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KEYNOTE ADDRESS 

 

“PERAN HUMAS DALAM MEMPOSISIKAN CITRA PEMERINTAH DI ERA 

KETERBUKAAN INFORMASI” 

 

IR. TIFATUL SEMBIRING 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

REPUBLIK INDONESIA 

 

Surakarta, 20 Nopember 2013 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua 

 

Yth. Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Djoko Suyanto 

Yth. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo 

Yth. Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo  

Yth. Ketua APKASI, Isran Noor 

Yth. Narasumber, dan  

Para peserta pertemuan silaturahmi dan evaluasi program kerja Bakohumas  

 

Pertama-tama sebagai ummat yang beragama marilah kita panjatkan 

puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ijinNya pada 

pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, untuk 

bersilaturahim, berdiskusi dan berbagi pada acara pertemuan Bakohumas 

tingkat nasional tahun 2013. 

 

Dinamika perubahan menuntut humas pemerintah harus adaptif atas 

perkembangan global, regional maupun nasional. Profesi humas adalah 

profesi terbuka, yang dapat diakses oleh siapapun yang memiliki 

kompetensi. Untuk itu, mempersiapkan praktisi humas pemerintah 

berwawasan luas kini bukan semata tuntutan, tapi kebutuhan.  

 

Ada beberapa isu strategis yang dapat dijadikan pijakan humas 

pemerintah agar merubah pola pikir dan pola tindak dalam konteks layanan 

informasi publik. Pertama, perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) diyakini menimbulkan dampak kehidupan masyarakat, 

menjadi bagian dari budaya manusia. Penerapan TIK secara kasat mata  

telah merubah cara kerja, cara berkomunikasi maupun berpemerintahan.  

TIK tidak semata sebagai alat (tools), namun sebagai pemungkin (enabler) 

atau bahkan menjadi peubah (transformer). 
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Kita juga tidak bisa menutup mata atas prestasi yang telah dicapai 

Pemerintah Indonesia dalam sektor Komunikasi dan Informatika. 

• Indonesia adalah peringkat ke-53  atau naik 14 poin dari 

sebelumnya di posisi 67 dalam keberhasilan penerapan teknologi 

informasi terutama indeks kesiapan jaringan menurut Global 

Information and Technology Report (GTIR).  

• Indonesia juga telah melaksanakan mega proyek palapa ring yang 

mana melingkupi 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota.  

• Indonesia adalah Negara ke-enam di Asia Tenggara yang 

menerapkan televisi digital.  

• Negara yang berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi 

publik melalui suatu regulasi.  

 

Kedua, Terkait dengan regulasi keterbukaan informasi, kita sudah ada 

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP. 

Keterbukaan informasi sejak awal diharapkan menjadi sarana atau law as a 

tool of social engineering untuk merubah perilaku badan publik yang selama 

ini ada kecenderungan tertutup. Untuk kemudian, lebih mudah masyarakat 

mendapatkan akses  informasi secara luas. Dan harus diakui keberadaan 

regulasi ini setidaknya mampu mengangkat citra Indonesia di aras 

internasional. 

 

Ketiga, Humas juga menghadapi era demokrasi digital baru yaitu 

aktivitas politik menggunakan saluran digital, terutama web 2.0, sebagai 

bentuk partisipasi politik atau penggalangan dukungan publik. 

Transformasi sosial makin nyata ketika media menggulirkan platform baru : 

multimedia, multiplatform, multichannel. Akibatnya informasi berjalan 

cepat-aktual,, bersifat global, serentak, dan interaktif. Media elektronik tak 

lagi terkendala periodisitas. Pun, dalam konteks jejaring sosial dimana 

masyarakat memposisikannya sebagai gaya hidup. 

 

Keempat, kita juga akan memasuki tahun politik pada tahun 2014. Bila 

tidak ada halangan, pemilihan umum legislatif pada tanggal 9 April dan 

pemilihan presiden/wakil presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Memasuki 

tahun politik biasanya muncul banyak gesekan baik secara fisik, psikis 

maupun politis pada berbagai tingkatan pemerintah. Saya berpesan kepada 

humas agar tetap profesional dalam memberikan pelayanan informasi. 

Tugas humas jelas yaitu bagaimana mendukung diseminasi agar partisipasi 

politik masyarakat meningkat dan menyusun konten informasi demokrasi 

yang edukatif, memberdayakan serta mencerahkan. 

 

Kehumasan pemerintah secara umum, maupun humas pemerintah 

secara khusus mempunyai tantangan dalam membangun sistem informasi 

dan komunikasi publik berkualitas dan proporsional. Humas diharuskan 

mampu mengemas sistem pengelolaan dan pengemasan informasi yang 

dibutuhkan publik, akurat dan menarik. Harapannya dengan adanya 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik dan acceptable maka 
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kepuasan publik akan bisa tercapai. Dengan informasi yang berkualitas 

maka kredibilitas lembaga semakin dipercaya di mata publik. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

Tindakan komunikasi yang dijalankan humas pemerintah juga menjadi 

penting dan strategis. Komunikasi pemerintah efektif dipandang mampu 

memberikan akses informasi alternatif bagi keseimbangan masyarakat. Oleh 

karena itu, humas pemerintah dituntut mampu menyalurkan aspirasi publik 

sebagai input dalam sistem pemerintahan, sekaligus mampu menyalurkan 

kebijakan sebagai output sistem pemerintahan itu sendiri. 

 

Manajemen komunikasi yang baik diharapkan mampu membangun 

ruang publik yang memberikan kanal bagi proses komunikasi dan interaksi 

seimbang antara pemerintah dengan publik dan sebaliknya. Namun 

demikian, realitas menunjukkan sebagian besar humas pemerintah belum 

menjalankan tugas dan fungsinya. Kita harus akui masih terkendala ragam 

faktor, seperti kompetensi sumber daya manusia, pola koordinasi, program 

kegiatan, kelembagaan, dan infrastruktur. 

 

Pun dalam aktivitas operasionalnya, humas pemerintahan cenderung 

memiliki  stigma sebagai organisasi kehumasan belum berdaya. Hal ini 

terlihat, antara lain : Pertama, belum terlihat kontribusinya bagi kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi, serta peranannya dalam 

menjalankan posisi baik sebagai fasilitator ruang publik, “management 

function”,“image building institution”, maupun dalam penyelenggaraan “PR – 

Tools” untuk sarana publisitasnya. 

 

Kedua, kegiatannya  bersifat parsial, rutinitas, monoton, sehingga 

keberadaanya belum dirasakan sebagai “government public relations” yang 

seharusnya memiliki sensitivitas dan secara proaktif mampu melakukan 

telaahan/analisis dari setiap situasi yang berkembang di masyarakat 

maupun di pemerintahan. 

 

Ketiga, “abudancy” berita di berbagai media massa, guliran isue, 

berkembangnya opini publik, serta permasalahan yang muncul ditengah-

tengah masyarakat belum secara signifikan terlihat kemampuannya dalam 

proses pengelolaan input potensi tersebut sebagai langkah-langkah 

operasional kehumasan pemerintah dalam menciptakan informasi 

alternatif; 

 

Keempat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahkan dalam 

melakukan rekruitmen petugas / pejabat / staff di bidang kehumasan , 

belum memanfaatkan / menggunakan serta memperhatikan acuan standar 

kompetensi di bidang kehumasan atau belum berbasis kompetensi. 
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Terakhir, secara ideal BAKOHUMAS memiliki anggota kurang lebih 785 

lembaga pemerintah/negara (pusat dan daerah), adalah badan koordinasi 

yang “established”. Namun demikian, badan penyelenggara forum 

koordinasi kehumasan masih memiliki kendala dalam penyelenggaraan 

koordinasi, pelaksanaan “command centre” (agenda kebijakan dan 

penetapan “cross cutting – isues”), maupun sebagai  fungsi manajemen yang 

semestinya mendapat/memperoleh akses langsung dari pengambil 

kebijakan. 

 

Hadirin yang saya hormati 

 

Banyak hal yang telah dilakukan pemerintah bersama mitra strategis 

dalam meningkatkan peran dan fungsi profesi kehumasan. Secara simultan, 

Bakohumas mendorong agar humas menjadi ideal dari aspek struktural, 

subtansi dan budaya komunikasi. 

 

Kami meyakini struktur yang baik akan memberikan kerangka bentuk 

dan batasan bekerjanya suatu system. Struktur diibaratkan mesin yang 

menggerakan dan memproduksi sistem tertentu. Dalam konteks 

kehumasan, struktur terkait peran, fungsi dan struktur kelembagaan humas 

itu sendiri.  

 

Kita masih banyak menemukan kendala secara struktural humas 

pemerintah belum pada posisi yang ideal sebagai “mata dan mulut” 

manajemen. Bakohumas berupaya meregulasi terkait keberadaan 

kelembagaan humas, kode etik kehumasan dan pedoman tata kerja 

kehumasan. Dalam bingkai yang strategis, bakohumas sudah menyusun 

cetak biru kelembagaan humas pemerintah. 

 

Pada kontek subtansi, Bakohumas mendorong munculnya personal 

humas pemerintah yang kompeten dengan sertifikasi yang mengacu pada 

standar kualifikasi nasional baik pusat maupun daerah. Hal itu tercermin 

dalam materi yang disajikan pada kegiatan pertemuan maupun bimbingan 

teknis yang mengacu pada SKKNI.  

 

Bakohumas juga mendorong terwujudnya kehumasan pemerintah yang 

mengacu pada standar kompetensi. Humas pemerintah ideal adalah 

bertanggung jawab pada profesi, unggul dalam karya dan berkomitmen kuat 

pada etika profesi.  

 

Selain itu, Kementerian Kominfo bekerjasama dengan instansi terkait 

memfasilitas terbentuknya lembaga sertifikasi profesi (LSP) kehumasan. 

Sejauh ini menyangkut persyaratan legal administratif sudah berjalan. 

Namun demikian, kita masih mensinkronkan konsep sertifikasi untuk 

Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH). 
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Terakhir, dalam budaya komunikasi. Kami anggota bakohumas sejauh 

ini sudah berkoordinasi dalam berbagi isu strategis sektoral yang 

diharapkan mampu menopang konten diseminasi informasi strategis secara 

keseluruhan, salah satunya melalui kegiatan forum tematik bakohumas dan 

media komunikasi. 

 

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam 

kesempatan pertemuan nasional Bakohumas. Mudah-mudahan forum ini 

dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi kita semua. 

 

*** 

 


