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Tema: 

Tantangan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik 
Sebagai Pelaksana GPR yang menjalankan perannya 
dalam edukasi publik, diseminasi informasi, pengelolaan 
reputasi pemerintah dan aspirasi publik. 
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Tugas & Fungsi 

Tugas: 
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan 

komunikasi publik 

Perumusan 
Kebijakan 

Diseminasi 
Informasi Publik 

Pembinaan 
SDM 

Fungsi: 

Government Public Relation 



Analisa Situasi 

Globalisasi Demokratisasi 

Intoleransi Primordialisme Radikalisme Kekerasan 



PROGRAM KERJA 2015 

•  Penyusunan	  Strakom	  	  Program	  dan	  Kebijakan-‐kebijakan	  	  Pemerintah	  
•  Pengelolaan	  Jabatan	  Fungsional	  Pranata	  Humas	  
•  Peningkatan	  	  pemahaman	  masyarakat	  	  tentang	  UU	  KIP	  
•  Pengelolaan	  dan	  penyebaran	  informasi	  publik	  dalam	  rangka	  mendorong	  	  
	  	  	  	  	  	  	  konten	  lokal	  yang	  berbasis	  edukasi.	  
•  Analisis	  media	  sebagai	  rekomendasi	  penyusunan	  kebijakan.	  	  
•  Pembangunan	  dan	  penguatan	  Media	  Center	  lengkap	  dan	  berfungsi	  efekCf	  	  
	  	  	  	  	  	  di	  Provinsi/Kabupaten/Kota	  di	  daerah	  terluar/Terdepan/Pasca	  Konflik.	  
•  Strategi	  komunikasi	  ,	  promosi	  	  dan	  publiksi	  kepada	  masyarakat	  terkait	  kampanye	  	  
	  	  	  	  	  	  revolusi	  mental	  pada	  proyek	  percontohan	  ruang	  terbuka	  di	  1.200	  kecamatan.	  
•  Kemitraan	  dalam	  rangka	  penguatan	  organisasi	  masyarakat	  sipil,	  swasta	  dan	  	  
	  	  	  	  	  	  media	  untuk	  edukasi	  masyarakat.	  
•  Kemitraan	  dan	  layanan	  informasi	  internasional	  dalam	  rangka	  second	  track	  	  
	  	  	  	  	  	  diploma0on	  



Tantangan Komunikasi Publik Pemerintah 

Demokrasi dan era teknologi informasi 

Komitmen Keterbukaan Informasi Publik 

Perlunya pesan/narasi tunggal pemerintah 

Rendahnya literasi media 



Ditjen IKP sebagai pelaksana Government 
Public Relations (GPR)  

DEFINISI GPR: Pengelolaan komunikasi dan reputasi yang berkelanjutan untuk 
memperoleh pemahaman dan kepercayaan publik terhadap kredibilitas 

pemerintah.  



ALUR	  KERJA	  GPR	  	  

Data dan 
INFORMASI 

AGENDA 
SETTING KONTEN DISEMINASI MONEV 

Data Koleksi dan 
Analisis Informasi 
(Presiden, K/L, 
Pemda, BIN, 
Wantanas, Lemhanas,  
Org riset,  Kantor 
Berita, Media massa, 
Media Sosial, 
Relawan) 

Distribusi Pesan 
(Media Massa, 
Media Sosial, humas 
K/L & Pemda, 
Kelompok Strategis, 
Relawan) 
 

Manajemen Isu 
Framing, 
Signing 
Priming 

Pemantauan 
dan Evaluasi 

Produksi Pesan 
Naskah 
Audio Visual 
Foto & grafis 

APPROVAL Clearing House 



PROGRAM KERJA 2016 

•  Penyusunan	  model	  komunikasi	  publik	  dan	  implementasinya	  untuk	  mendukung	  GPR	  
•  Penyediaan	  dan	  updaCng	  data	  pendukung	  pelaksanaan	  GPR	  
•  Pengelolaan	  Jabatan	  Fungsional	  Pranata	  Humas	  
•  Pengembangan	  kapasitas	  SDM	  Pengelola	  Informasi	  dan	  Dokumentasi	  (PPID)	  
•  Pembangunan	  dan	  penguatan	  Media	  Center	  lengkap	  dan	  berfungsi	  efekCf	  	  
	  	  	  	  	  	  di	  Provinsi/Kabupaten/Kota	  di	  daerah	  terluar/Terdepan/Pasca	  Konflik.	  
•  Penyebaran	  informasi	  terkait	  kebijakan	  pemerintah	  melalui	  media	  cetak,	  media	  
	  	  	  	  	  online,	  dan	  media	  luar	  ruang	  serta	  audio	  visual	  

•  Strategi	  komunikasi	  ,	  promosi	  	  dan	  publiksi	  kepada	  masyarakat	  terkait	  kampanye	  	  
	  	  	  	  	  	  	  revolusi	  mental	  pada	  proyek	  percontohan	  ruang	  terbuka	  di	  1.200	  kecamatan.	  

•  Diseminasi	  informasi	  langsung	  kepada	  masyarakat	  Indonesia	  di	  luar	  negeri	  dan	  	  
	  	  	  	  	  masyarakat	  asing	  di	  dalam	  negeri.	  



PERSYARATAN BANTUAN MEDIA CENTER DAN  
M-PUSTIKA 

MEDIA CENTER   

¨  Surat permohonan dari pimpinan 
Pemprov, Pemkab/ Ko. 

¨  Proposal pemanfaatan Media 
Center. 

¨  Bersedia menyediakan ruangan 
yang strategis mudah diakses publik 
dan ber-AC. 

¨  Bersedia menyediakan akses 
internet. 

¨  Bersedia menyediakan SDM yang 
mengelola. 

¨  Pernyataan kesanggupan untuk 
m e n g a l o k a s i k a n a n g g a r a n 
operasional dan pemeliharaan. 

M-PUSTIKA 
¨  Surat permohonan dari pimpinan 

Pemprov, Pemkab/ Ko. 

¨  Proposal pemanfaatan M-Pustika. 

¨  Permohonan hanya untuk satu 
kendaraan dalam satu tahun 
anggaran. 

¨  Pernyataan komitmen Pimpinan 
Pemprov, Pemkab/ Ko tentang 
kesanggupan untuk mengalokasikan 
a n g ga r a n o p e r a s i o n a l d a n 
pemeliharaan. 

¨  Bersedia menyediakan SDM yang 
mengoperasionalkan M-Pustika 



TERIMA KASIH 


