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Program dana kompensasi BBM merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah, yang berkaitkan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, mengenai dana 

kompensasi ini, membutuhkan sebuh trasparansi, serta arah penyaluran dana yang sesuai dengan 

sasaran. Pengalaman beberapa kebijakan yang sejenis dengan dana kompensasi, yakni berupa 

dana bantuan, seringkali mengalami arah penyaluran yang tidak sesuai kepada kelompok sasaran 

masyarakat sehingga program kebijakan dana bantuan sering kali tidak berjalan secara maksimal 

yang mengakibatkan program pemerintah pun berjalan tidak sesuai dengan sasaran. Pesan 

kehumasan menjadi sangat signifikan berkaitan denganadanya berbagai macam kebijakan 

pemerintah yang kurang maksimal diaplikasikan di masyarakat. Hal ini dilatari oleh adanya 

fungsi komunikasi dan informasi yang kurang memadai, serta tingkat persuasive yang kurang 

mendorong atau memberikan pemahaman masyarakat tentang informasi penyaluran dana 

kompensasi itu sendiri. 

Salah satu wilayah yang mengalami dan menjadi kelompok sasaran mengenai kebijakan dana 

kompensasi BBM adalah Desa Paron, Bagor, Nganjuk. Sebagai wilayah yang juga memiliki 

masyarakat tidak mampu,maka proses pelaksana kebijakan dana kompensasi BBM 

membutuhkan peran kehumasan dalam melakukan sosialisasi yang memadai. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Aktivitas Kehumasan Tentang 

Informasi Penyaluran Dana Kompensasi BBM oleh Aparat Desa pada masyarakat di Desa Paron, 

Bagor , Nganjuk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Aktivitas 

Kehumasan Tentang Informasi Penyaluran Dana Kompensasi BBM. Definisi konseptual yang 

digunakan adalah Aktivitas Kehumasan Tentang Informasi. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Paron, Bagor, Nganjuk terhitung 5 Juni 2006 sampai 11 Juni 

2006, dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dan sumber informasi adalah 

aparat pemerintahan Desa Paron, Bagor, Nganjuk diantaranya Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, 

Tokoh Agama, dan Ketua Rw. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan analisa domain. Hasil yang 

diperoleh peneliti mengenai aktivitas kehumasan di Desa Paron Bagor Kabupaten Nganjuk 

mengenai Informasi Penyaluran Dana Kompensasi BBM yang dilakukan aparat pemerintahan 

desa berjalan cukup baik. Ditemui peneliti dari media yang digunakan aparat desa Paron, Bagor, 

Nganjuk. 

Media yang digunakan oleh pemerintah dalam menginformasikan penyaluran dana kompensasi 

BBM melalui Rw dan Rt yang dikumpulkan oleh aparat pemerintahan Desa dan diberi informasi 

dan penjelasan mengenai penyaluran dana kompensasi BBM untuk disampaikan kepada 

masyarakat Desa Paron khususnya masyarakat miskin  

 


