan dibahas oleh tim humas 

sebagai bagian dari fungsi humas yaitu counter issue. Selanjutnya juga terdapat 

aplikasi-aplikasi yang dibekali dengan kecerdasan buatan yang dapat memantau 

postingan dan unggahan baik dari Gubernur dan Wakil Gubernur serta masyarakat 

untuk kemudian dikumpulkan dan dibentuk menjadi keluaran visual berupa grafik 

yang digunakan untuk menganalisis isu yang paling sering dibicarakan oleh 

masyarakat di media sosial dan juga memantau isi pemberitaan media berita online 

lokal dan nasional tentang NTB. 

GSMH dan DPIS, memiliki sisi inovatif pada sistem tata kelola 

pemerintahan khususnya dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat dengan 

memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis artificial intelligence. Dengan 

inovasi tersebut, maka proses penyerapan aspirasi masyarakat yang semula harus 

dijemput melalui serangkaian kunjungan kerja menjadi lebih cepat karena 

masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasinya melalui sosial media yang 

kemudian dihimpun oleh GSMH dan DPIS sehingga menghasilkan informasi bagi 

pimpinan daerah. 

2. Online Letter Disposition System 

Online Letter Disposition System (OLDS) atau sistem surat-menyurat online 

merupakan aplikasi registrasi (pencatatan) surat masuk yang ditujukan untuk 

pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB khususnya Gubernur dan 

Wakil Gubernur. Aplikasi OLDS juga disebut sebagai aplikasi disposisi surat 

masuk yang dijalankan oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 

NTB khususnya tim PRCC dan FO. 
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Aplikasi OLDS berjalan menggunakan arsitektur teknologi Laravel 

Framework, dengan integrasi SMS Gateway/ SMS Center, dan LCD Display. 

Dengan alur kerja sebagai berikut: 

a. FO mengunduh surat masuk dari OPD atau masyarakat melalui e-mail atau 

menerima secara fisik melalui desk front office. 

b. PIC 1 front office menginput surat secara online untuk dilanjutkan ke Bagian 

Tata Usaha Pimpinan. 

c. PIC 2 yaitu Bagian Tata Usaha Pimpinan membuat disposisi surat dan 

menginput seluruh dokumen dan keterangan disposisi ke dalam sistem OLDS 

secara online. 

d. PIC 2 menambahkan feedback pada sistem OLDS bahwa surat telah disetujui 

atau tidak kemudian PIC 2 atau PIC 1 menginformasikan hasil disposisi tersebut 

melalui SMS Gateway atau e-mail kepada pemohon informasi. 

OLDS memanfaatkan infrastruktur teknologi terutama internet untuk 

membuat masyakat mempunyai metode baru dalam hal pelayanan. Jika sebelum 

adanya OLDS yang merupakan salah satu aplikasi dalam sistem manajemen PRCC 

masih menggunakan cara-cara konvensional seperti harus mengantar fisik surat 

langsung ke meja staf front office, kemudian mengisi formulir tertentu, lalu petugas 

mencatat di surat keterangan surat masuk-keluar, kemudian petugas 

mendisposisikan ke bagian terkait secara langsung meletakkan fisik surat di meja 

yang bersangkutan, kemudian menunggu keputusan disposisi, sampai tahap 

menyampaikan hasil disposisi kepada pemohon, maka sejak adanya PRCC dengan 

aplikasi OLDS proses tersebut menjadi lebih ringkas dan membuat semua catatan 

surat masuk atau keluar tersedia secara digital, terarsipkan secara aman dan 

memiliki backup otomatis pada server, serta memudahkan pengelolaan surat dan 

mempercepat koordinasi dan perintah antar bagian.  

OLDS dalam kaitannya dengan sosialisasi program kerja Pemerintah 

Provinsi NTB, pada waktu yang lebih singkat dan cara yang lebih mudah bagi 

pemohon informasi publik untuk mendapat informasi. Kaitannya dengan hal ini, 

sejalan dengan tugas humas pemerintah yang merespons dan memberikan 
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pelayanan permohonan informasi yang dibutuhkan oleh publik maupun OPD. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ruslan (2006: 299 – 300) bahwa fungsi humas 

pemerintah terdiri dari: (1) Mengamankan kebijaksanaan atau citra positif 

pemerintah, (2) Memberikan pelayanan informasi yang baik (3) Menyebarkan 

informasi mengenai kebijaksanaan dan program-program kerja pemerintah kepada 

masyarakat, (4) Menjadi komunikator dan mediator yang baik antara pemerintah 

dengan masyarakat, dan (5) Berperan aktif dalam menciptakan dan menjaga 

kondusifitas demi menjamin stabilitas politik pembangunan nasional, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan point ke-2 humas pemerintah harus 

memberikan pelayanan yang baik, yang berarti dalam hal ini humas pemerintah 

harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan juga memudahkan masyarakat 

atau OPD untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sehingga dengan adanya 

PRCC membantu humas pemerintah menjalankan fungsinya dalam aktivitas 

tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan OPD. 

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui website PPID 

di bawah Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB atau melalui 

frontliner PRCC. OLDS membuat pelayanan informasi menjadi lebih cepat karena 

OLDS terintegrasi dengan DPIS dan Sistem Elektronik Dokumentasi Peliputan 

Terpadu SENDOK-PLATE. SENDOK-PLATE adalah aplikasi yang didesain 

untuk tim peliputan kegiatan pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wakil 

Gubernur, serta pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Aplikasi 

ini bertujuan untuk memudahkan tim peliputan kegiatan dalam 

mendokumentasikan hasil foto dan video yang didapatkan selama kegiatan 

berlangsung. Aplikasi SENDOK-PLATE diakses secara online sehingga dapat 

secara mudah dan cepat diakses oleh bagian atau tim lain yang membutuhkan foto 

dan video dokumentasi tanpa harus mengcopy file dari komputer tim peliputan 

namun bisa dari komputer mana saja yang terhubung dengan SENDOK-PLATE. 

Aplikasi ini juga memiliki fitur pencarian file menggunakan kata kunci, tanggal, 

dan metode sortir lainnya. Aplikasi ini membuat sistem penyimpanan dan 

pengorganisasian file menjadi teratur dan efektif. Hal tersebut sangat bermanfaat 

bagi tim penyusun berita dan front office yang membutuhkan informasi atau 
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dokumentasi tersebut untuk dikirimkan kepada masyarakat atau pihak lain yang 

telah mengajukan surat permohonan melalui OLDS. 

OLDS membuat basis data (pengarsipan) menjadi lebih rapi karena dikelola 

secara komputerisasi sehingga memudahkan PIC untuk menemukan data yang 

dimaksud oleh pemohon. Integrasi OLDS dengan DPIS ini juga memungkinkan 

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB untuk mengirim 

informasi ke pemohon melalui SMS Gateway, e-email, atau whatsapp. Melayani 

permintaan informasi merupakan salah satu tanggung jawab biro humas, maka 

dengan adanya OLDS tanggung jawab ini bisa dilakukan dengan tenaga yang lebih 

efisien dengan hasil yang melebihi cara-cara konvensional dalam melayani 

permintaan informasi dari masyarakat.  

Aplikasi OLDS memiliki sisi inovatif dalam proses administrasi surat 

menyurat. OLDS memberikan kemudahan untuk menerima surat masuk baik secara 

digital maupun fisik, menyimpannya secara digital serta mengamankannya didalam 

server. 

Fungsi utama OLDS adalah menggantikan sistem pengarsipan surat yang 

semula menggunakan Google Drive, menjadi terpusat dalam server PRCC. 

Selanjutnya OLDS memungkinkan masyarakat mengetahui posisi surat mereka. 

OLDS dikembangkan agar masyarakat dapat memantau, proses perjalanan surat, 

dan tindak lanjut surat dari disposisi pimpinan secara berjenjang. Sehingga proses 

penelusuran surat menjadi lebih cepat, tepat dan terpercaya. 

Inovasi ini (GSMH, DPIS, dan OLDS), merupakan inovasi asli bentukan 

dari tim PRCC yang dikembangkan berdasarkan ide dan konsep dasar manajemen 

humas dan belum ditemukan di pemerintah daerah lain. Sebagai bukti bahwa 

inovasi ini merupakan inovasi asli, maka saat ini GSMH, DPIS, dan OLDS sudah 

mendapatkan pengakuan dari Kemenkumham RI melalui Dirjen Kekayaan 

Intelektual melalui Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (GSMH: 

EC00201929319, DPIS: EC00201929318, OLDS: EC00201929321) pada bulan 

Februari 2019 atau tepat sebelum Launching PRCC. 



87 

 

Inovasi ini dipublikasikan secara ilmiah melalui seminar internasional yang 

diselenggarakan oleh Universitas Hamzanwadi yaitu The Hamzanwadi 

International Conference on Technology and Education (HICTE) 2019 pada 

tanggal 5 – 6 Oktober 2019. Inovasi ini juga telah menjadi dokumen implementasi 

proyek perubahan hasil Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II 

berjudul Pengembangan PRCC Berbasis Aplikasi yang diujikan oleh Dr. Tri 

Widodo Wahyu Utomo, SH., MA. (Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi 

Administrasi Negara) LAN RI, dan mendapatkan predikat ISTIMEWA TERBAIK 

PERTAMA Nomor SK 841/K.I/HKM.02.2/2019 dan Nomor Piagam Penghargaan 

900/K.I/PDP.07.3. 

Inovasi ini juga ikut dilombakan pada ajang eNTeBeNovik Tahun 2019, dan 

berhasil memperoleh TOP 10 Inovasi Kompetisi Pelayanan Publik sesuai Berita 

Acara Penilaian Nomor: 060/604/ORG, tanggal 02 Desember 2019, dengan judul 

inovasi: Tata Kelola Pemerintahan ala Manajemen PRCC NTB. 

Data and public information service (DPIS) & Governor social media 

handling (GSMH) serta Online letter disposition system menjadi inovasi ditubuh 

Pemerintah Provinsi NTB karena dengan adanya teknologi ini membantu jalannya 

aktivitas kerja Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Seperti 

dengan adanya teknologi Data and public information service (DPIS) & Governor 

social media handling (GSMH) yang dikembangkan oleh tim PRCC membantu 

Humas dalam mengelola isu yang berkembang di mayarakat yang berkaitan dengan 

Pemerintah Provinsi NTB, adanya teknologi tersebut juga membantu Humas dalam 

memetakan isu-isu yang krusial untuk diklarifikasi terlebih dahulu. Sebelumnya 

teknologi seperti ini belum pernah diterapkan di Pemerintah Daerah Provinsi NTB 

sehingga menjadikan teknologi ini sebagai suatu inovasi pada metode pelayanan. 

Selain itu terdapat teknologi Online letter disposition system (OLDS) yang 

membantu Humas dalam merespons permohonan informasi publik yang diajukan 

oleh masyarakat. Teknologi seperti ini sebelumnya belum pernah diterapkan karena 

mulanya dalam mengajukan permohonan informasi masyarakat harus datang ke 

kantor terlebih dahulu dan harus menunggu lama balasan terkait dengan 
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permohonannya tersebut. Namun dengan adanya OLDS membantu kerja Humas 

dalam mempercepat proses pemberian data atau informasi kepada masyarakat, 

sehingga masyarakat merasa terlayani dengan proses yang cepat dan nyaman.  

4.6. Kelompok Sasaran Inovasi PRCC 

Kelompok sasaran dari inovasi PRCC ini adalah Pimpinan Daerah, Instansi 

Vertikal, Kepala OPD di Lingkungan Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota, 

Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat NTB. Dengan penggunaan 

aplikasi OLDS, kelompok sasaran inovasi akan sangat dimudahkan dalam 

penelusuran disposisi surat yang telah diajukan. Sementara itu pada aplikasi GSMH 

dan DPIS, Kepala Daerah dan OPD terkait dapat mengetahui trending issue pada 

sosial media dan media online. Dengan informasi trending issue dari GSMH dan 

DPIS, Kepala Daerah maupun OPD terkait dapat mengambil keputusan dan 

tindakan yang lebih cepat serta tepat sasaran. Selain itu, keluhan dan aspirasi dari 

masyarakat yang dituangkan dalam media sosial facebook, instagram dan twitter 

yang telah dianalisa dalam aplikasi GSMH dan DPIS dapat dijadikan rujukan untuk 

merumuskan kebijakan pada masa berikutnya. 

Dampak positif lainnya yang bisa dirasakan langsung oleh instansi tata 

pemerintahan adalah penggunaan aplikasi OLDS menghemat penggunaan kertas 

atau paperless, membuat proses administrasi (birokrasi) menjadi lebih efisien dan 

mudah untuk ditelusur. Sementara itu dari GSMH dan DPIS, trending issue yang 

dihasilkan dapat dijadikan parameter oleh Kepala Daerah maupun OPD terkait 

untuk berkolaborasi menyelesaikan issue yang ada dan menjadi perhatian publik. 

Biro Humas dan Protokol juga melakukan sosialisasi untuk 

memperkenalkan inovasi PRCC ini, seperti Bimtek Sinergitas Mewujudkan NTB 

Gemilang diselenggarkan pada tanggal 18 Juli 2019 di Hotel Lombok Raya. 
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Gambar 4.16. Pengarahan dari Karo Humas dan Tim Ahli PRCC 
pada Bimtek Sinergitas Mewujudkan NTB Gemilang 

Selain itu dilakukan Bimtek Media Sosial, dimana sambutan disampaikan 

oleh Kabiro Humas dan Protokol selaku penggagas PRCC, kemudian pemaparan 

kemutakhiran dan sisi inovasi dari Sistem PRCC disampaikan oleh para tim ahli. 

Pemaparan ini ditujukan kepada seluruh perwakilan OPD yang hadir dengan tujuan 

memperkenalkan PRCC sebagai terobosan baru dalam bidang pemerintahan yang 

dapat diadopsi oleh OPD lainnya di lingkungan Pemprov NTB. Acara ini 

diselenggarakan pada tanggal 25 September 2019, yang berlokasi di Gedung 

Sangkareang Kantor Gubernur Provinsi NTB. Disamping itu juga dilakukan 

pendampingan secara mandiri kepada OPD dan instansi lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman dalam menggunakan inovasi PRCC. Inovasi PRCC juga 

melakukan perintisan kemitraan dengan Facebook Indonesia, Biro Humas provinsi 

lain serta Humas di kab/kota dan juga perguruan tinggi. 

 

Gambar 4.17. Laporan Karo Humas pada Asisten III dan Kadiv Humas 
POLDA NTB pada Bimtek Medsos 
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PRCC sebagai lembaga taktis/unit kerja mengadakan kegiatan tersebut 

untuk dapat diadopsi oleh OPD dan dinas lain yang berada dibawah naungan 

Pemerintah Provinsi NTB, tentu hal ini akan sangat sulit untuk diterapkan atau 

ditiru oleh OPD, karena teknologi yang digunakan hanya dimengerti dan dipahami 

oleh tim PRCC. Terlebih dalam setiap OPD mungkin juga memiliki Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang minim dalam bidang IT tentu akan semakin sulit untuk 

menerapkan hal tersebut dilingkungan kerja mereka. PRCC dalam hal ini dapat 

melakukan inovasi dan terus melakukan pengembangan, namun untuk memberikan 

sosialisasi terkait hal ini kepada OPD dan berharap untuk diadopsi merupakan hal 

yang keliru, karena mungkin sebagian besar OPD mengalami kesulitan untuk 

memahami inovasi yang dijalankan oleh PRCC terlebih mengenai teknologi yang 

digunakan. 

4.7. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Inovasi Pelayanan 

Publik dalam Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Provinsi NTB 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa faktor pendukung 

pelaksanaan inovasi pelayanan publik dalam sosialisasi program kerja Pemerintah 

Provinsi NTB adalah:  

1. Adanya fasilitas infrastruktur IT (IT Tools) yang mempuni dalam sistem PRCC 

sehingga dapat menunjang pekerjaan dengan optimal.  

2. Adanya tim ahli PRCC yang berkompetensi sehingga mampu mempercepat 

jalannya aktivitas kehumasan di Pemprov NTB. 

3. Apresiasi dari Gubernur dan Wakil Gubernur serta pimpinan dan atasan di Biro 

Humas dan Protokol yang membuat tim semakin solid dan termotivasi untuk 

menyelesaikan tugas-tugas di PRCC. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa faktor penghambat 

pelaksanaan inovasi pelayanan publik dalam sosialisasi program kerja Pemerintah 

Provinsi NTB adalah: 

1. Keberlangsungan PRCC yang belum memiliki aturan yang jelas pada tingkat 

peraturan daerah, sehingga menimbulkan kurang jelasnya status dan jenjang 

karir tim ahli PRCC. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan dalam proses 
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pengembangan inovasi PRCC berhubungan karena motivasi kerja tim yang 

terganggu oleh status kejelasan karir. 

2. Posisi PRCC yang secara hirarki berada di bawah Sub Bagian Hubungan Media 

sehingga mengakibatkan lambatnya jalur komando dari pimpinan (Kabiro 

Humas) ke PRCC karena harus melewati Bagian Pemberitaan kemudian Sub 

Bagian Hubungan Media. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperolehdapat disimpulkan bahwa: 

Inovasi Public Relation Command Center dalam Sosialisasi Program Kerja 

Pemerintah Provinsi NTB menurut Tipologi Inovasi menurut Albury (2003) dalam 

Muluk (2008:44-45), ialah: 

1. Inovasi Produk/Layanan berupa digitalisasi diseminasi informasi, yang terdiri 

dari digitalisasi informasi internal dan digitalisasi informasi eksternal. 

2. Inovasi Proses Layanan berupa NTB Gemilang Goes to CIVICs 

3. Inovasi Metode Pelayanan berupa Data and Public Information Service (DPIS) 

& Governor Social Media Handling (GSMH) dan Online Letter Disposition 

System. 

Faktor Pendukung dalam pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik dalam 

Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Provinsi NTB ialah: (1) Adanya fasilitas 

infrastruktur IT (IT Tools) yang mempuni dalam sistem (2) Adanya tim ahli PRCC 

yang berkompeten, (3) Apresiasi dari Gubernur dan Wakil Gubernur serta pimpinan 

dan atasan. Sedangkan untuk faktor penghambat dalam pelaksanaan inovasi 

pelayanan publik ialah: (1) Belum memiliki aturan yang jelas pada tingkat peraturan 

daerah, (2) Posisi PRCC secara hirarki berada di bawah Sub Bagian Hubungan 

Media yang mengakibatkan lambatnya jalur komando dari pimpinan (Kabiro 

Humas) ke PRCC karena harus melewati Bagian Pemberitaan kemudian Sub 

Bagian Hubungan Media.  
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5.2.  Saran 

 Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti sajikan maka 

beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain: 

1. Diperlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara 

inovasi dengan efektivitas kinerja aparatur pemerintahan dan efisiensi sumber 

daya pemerintah daerah. 

2. Diharapkan tim Humas dan Protokol mempertimbangkan untuk mengubah 

nama dari seluruh inovasi yang dijalankan seperti  yang menggunakan istilah 

bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia atau menggunakan istilah bahasa 

lokal/sasak, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengingat nama 

program dan mengerti makna dari program tersebut. 

3. Diharapkan pegawai atau Tim Ahli PRCC berasal dari Pegawai 

Pemerintahan/OTK. 

4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, dapat meneliti mengenai efektivitas 

inovasi PRCC. 
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LAMPIRAN 1 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI NTB 
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LAMPIRAN 2 

TUGAS DAN FUNGSI BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB 

Berikut Tugas dan Fungsi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 
NTB (Sumber: Situs Resmi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 

NTB) 

No 
Nama 

Jabatan 
Ringkasan 

Tugas 
Rincian Tugas Rincian Fungsi 

1. Kepala 
Biro 

Melaksanaka
n 
koordinasi, 
pembinaan, 
perumusan 
kebijakan, 
perencanaan 
Program, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggar
aan 
kegiatan 
Hubungan 
Masyarakat 
dan Protokol 
terkait 
dengan 
pemberitaan, 
dokumentasi 
dan 
keprotokolan. 

a. Menyusun bentuk 
dan bahan 
koordinasi Biro 
Humas dan 
Protokol. 

b. Menyusun bentuk 
dan bahan 
pembinaan Biro 
Humas dan 
Protokol. 

c. Menyusun bahan 
perumusan 
kebijakan Biro 
Humas dan 
Protokol, terkait 
dengan: 

- RPJPD dan 
RPJMD yang 
sesuai dengan 
tupoksi Biro 

- Rencana Strategis 
(Renstra) Biro 

- Rencana Kerja 
(Renja) Biro. 

d. Menyusun bahan 
rencana program 
dan kegiatan Biro 
Humas dan 
Protokol. terkait 
dengan: 

- KUA/PPAS Biro 
- RKA/DPA Biro 
e. Menyusun bahan 

evaluasi dan 

a. Penyusunan bahan 
koordinasi Biro 
Humas dan 
Protokol. 

b. Penyusunan bahan 
pembinaan Biro 
Humas dan 
Protokol. 

c. Penyusunan bahan 
perumusan 
kebijakan Biro 
Humas dan 
Protokol. 

d. Penyusunan 
rencana program 
dan kegiatan Biro 
Humas dan 
Protokol. 

e. Penyusunan bahan 
evaluasi dan 
pelaporan Biro 
Humas dan 
Protokol. 

f. Penyusunan 
bahan/materi 
tugas kedinasan 
lainnya yang 
diberikan 
pimpinan. 
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pelaporan Biro 
Humas dan 
Protokol. terkait 
dengan: 

- LAKIP 
- Laporan Keuangan 

dan Fisik 
Kegiatan. 

- Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

f. Menyelenggarakan 
kegiatan kegiatan 
di bidang 
Pemberitaan, 
dokumentasi, dan 
Protokol sebagai 
acuan kerja dalam 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi 
organisasi. 

g. Menyediakan 
bahan/materi tugas 
lainnya yang 
diberikan oleh 
pimpinan. 

2. Bagian 
Pember
itaan 

Menyusun 
kegiatan 
koordinasi, 
pembinaan, 
perumusan 
kebijakan, 
perencanaan 
program, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggar
aan tugas di 
Bidang 
hubungan 
media/pengel
olaan data 
dan naskah 
pimpinan dan 
peliputan. 

a. Menyusun bentuk 
dan bahan 
koordinasi bagian 
pemberitaan. 

b. Menyusun bentuk 
dan bahan 
pembinaan bagian 
pemberitaan. 

c. Menyusun bahan 
perumusan 
kebijakan bagian 
pemberitaan, 
terkait dengan: 

- RPJPD dan 
RPJMD yang 
sesuai dengan 
tupoksi Biro 

- Rencana Strategis 
(Renstra) Biro 

a. Penyusunan bahan 
koordinasi bagian 
pemberitaan. 

b. Penyusunan bahan 
pembinaan bagian 
pemberitaan. 

c. Penyusunan bahan 
perumusan 
kebijakan bagian 
pemberitaan. 

d. Penyusunan 
rencana program 
dan kegiatan 
bagian 
pemberitaan. 

e. Penyusunan bahan 
evaluasi dan 
pelaporan bagian 
pemberitaan. 
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- Rencana Kerja 
(Renja) Biro. 

d. Menyusun bahan 
rencana program 
dan kegiatan 
bagian 
pemberitaanterkait 
dengan: 

- KUA/PPAS Biro 
- RKA/DPA Biro 
e. Menyusun bahan 

evaluasi dan 
pelaporan bagian 
pemberitaanterkait 
dengan: 

- LAKIP 
- Laporan Keuangan 

dan Fisik 
Kegiatan. 

- Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

f. Menyelenggarakan 
kegiatan kegiatan 
di bidang 
publikasi, 
hubungan media, 
pengolahan data 
dan tata usaha biro 
sebagai acuan 
kerja dalam 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi 
organisasi naskah 
pimpinan. 

g. Menyusun bahan 
jumpa pers. 

h. Menyusun bahan 
publikasi ke media 
masa. 

i. Menyelenggarakan 
publikasi 
informasi berbasis 
online. 

j. Menyelenggarakan 
kerjasama media. 

f. Penyusunan 
bahan/materi 
tugas kedinasan 
lainnya yang 
diberikan 
pimpinan. 
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k. Menyediakan 
bahan/materi tugas 
lainnya yang 
diberikan oleh 
pimpinan. 

 
3. Subbag

ian 
Hubung
an 
Media 

Menyiapkan 
bahan 
koordinasi, 
pembinaan, 
perumusan 
kebijakan, 
perencanaan 
program, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggar
aan tugas 
bagian 
Hubungan 
Media; 

a. Menyiapkan bahan 
koordinasi 
dibagian 
Hubungan Media; 

b. Menyiapkan bahan 
pembinaan 
dibagian 
Hubungan Media; 

c. Menyiapkan bahan 
perumusan 
kebijakan dibagian 
Hubungan Media, 
terkait dengan: 

- RPJPD dan 
RPJMD yang 
sesuai dengan 
tupoksi Biro 

- Rencana Strategis 
(Renstra) Biro 

- Rencana Kerja 
(Renja) Biro. 

d. Menyiapkan bahan 
rencana program 
dan kegiatan 
dibagian 
Hubungan Media, 
terkait dengan: 

- KUA/PPAS Biro 
- RKA/DPA Biro 
e. Menyiapkan bahan 

evaluasi dan 
pelaporan dibagian 
Hubungan Media, 
terkait dengan: 

- LAKIP 
- Laporan Keuangan 

dan Fisik 
Kegiatan. 
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- Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

f. Menyelenggarakan 
kegiatan kegiatan 
di bidang 
publikasi, 
hubungan media, 
pengolahan data 
dan tata usaha biro 
sebagai acuan 
kerja dalam 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi 
organisasi naskah 
pimpinan. 

g. Menyusun bahan 
jumpa pers. 

h.  Menyusun bahan 
publikasi ke media 
masa. 

i. Menyelenggarakan 
publikasi 
informasi berbasis 
online. 

j. Menyelenggarakan 
kerjasama media. 

k. Menyiapkan dan 
mendistribusikan 
bahan publikasi 
berita. 

l. Menyiapkan 
bahan/materi tugas 
lainnya yang 
diberikan oleh 
pimpinan. 

4. Subbag
ian 
Pengola
han 
Data 
dan 
Naskah 
Pimpin
an 

Menyiapkan 
bahan 
koordinasi, 
pembinaan, 
perumusan 
kebijakan, 
perencanaan 
program, 
evaluasi dan 
pelaporan 

a. Menyiapkan bahan 
koordinasi 
Pengolahan Data 
dan Naskah 
Pimpinan; 

b. Menyiapkan bahan 
pembinaan 
Pengolahan Data 
dan Naskah 
Pimpinan; 
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penyelenggar
aan tugas 
bagian 
pengolah data 
dan naskah 
pimpinan 

c. Menyiapkan bahan 
perumusan 
kebijakan 
Pengolahan Data 
dan Naskah 
Pimpinan, terkait 
dengan: 

- RPJPD dan 
RPJMD yang 
sesuai dengan 
tupoksi Biro 

- Rencana Strategis 
(Renstra) Biro 

- Rencana Kerja 
(Renja) Biro. 

d. Menyiapkan bahan 
rencana program 
dan kegiatan 
Pengolahan Data 
dan Naskah 
Pimpinan, terkait 
dengan: 

- KUA/PPAS Biro 
- RKA/DPA Biro 
e. Menyiapkan bahan 

evaluasi dan 
pelaporan 
Pengolahan Data 
dan Naskah 
Pimpinan, terkait 
dengan: 

- LAKIP 
- Laporan Keuangan 

dan Fisik 
Kegiatan. 

- Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

f. Menyiapkan bahan 
kebutuhan dan 
pelaksanaan 
penyediaan 
peralatan 
pengolahan data , 
fasilitas penunjang 
pimpinan dalam 
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penyampaian 
pidato, presentase 
ekspose dan 
lainnya; 

g. Melaksanakan 
koordinasi dalam 
rangka pengolahan 
data materi 
penyusunan 
naskah pimpinan; 

h. Melaksanakan 
penyusunan 
deskripsi pidato, 
presentase, 
ekspose dan bahan 
penyusunan 
kebijakan bagi 
pimpinan 

i. Pengelolaan 
website resmi Biro 
Humas dan 
Protokol serta 
media sosial 
lainnya 
Pengelolaan 
website resmi Biro 
Humas dan 
Protokol  

j. Menyiapkan 
bahan/materi tugas 
lainnya yang 
diberikan oleh 
pimpinan. 

5. Subbag
ian 
Peliput
an 

Menyiapkan 
bahan 
koordinasi, 
pembinaan, 
perumusan 
kebijakan, 
perencanaan 
program, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggar
aan tugas 

a. Menyiapkan bahan 
koordinasi 
dibagian 
peliputan; 

b. Menyiapkan bahan 
pembinaan 
dibagian 
peliputan; 

c. Menyiapkan bahan 
perumusan 
kebijakan dibagian 
peliputan, terkait 
dengan: 
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bagian 
peliputan 

- RPJPD dan 
RPJMD yang 
sesuai dengan 
tupoksi Biro 

- Rencana Strategis 
(Renstra) Biro 

- Rencana Kerja 
(Renja) Biro. 

d. Menyiapkan bahan 
rencana program 
dan kegiatan 
dibagian peliputan, 
terkait dengan: 

- KUA/PPAS Biro 
- RKA/DPA Biro 
e. Menyiapkan bahan 

evaluasi dan 
pelaporan dibagian 
peliputan, terkait 
dengan: 

- LAKIP 
- Laporan Keuangan 

dan Fisik 
Kegiatan. 

- Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

f. Melaksanakan 
peliputan dan 
dokumentasi 
kegiatan 
pemerintah daerah. 

g. Melaksanakan 
pengelolaan dan 
pengarsipan hasil 
liputan dan 
dokumentasi. 

h. Menyiapkan 
bahan/materi tugas 
lainnya yang 
diberikan oleh 
pimpinan. 

6. Bagian 
Dokum
entasi 

Menyusun 
kegiatan 
koordinasi, 
pembinaan, 

a. Menyusun bentuk 
dan bahan 
koordinasi Bagian 
Dokumentasi. 

a. Penyusunan bahan 
koordinasi 
pengelolaan 
dokumen dan 
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perumusan 
kebijakan, 
perencanaan 
program, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggar
aan tugas 
pengelolaan 
dokumen dan 
perpustakaan, 
produksi dan 
tata usaha 
Biro. 

b. Menyusun bentuk 
dan bahan 
pembinaan Bagian 
Dokumentasi. 

c. Menyusun bahan 
perumusan 
kebijakan Bagian 
Dokumentasi, 
terkait dengan: 

- RPJPD dan 
RPJMD yang 
sesuai dengan 
tupoksi Biro 

- Rencana Strategis 
(Renstra) Biro 

- Rencana Kerja 
(Renja) Biro. 

d. Menyusun bahan 
rencana program 
dan kegiatan 
Bagian 
Dokumentasi 
terkait dengan: 

- KUA/PPAS Biro 
- RKA/DPA Biro 
e. Menyusun bahan 

evaluasi dan 
pelaporan Bagian 
Dokumentasi 
terkait dengan: 

- LAKIP 
- Laporan Keuangan 

dan Fisik 
Kegiatan. 

- Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

f. Menyelenggarakan 
kegiatan kegiatan 
di Bagian 
Dokumentasii, 
hubungan media, 
pengolahan data 
dan tata usaha biro 
sebagai acuan 
kerja dalam 

perpustakaan, 
produksi dan tata 
usaha Biro. 

b. Penyusunan bahan 
pembinaan 
pengelolaan 
dokumen dan 
perpustkaan, 
produksi dan tata 
usaha Biro. 

c. Penyusunan bahan 
perumusan 
kebijakan 
Pengelolaan 
Dokumen dan 
Perpustakaan, 
Produksi, dan Tata 
Usaha; 

d. Penyusunan 
rencana program 
dan kegiatan 
Pengelolaan 
Dokumen dan 
Perpustakaan, 
Produksi, dan Tata 
Usaha; 

e. Penyusunan bahan 
evaluasi dan 
pelaporan 
Pengelolaan 
Dokumen dan 
Perpustakaan, 
Produksi, dan Tata 
Usaha; 

f. Penyusunan 
bahan/uraian tugas 
kedinasan lainnya 
yang diberikan 
pimpinan. 
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pelaksanaan tugas 
dan fungsi 
organisasi naskah 
pimpinan. 

g. Menyusun bahan 
produksi 

h. Menyusun bahan 
publikasi media 
luar runag. 

i. Menyelenggarakan 
digitalisasi hasil 
dokumentasi. 

j. Menyediakan 
bahan/materi tugas 
lainnya yang 
diberikan oleh 
pimpinan. 

7.  Subbag
ian 
Pengelo
laan 
Dokum
en dan 
Perpust
akaan 

Menyiapkan 
bahan 
koordinasi, 
pembinaan, 
penyusunan 
kebijakan, 
perencanaan 
program, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggar
aan tugas 
pengelolaan 
dokumen dan 
perpustakaan 

a. Menyiapkan bahan 
koordinasi 
Pengelolaan 
Dokumen dan 
Perpustakaan; 

b. Menyiapkan bahan 
pembinaan 
Pengelolaan 
Dokumen dan 
Perpustakaan; 

c. Menyiapkan bahan 
perumusan 
kebijakan 
pengelolaan 
dokumen dan 
perpustakaan, 
terkait dengan: 

- RPJPD dan 
RPJMD yang 
sesuai dengan 
tupoksi Biro 

- Rencana Strategis 
(Renstra) Biro 

- Rencana Kerja 
(Renja) Biro. 

d. Menyiapkan bahan 
rencana program 
dan kegiatan 
Pengelolaan 
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Dokumen dan 
Perpustakaan, 
terkait dengan: 

- KUA/PPAS Biro 
- RKA/DPA Biro 
e. Menyiapkan bahan 

evaluasi dan 
pelaporan 
Pengelolaan 
Dokumen dan 
Perpustakaan, 
terkait dengan: 

- LAKIP 
- Laporan Keuangan 

dan Fisik 
Kegiatan. 

- Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

f. Mendigitalisasi 
dokumen audio 
dan audio- visual. 

g. Menyimpan dan 
mengelola bahan 
dokumen 
Kehumasan 
Pemerintah 
Provinsi 

h. Menyiapkan bahan 
bacaan dalam 
bentuk buku dan 
e-book. 

i. Menyimpan dan 
mengelola 
pemanfaatan 
bahan bacaan 

j. Menyiapkan 
kliping berita 
kegiatan 
pimpinan; 

k. Menyiapkan 
bahan/materi tugas 
lainnya yang 
diberikan oleh 
pimpinan. 
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8.  Subbag
ian 
Produk
si 

Menyiapkan 
bahan 
koordinasi, 
pembinaan, 
penyiapan 
kebijakan dan 
perencanaan 
program, 
evaluasi dan 
pelaporan, 
penyelenggar
aan tugas 
bagian 
produksi. 

a. Menyiapkan bahan 
koordinasi Bagian 
Produksi; 

b. Menyiapkan bahan 
pembinaan Bagian 
Produksi; 

c. Menyiapkan bahan 
perumusan 
kebijakan Bagian 
Produksi terkait 
dengan: 

- RPJPD dan 
RPJMD yang 
sesuai dengan 
tupoksi Biro 

- Rencana Strategis 
(Renstra) Biro 

- Rencana Kerja 
(Renja) Biro. 

d. Menyiapkan bahan 
rencana program 
dan kegiatan 
Bagian produksi 
terkait dengan: 

- KUA/PPAS Biro 
- RKA/DPA Biro 
e. Menyiapkan bahan 

evaluasi dan 
pelaporan Bagian 
Produksi terkait 
dengan: 

- LAKIP 
- Laporan Keuangan 

dan Fisik 
Kegiatan. 

- Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

f. Menyiapkan dan 
mendistribusikan 
buletin, video, 
buku, baliho, 
spanduk dan bahan 
publikasi lainnya ; 

g. Menyiapkan 
bahan/materi tugas 
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lainnya yang 
diberikan oleh 
pimpinan. 

9.  Subbag
ian 
Tata 
Usaha 

Menyiapkan 
bahan 
koordinasi, 
pembinaan, 
penyusunan 
kebijakan, 
perencanaan 
program, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggar
aan tugas 
bagian tata 
usaha. 

a. Menyiapkan bahan 
koordinasi Bagian 
Tata Usaha Biro; 

b. Menyiapkan bahan 
pembinaan Bagian 
Tata Usaha Biro; 

c. Menyiapkan bahan 
perumusan 
kebijakan Bagian 
Tata Usaha Biro 
terkait dengan: 

- RPJPD dan 
RPJMD yang 
sesuai dengan 
tupoksi 
BiroRencana 
Strategis (Renstra) 
Biro 

- Rencana Kerja 
(Renja) Biro. 

d. Menyiapkan bahan 
rencana program 
dan kegiatan 
Bagian Tata Usaha 
Biro terkait 
dengan: 

- KUA/PPAS Biro 
- RKA/DPA Biro 
e. Menyiapkan bahan 

evaluasi dan 
pelaporan Bagian 
Tata Usaha Biro 
terkait dengan: 

- LAKIP 
- Laporan Keuangan 

dan Fisik 
Kegiatan. 

- Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

f. Melaksanakan 
urusan surat 
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menyurat dan 
kearsipan; 

g. Melaksanakan 
urusan 
kerumahtanggaan, 
perlengkapan, dan 
aset; 

h. Melaksanakan 
urusan keuangan; 

i. Melaksanakan 
urusan 
kepegawaian; 

j. Menyiapkan 
bahan/materi tugas 
lainnya yang 
diberikan oleh 
pimpinan. 

10.  Bagian 
Protoko
l 

Menyusun 
kegiatan 
Koordinasi, 
pembinaan, 
perumusan 
kebijakan, 
perencanaan 
tugas, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggar
aan tugas 
bagian tata 
usaha 
pimpinan, 
tamu dan 
acara. 

a. Menyusun bentuk 
dan bahan 
koordinasi Bagian 
Dokumentasi. 

b. Menyusun bentuk 
dan bahan 
pembinaan Bagian 
Dokumentasi. 

c. Menyusun bahan 
perumusan 
kebijakan Bagian 
Dokumentasi, 
terkait dengan: 

- RPJPD dan 
RPJMD yang 
sesuai dengan 
tupoksi Biro 

- Rencana Strategis 
(Renstra) Biro 

- Rencana Kerja 
(Renja) Biro. 

d. Menyusun bahan 
rencana program 
dan kegiatan 
Bagian 
Dokumentasi 
terkait dengan: 

- KUA/PPAS Biro 
- RKA/DPA Biro 

a. Penyusunan bahan 
koordinasi 

b. Bagian Protokol, 
produksi dan tata 
usaha Biro. 

c. Penyusunan bahan 
pembinaan 

d. Bagian Protokol, 
produksi dan tata 
usaha Biro. 

e. Penyusunan bahan 
perumusan 
kebijakan Bagian 
Protokol, 
Produksi, dan Tata 
Usaha; 

f. Penyusunan 
rencana program 
dan kegiatan 
Bagian Protokol, 
Produksi, dan Tata 
Usaha; 

g. Penyusunan bahan 
evaluasi dan 
pelaporan Bagian 
Protokol, 
Produksi, dan Tata 
Usaha; 
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e. Menyusun bahan 
evaluasi dan 
pelaporan Bagian 
Dokumentasi 
terkait dengan: 

- LAKIP 
- Laporan Keuangan 

dan Fisik 
Kegiatan. 

- Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

f. Menyelenggarakan 
kegiatan kegiatan 
di Bagian 
Dokumentasii, 
hubungan media, 
pengolahan data 
dan tata usaha biro 
sebagai acuan 
kerja dalam 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi 
organisasi naskah 
pimpinan. 

g. Menyusun bahan 
produksi 

h. Menyusun bahan 
publikasi media 
luar runag. 

i. Menyelenggarakan 
digitalisasi 
hasildokumentasi. 

j. Menyediakan 
bahan/materi tugas 
lainnya yang 
diberikan oleh 
pimpinan 

h. Penyusunan 
bahan/evaluasi 
tugas kedinasan 
lainnya yang 
diberikan 
pimpinan. 

11. Subbag
ian 
Tata 
Usaha 
Pimpin
an 

Menyiapkan 
bahan 
koordinasi, 
pembinaan, 
penyusunan 
kebijakan, 
perencanaan 
program, 

a. Menyiapkan bahan 
koordinasi Sub 
Bagian Tata Usaha 
Pimpinan; 

b. menyiapkan bahan 
pembinaan Sub 
Bagian Tata Usaha 
Pimpinan; 
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evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggar
aan tugas 
bagian tata 
usaha 
Pimpinan. 

c. Menyiapkan bahan 
perumusan 
kebijakan Sub 
Bagian Tata Usaha 
Pimpinan, terkait 
dengan: 

- RPJPD dan 
RPJMD yang 
sesuai dengan 
tupoksi Biro 

- Rencana Strategis 
(Renstra) Biro 

- Rencana Kerja 
(Renja) Biro. 

d. Menyiapkan bahan 
rencana program 
dan kegiatan Sub 
Bagian Tata Usaha 
Pimpinan, terkait 
dengan: 

- KUA/PPAS Biro 
- RKA/DPA Biro 
e. Menyiapkan bahan 

evaluasi dan 
pelaporan Sub 
Bagian Tata Usaha 
Pimpinan, terkait 
dengan: 

- LAKIP 
- Laporan Keuangan 

dan Fisik 
Kegiatan. 

- Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

f. Menyiapkan bahan 
konsep pemberian 
pelayanan 
administrasi 
kepada Gubernur, 

g. Wakil Gubernur 
dan Sekda, konsep 
pelayanan 
permintaan 
pembicaraan 
melalui telepon 
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atau secara 
langsung pada 
pihak- pihak lain 
sesuai dengan 
perintah untuk 
kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. Menyiapkan bahan 
konsep catatan 
jadual acara 
Gubernur, Wakil 
Gubernur dan 
Sekda dalam jam-
jam dinas maupun 
diluar dinas sesuai 
dengan petunjuk 
untuk diajukan 
kepada atasan; 

i. Melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas 
serta memberikan 
saran 
pertimbangan 
kepada atasan 
untuk bahan 
perumusan 
kebijaksanaan. 

j. Menyiapkan 
bahan/materi tugas 
lainnya yang 
diberikan oleh 
pimpinan 

12. Subbag
ian 
Tamu 
Daerah 

Menyiapkan 
bahan 
koordinasi, 
pembinaan, 
penyusunan 
kebijakan, 
perencanaan 
program, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggar
aan tugas 
bagian Tamu. 

a. Menyiapkan bahan 
koordinasi Bagian 
Tamu; 

b. menyiapkan bahan 
pembinaan Bagian 
Tamu; 

c. Menyiapkan bahan 
perumusan 
kebijakan Bagian 
Tamu, terkait 
dengan: 

- RPJPD dan 
RPJMD yang 
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sesuai dengan 
tupoksi Biro 

- Rencana Strategis 
(Renstra) Biro 

- Rencana Kerja 
(Renja) Biro. 

d. Menyiapkan bahan 
rencana program 
dan kegiatan 
Bagian Tamu, 
terkait dengan: 

- KUA/PPAS Biro 
- RKA/DPA Biro 
e. Menyiapkan bahan 

evaluasi dan 
pelaporan Bagian 
Tamu, terkait 
dengan: 

- LAKIP 
- Laporan Keuangan 

dan Fisik 
Kegiatan. 

- Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

f. Menyiapkan 
fasilitas 
transportasi dan 
akomodasi tamu 
sesuai aturan 
keprotokolan; 

g. Mengatur 
penerimaan tamu-
tamu, baik tamu 
daerah, tamu 
negara, maupun 
tamu 

h. perwakilan 
negara-negara 
sahabat sesuai 
aturan 
keprotokolan; 

i. Menyiapkan 
penggunaan ruang 
VIP Bandara 
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Internasional 
Lombok; 

j. Menyiapkan 
bahan/materi tugas 
lainnya 

k. yang diberikan 
oleh pimpinan. 

13. Subbag
ian 
Acara 

Menyiapkan 
bahan 
koordinasi, 
pembinaan, 
penyusunan 
kebijakan, 
perencanaan 
program, 
evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggar
aan tugas 
bagian acara. 

a. Menyiapkan bahan 
koordinasi Bidang 
Acara; 

b. menyiapkan bahan 
pembinaan Bidang 
Acara; 

c. Menyiapkan bahan 
perumusan 
kebijakan Bidang 
Acara, terkait 
dengan: 

- RPJPD dan 
RPJMD yang 
sesuai dengan 
tupoksi Biro 

- Rencana Strategis 
(Renstra) Biro 

- Rencana Kerja 
(Renja) Biro. 

d. Menyiapkan bahan 
rencana program 
dan kegiatan 
Bidang Acara, 
terkait dengan: 

- KUA/PPAS Biro 
- RKA/DPA Biro 
e. Menyiapkan bahan 

evaluasi dan 
pelaporan Bidang 
Acara, terkait 
dengan: 

- LAKIP 
- Laporan Keuangan 

dan Fisik 
Kegiatan. 

- Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan. 
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f. Menyiapkan 
koordinasi acara 
pimpinan. 

g. Menyiapkan tata 
tempat dan 
perangkat acara. 

h. Menyiapkan 
konsep undangan 
penyelenggaraan 
acara yang akan 
ditandatangani 
oleh pimpinan 
berkoordinasi 
dengan instansi 
terkait; 

i. Menyiapkan 
bahan/materi tugas 
lainnya yang 
diberikan oleh 
pimpinan. 
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LAMPIRAN 3 

CONTOH DISEMINASI INFORMASI 
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LAMPIRAN 4 

TABEL PROGRAM KERJA UNGGULAN 

PEMERINTAH PROVINSI NTB DENGAN 

ENGAGEMENT TERTINGGI (8 – 14 AGUSTUS 2020) 

No. Program Unggulan Isi Konten Tertinggi Engan
-

gement 

1.  #NTBHijau 

#NTBZeroWaste 

#HasilHutanBukan
Kayu 

Sosialisasi Composter Bag dan Lubang
Biopori. 

Kegiatan ini dilaksanakan di Nauli 
Camping Ground Sembalun dan dihadiri 
oleh Kepala Dinas LHK NTB, Kepala 
Taman Nasional Gunung Rinjani, Kepala 
KPH Rinjani Timur serta Camat dan 
Kepala Desa Se- 

Kecamatan Sembalun. 

124 

2.  #TataRuangBerkela
njuta n 

#GeoparkDunia 

#PertanianLestari 

Patroli rutin dalam kawasan hutan desa
Bala kec. wera Resort wera Bkph maria 
Donggomasa. 

74 

3.  #KRPL Gubernur NTB hadir dan bersilaturahmi 
pada Launching Kampung Sehat "Ijo 
Berseri" Dusun Kelana Desa Sepakek 
Kab. Lombok 

Tengah. 

57 

4.  #SakipLevelA 

#NTBCare 

#NTBWTP 

Komite Pencegahan dan Pengendalian 
Infeksi (PPI) Lakukan Sosialisasi
Pedoman Covid-19 

Revisi 5 

55 
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5.  #Esamsat 

#SamsatDelivery 

Rabu (12/8/2020) Bappenda Provinsi 
NTB menghadiri rekonsiliasi Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
(PBBKB) Triwulan I dan II Tahun 2020 
secara online yang digelar oleh Pertamina 
Persero Region V Jatim Balinus dengan 
diikuti oleh Kepala Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB
dan NTT. 

52 

6.  #RevitalisasiPosyan
du 

Pers Release Covid - 19 NTB Tanggal 10 
Agustus 2020 Informasi lebih lanjut
silahkan 

menghubungi kami di nomor 

berikut 

Provincial Call Center (PCC) 
081802118119 

Official Website 

https://corona.ntbprov.go.id/ 

52 

7.  #99DesaWisata Koordinasi terkait stimulus 

ekonomi Covid-19 di Desa Sugian, 
Lombok Timur. 

43 

8.  #KampungUnggas "Rapat Koordinasi Sikomandan" 

pada tanggal 13 Agustu 2020. 

23 

9.  #KampungMadani 

#DesaBersinar 

#BaleMediasi 

#SekolahPerjumpaa
n 

Halo, Ndan! 

Akhirnya PLT. Kepala 
Bakesbangpoldagri NTB, Subhan Hasan, 
S.Sos., melakukan uji coba (test drive) 
sepeda motor listrik karya anak-anak
NTB "Le-Bui", dihalaman Bappeda 
Provinsi NTB 

(Minggu, 10/8/20). 

22 
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10.  #Ecommerce Koordinasi Kepala Dinas Perdagangan 
Provinsi NTB, Kepala Dinas Kelautan 
dan Perikanan Provinsi NTB, Sekretaris 
Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan 
Pengurus ICSB NTB, membahas produk 
olahan ikan masuk e- commerce 
NTBMALL dan Lades, serta membahas 
terkait pengembangan lapak lapak ikan di
 sentra nelayan 

Kamis 13 Agustus 2020 

20 

11.  #NTBRamahInvesta
si 

Bapak Gubernur NTB Beserta 
Rombongan, Audensi dengan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan 
Pertahanan Nasional dalam rangka 
Percepatan Revisi RTRWP dan 

Pembangunan KEK Tanjung Santong 

15 

12.  #NTBTerkoneksi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi 
NTB bapak Drs. Lalu Bayu Windya,
M.Si. beliau menyampaikan ucapan 
selamat kepada staf 

Dishub yang baru saja menikah. 

14 

13.  #BumdesMaju Sahabat Desa, Salah satu kegiatan di desa 
yang sumber pendanaannya melalui dana 
desa yaitu kegiatan Padat Karya Tunai 
Desa (PKTD) untuk pemberdayaan 
ekonomi desa 

melalui BUMDesa. 

13 

14.  #1000Cendikia Kabar gembira untuk tenaga pendidik dan 
tenaga kesehatan di seluruh NTB. 

Beasiswa NTB untuk Guru dan Nakes 
program S2 tujuan Malaysia Resmi
 diperpanjang. 

12 

15.  #KotaLayakAnak Jumat, (14/08/2020) mengawali pagi
yang cerah ini, Karyawan- Karyawati 
UPTD PPA dan DP3AP2KB Provinsi 
NTB bersama-sama meningkatkan Iman 
dan Ketaqwaan di Aula Kantor UPTD 
PPA Provinsi NTB, Imtaq di awali 

10 
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dengan mendengarkan ceramah singkat 
yang disampaikan oleh Ustaz Vicky 

Efendi. 

15.  #KoperasiAktif Diklat Akuntansi Syariah Angkatan Ke II 
Bagi Pengurus / Pengelola Koperasi 
Syariah Se Nusa Tenggara Barat 

9 

16.  #KeluargaSasambo
Gem ilang 

#UMKMBersaing 

#PerdaProdukLokal 

#RumahKemasan 

Program Mawar Emas Akan Diluncurkan 
Di Masjid Nurul Ikhsan Keruak 

7 

17.  #GenerasiEmasNT
B 

Sekda pimpin upacara 

pengukuhan paskibraka ntb. 

6 

18.  #NTBJuara Ibu kepala Dinas (Ir. Husnanidiaty 
Nurdin, MM) melakukan kegiatan 
sosialisasi peraturan KPK-RI 

tentang LHKPN melalui zoom online 

3 

19.  #RamahDifable 

#PAUDHolistikInte
gratif 

Bangkitkan Lagu-Lagu Anak, Bunda 
Niken Dukung Lombok Care 

2 

20.  #PercepatanJalan 
Mantap 

 0 

21.  #SPAMRegional  0 

22.  #SistemSiagaBenca
na 

 0 

23.  #IrigasiCukup  0 

24.  #DesaTangguhBenc
ana 

 0 

25.  #NusaTerangBende
rang 

 0 

26.  #SekolahSiagaBenc
ana 

 0 

27.  #eNTeBePlan  0 
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28.  #ResearchBasedPoli
cy 

 0 

29.  #NTBSDGsCentre  0 

30.  #NTBSatuData  0 

31.  #NTBSatuPeta  0 

32.  #LiterasiDigital  0 

33.  #RumahBahasa  0 

34.  #AirBersihUntukSe
mua 

 0 

35.  #JambanKeluarga  0 

36.  #ReEngineeringSM
K 

 0 

37.  #RumahLayakHuni  0 

38.  #TamanAsri  0 

39.  #MelawanKemiskin
an 
DariDesa 

 0 

40.  #ScienceTechnolog
y 
IndustrialPark 

 0 

41.  #RevitalisasiBLK  0 

42.  #ApertemenIkan  0 

43.  #IndustrialisasiProd
uk 
Pertanian 

 0 

44.  #IslamicCentre 
PusatPeradaban 

 0 

45.  #KampungMedia  0 

Sumber: Data primer diolah 
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LAMPIRAN 5 

DAFTAR PERMOHONAN DATA ATAU DOKUMEN 

1. Siapa saja Publik Internal & Publik Eksternal PRCC? 

2. Siapa saja Publik Internal & Publik Eksternal Biro Humas dan 

Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB? 

3. Apa saja Fasilitas TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan Non-

TIK yang dimiliki PRCC? 

4. Pelayanan Publik apa saja yang dilakukan oleh PRCC? 

5. Sebagai bentuk inovasi lembaga humas yang pertama diseluruh Indonesia, 

dari mana Bapak Kabiro (Najamuddin Amy) memperoleh 

gagasan/ide/inspirasi untuk mendirikan PRCC? 

6. Bagaimana SDM atau tim ahli PRCC mendapatkan kompetensi/keahlian, 

apakah ada training atau seperti apa? 

7. Dari mana dan bagaimana Sumber Daya (Infrastruktur) di PRCC 

didapatkan/dianggarkan? 

8. Bagaimana PRCC mensosialisasi tentang 6 program kerja utama 

Pemerintah Provinsi NTB (Program NTB Gemilang)? 

9. Bagaimana respons masyarakat yang pernah di terima PRCC tentang 

kemajuan yang terjadi kaitannya dengan: (Command Center/bentuk kantor 

pelayanan yg inovatif dan terintegrasi baik dengan infrastruktur TIK dan 

ahli TIK, dll), 

10. Bagaimana respons masyarakat yang pernah di terima PRCC tentang 

kemajuan yang terjadi kaitannya dengan: OLDS, DPIS, dan Program Goes 

to CIVICs)? 

11. Siapa saja pihak yang membantu/mendukung PRCC di Awal, sampai 

sekarang? 

12. Apa saja Kendala yang Dihadapi PRCC di awal berdiri, hingga sekarang? 

13. Apakah dengan hadirnya PRCC merubah Jumlah/jenis layanan publik di 

Biro Humas Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB? Apa saja layanan 

yang baru tersebut? 
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14. Apakah dengan hadirnya PRCC merubah Proses Pelayanan Publik, 

Metode Pelayanan Publik, Kebijakan Pelayanan Publik, dan Sistem 

Pelayanan Publik di Biro Humas Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 

NTB? Apa saja perubahannya? 

15. Bagaimana konsep Command Center yang diterapkan PRCC? 

16. Bagaimana itu NTB Satu Data? 

17. Bagaimana itu Goes to CIVICs? 

18. Bagaimana itu DPIS dan OLDS? 

19. Bagaimana kaitan PRCC dengan Sosialisasi Program Kerja Pemerintah 

Provinsi NTB, terutama sosialisasi Program NTB Gemilang, berkaitan 

dengan 

a. Proses Sosialisasinya / Proses Masyarakat untuk mengetahui 

program kerja Pemerintah Provinsi NTB 

b. Metode Sosialisasi / Cara masyarakat untuk mengetahui program 

kerja Pemerintah Provinsi NTB 

c. Kebijakan yang diterapkan bagi masyarakat untuk dapat mengetahui 

program kerja Pemerintah Provinsi NTB 

d. Sistem yang diterapkan untuk pelayanan informasi publik 

khususnya bagi masyarakat yang ingin mengakses/mendapatkan 

informasi mengenai program kerja Pemerintah Provinsi NTB 

e. Apakah nama layanan-layanan/sarana dimana didalamnya terdapat 

fitur/kegunaan untuk mendapatkan informasi program kerja 

Pemerintah Provinsi NTB? 

20. Struktur organisasi PRCC 

21. Anggota tim ahli PRCC 

22. Sejarah singkat Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB 

23. Sejarah singkat PRCC 

24. Visi misi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB 

25. Visi misi PRCC 

26. Tugas dan Fungsi PRCC 



128 

 

27. Struktur organisasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 

NTB (karena ada perubahan posisi kasubbag Hubungan Media, Pengolah 

Data, dll belum diperbarui di situs biro humas) 

28. Foto-foto terkait PRCC 
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LAMPIRAN 6 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Darimanakah ide dan konsep PRCC muncul? Inspirasi dari mana dll,  

2. Bagaimanakah struktur organisasi PRCC dan Biro Humas dan Protokol 

Sekretariat Daerah Provinsi NTB? 

3. Bagaimanakah garis komando antara PRCC dengan Biro Humas dan Protokol 

Sekretariat Daerah Provinsi NTB? 

4. Bagaimanakah tugas dan fungsi PRCC? 

5. Bagaimanakah program kerja di PRCC? 

6. Siapakah publik internal dan eksternal PRCC? 

7. Bagaimanakah fasilitas dan infrastruktur TIK dan non-TIK yang ada dalam 

PRCC? 

8. Bagaimanakah pelayanan publik yang dilakukan oleh PRCC? 

9. Bagaimanakah bentuk produk atau layanan yang dikeluarkan oleh PRCC? 

10. Bagaimanakah proses pelayanan yang dilakukan oleh PRCC? 

11. Bagaimanakah metode pelayanan yang dilakukan oleh PRCC? 

12. Bagaimanakah kebijakan yang diterapkan oleh PRCC bagi publik eksternal 

(pengguna layanan PRCC)? 

13. Bagaimanakah sistem pelayanan yang diterapkan di PRCC? 

14. Darimana ide atau gagasan untuk melaksanakan pelayanan publik yang 

sedemikian rupa tersebut? 

15. Bagaimanakah sumber daya yang digunakan PRCC untuk menjalankan 

aktivitasnya? 

16. Bagaimanakah sumber daya manusia yang dimiliki oleh PRCC mendapatkan 

kompetensi di Bidang TIK? 

17. Bagaimana mengetahui dan mengukur respons masyarakat terhadap pelayanan 

yang dilakukan oleh PRCC? 

18. Bagaimanakah kendala yang dihadapi PRCC dalam Sosialisasi Program Kerja 

Pemerintah Provinsi NTB pada masa awal berdirinya PRCC hingga sekarang? 

19. Siapa saja pihak yang membantu kelancaran dan keberlanjutan PRCC? 
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LAMPIRAN 7 

SURAT KETERANGAN PEMBERIAN INFORMASI 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Najamuddin Amy, S.Sos., MM 

Jabatan : Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 

  Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

dengan ini menerangkan bahwa saudara: 

Nama : Humaedi Suhada 

NIM : L1B016032 

Program Studi : Ilmu Komunikasi 

Perguruan Tinggi : Universitas Mataram 

telah mendapatkan data dan informasi dengan jalur yang sah dengan menyerahkan 
daftar kebutuhan atau permintaan informasi dan data sebagai sumber data penelitian 
melalui frontliner/front office (FO) untuk diteruskan ke tim PRCC dalam rangka 
penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Inovasi Public Relation 
Command Center dalam Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Provinsi NTB 
(Studi Deskriptif Kualitatif pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat 
Daerah Provinsi NTB)”.  

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan secara semestinya. 

 

 

 

Mataram, 7 September 2020 
 
 
 
 
 
(Najamuddin Amy, S.Sos., MM) 
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LAMPIRAN 8 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA I 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Dra. Hj. Asnirawati, M.Si. 

Jabatan : Kepala Bagian Pemberitaan Biro Humas dan Protokol  

  Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

dengan ini menerangkan bahwa saudara: 

Nama : Humaedi Suhada 

NIM : L1B016032 

Program Studi : Ilmu Komunikasi 

Perguruan Tinggi : Universitas Mataram 

telah mengadakan wawancara dengan saya dan/atau mengajukan permintaan data 
atau dokumen dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul 
“Inovasi Public Relation Command Center dalam Sosialisasi Program Kerja 
Pemerintah Provinsi NTB (Studi Deskriptif Kualitatif pada Biro Humas dan 
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB)”.  

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan secara semestinya. 

 

 

 

Mataram, 7 September 2020 
 
 
 
 
 
(Dra. Hj. Asnirawati, M.Si.) 

 

  



132 

 

LAMPIRAN 9 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA II 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : I’anatul Muslimah Ibrahim, S.STP., MH 

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengolah Data dan Naskah Pimpinan 

  Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah   

  Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

dengan ini menerangkan bahwa saudara: 

Nama : Humaedi Suhada 

NIM : L1B016032 

Program Studi : Ilmu Komunikasi 

Perguruan Tinggi : Universitas Mataram 

telah mengadakan wawancara dengan saya dan/atau mengajukan permintaan data 
atau dokumen dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul 
“Inovasi Public Relation Command Center dalam Sosialisasi Program Kerja 
Pemerintah Provinsi NTB (Studi Deskriptif Kualitatif pada Biro Humas dan 
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB)”.  

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan secara semestinya. 

 

 

 

Mataram, 7 September 2020 
 
 
 
 
 
(I’anatul Muslimah Ibrahim, S.STP., MH) 
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LAMPIRAN 10 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA III 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Rihatul Aini Setyawati, ST 

Jabatan : Staf Sub Bagian Pengolah Data dan Naskah Pimpinan 

  Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah   

  Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

dengan ini menerangkan bahwa saudara: 

Nama : Humaedi Suhada 

NIM : L1B016032 

Program Studi : Ilmu Komunikasi 

Perguruan Tinggi : Universitas Mataram 

telah mengadakan wawancara dengan saya dan/atau mengajukan permintaan data 
atau dokumen dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul 
“Inovasi Public Relation Command Center dalam Sosialisasi Program Kerja 
Pemerintah Provinsi NTB (Studi Deskriptif Kualitatif pada Biro Humas dan 
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB)”.  

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan secara semestinya. 

 

 

 

Mataram, 7 September 2020 
 
 
 
 
 
(Rihatul Aini Setyawati, ST) 
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LAMPIRAN 11 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Humaedi Suhada (Medi) atau peneliti, lahir di Malang, Jawa Timur pada 

tanggal 28 Maret 1997, anak ketiga dari lima bersaudara. Bertempat tinggal di 

Kediri, Lombok Barat dan menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri 3 Kediri 

pada tahun 2009, kemudian lulus di SMP Negeri 1 Kediri pada tahun 2012, 

kemudian melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 2 Kuripan pada jurusan Teknik 

Komputer dan Jaringan dan menjadi lulusan terbaik kedua antara SMK se-

Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2015. 

Humaedi Suhada beragama Islam dengan mengikuti pemahaman 

Ahlussunnah wal-Jama’ah dengan condong kepada Abu Hasan al-Asy’ari dalam 

bidang akidah dan Imam Syafi’i dalam bidang fiqih. Dalam hal kebangsaan, peneliti 

mengikuti dan sangat tertarik pada pemikiran Hadratussyeikh KH. Hasyim Asy’ari 

dengan jargonnya yang sangat fenomenal yaitu “Mencintai Tanah Air adalah 

Sebagian dari Iman”. Pendidikan non-formal yang pernah diikuti oleh peneliti 

diantaranya yaitu Diniyah di TPQ. Tarbiyathul Atfhal Kediri Lombok Barat saat 

usia 9 – 12 tahun. Humaedi Suhada Terjun ke dunia kerja sebagai Data Entry Clerk 

di PT. Gramedia Asri Media Lombok pada tahun 2015 – 2016, mengundurkan diri 

karena ingin melanjutkan studi ke jenjang S1 dan akhirnya memulai pendidikan S1 

pada tahun 2016 di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram dan 

berstatus sebagai penerima Bidikmisi. Peneliti merupakan pendiri dan pengelola 

situs atau website NesiaNet.com. 

Peneliti mengikuti program magang pada bulan Oktober – November 2019 

di Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan, Bagian Humas dan Protokol 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, kemudian menyelesaikan 

penelitian sebagai syarat lulus pada jenjang strata-1 dengan judul penelitian skripsi 

“Inovasi Public Relation Command Center dalam Sosialisasi Program Kerja 

Pemerintah Provinsi NTB (Studi Deskriptif Kualitatif pada Biro Humas dan 

Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB)” pada tahun 2020. 


