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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tiga tahun terakhir, beberapa negara yang ada didunia mengalami 

krisis kepercayaan dari publik mereka. Edelmen Trust Barometer mencatat 

adanya penurunan tingkat kepercayaan publik skala global dari tahun 2014 

hingga tahun 2017. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2015, 

namun persentase kenaikannya hanya meningkat 1% dari tahun sebelumnya. 

Survei tersebut dilakukan terhadap beberapa sektor yang ada didalam 

sebuah negara, salah satunya adalah sektor pemerintahan(e-book Edelman 

Trust Barometer 2014-2017). Namun dibandingkan dengan banyak negara 

lain yang mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik yang cukup 

drastis, tingkat kepercayaan publik di Indonesia bahkan tidak pernah keluar 

dari cluster trusted. 

Padahal jika dikaji lebih dalam, kepercayaan merupakan cara yang 

paling penting untuk membangun dan memelihara suatu hubungan dalam 

jangka panjang. Pemikiran tersebut juga disampaikan oleh Dwyer, Schurr, 

dan Oh dalam jurnalnya yang berjudul Developing Buyer-Seller 

Relationships (1987). Mereka bahkan mengkonseptualisasikan kepercayaan 

sebagai feature of relationship quality. Dimana setiap organisasi pasti 

membutuhkan hubungan tersebut untuk keberlangsungan hidup 

organisasinya. Baik itu organisasi profit maupun organisasi non profit dan 

organisasi pemerintah. 
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Pada organisasi/instansi pemerintah Ocampo (2006) mengatakan 

bahwa kepercayaan merupakan fondasi dari semua hubungan manusia dan 

interaksi institusional, sehingga kepercayaan dapat memainkan peran setiap 

kali kebijakan baru diumumkan. The Jakarta Consulting dalam artikelnya 

yang berjudul “Membangun Kepercayaan” (2017) juga mengungkapkan 

bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi akan berkorelasi positif dengan 

keterlibatan pribadi, komitmen, dan keberhasilan dalam sebuah organisasi. 

Dengan adanya kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah dapat 

dimaknai bahwa instansi tersebut memiliki citra dan reputasi yang baik. 

Sebaliknya, ketidakpercayaan publik terhadap suatu instansi juga dapat 

diartikan bahwa instansi tersebut mempunyai citra yang buruk dimata 

publiknya. Sebab, antara kepercayaan dan citra merupakan dua hal yang 

saling berkaitan satu sama lain. 

Terlepas dari impact yang dapat ditimbulkan dari sebuah 

kepercayaan, jika diterapkan dalam suatu organisasi, divisi Public Relation 

merupakan bagian yang paling berkemungkinan untuk dapat membentuk 

kepercayaan publik, sebab tugas dan fungsi utama dari divisi Public 

Relation sendiri ialah berkomunikasi dengan publik internal dan publik 

ekternal dari organisasi mereka. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh 

K.D Paine dalam bukunya yang berjudul Measure What Matters (2011), 

bahwa kepercayaan (trust) merupakan outcome dari perilaku komunikasi 

yang telah dilakukan sebelumnya. Percaya atau tidak percayanya publik 

tergantung pada bagaimana komunikator berkomunikasi dengan 

komunikannya.  
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Peran dan fungsi tersebut harus disadari oleh setiap Public 

Relations, baik itu seorang CorporatePublic Relation (CPR), dan Public 

Relations dalam Pemerintahan Government Pulic Relation (GPR)/ humas 

pemerintah. Masrokhan M,PA selaku Asisten Deputi Hubungan 

Masyarakat (Asdep humas) Deputi bidang Kelembagaan dan 

Kemasyarakatan (Dephublemmas) Kementerian SekretariatNegara 

(Kemensetneg)hampir pada setiap pertemuannya dengan mahasiswa yang 

melakukan kunjungan ke Kemensetneg memaparkan, bahwa kepercayaan 

merupakan sesuatu yang mahal harganya dan kepercayaan juga menjadi hal 

yang wajib untuk dijaga oleh humas Kemensetneg. Terlebih Kemensetneg 

merupakan instansi pemerintah yang paling dekat dengan Presiden, maka 

humas Kemensetneg tidak hanya mem-PR-kan instansinya, tetapi juga 

harus mem-PR-kan Presiden sebagai Kepala Negara.  

Humas Kemensetneg sendiri telah melakukan beberapa upaya 

dalam rangka membentuk kepercayaan publik terhadap instansi mereka dan 

terhadap Presiden. Salah satu upaya yang hingga saat ini masih dilakukan 

ialah berkomunikasi sebaik mungkin dengan publik mereka secara intens. 

Terlebih Presiden Joko Widodo pernah berpesan dalam pertemuannya 

dengan humas Kementerian/Lembaga di istana negara pada februari 2016 

agar humas pemerintah lebih aktif dalam berkomunikasi dengan publiknya. 

Presiden mengatakan “Jangan lagi saya mendengar masyarakat menemui 

humas saja sulit. Padahal kita harus mencari mereka untuk memberikan 

informasi”.(dalam slide sharing Heri Rakhmadi padaPerhumas coffe 

morning 2017).  
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Berdasarkan pernyataan presiden tersebut, komunikasi secara 

intens dengan publik menjadi PR besar bagi humas pemerintah, khususnya 

Kemensetneg dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebab pada 

praktiknya, selain harus berkomunikasi dengan publik eksternal, humas 

Kemensetneg juga harus berkomunikasi dengan empat unit internal lain 

yang ada di dalam Kemensetneg dalam rangka pelayanan dan pengelolaan 

informasi serta dokumentasi. Dengan jumlah SDM yang hanya 25 orang, 

dan segala bentuk komunikasi yang ada harus dilakukan secara birokratis, 

hal tersebut membuat humas Kemensetneg perlu menggunakan media lain 

yang efektif dan efisien untuk berkomunikasi dengan publiknya, selain 

pada saat publik melakukan kunjungan ke Kemensetneg atau pada saat 

publik melakukan unjuk rasa (unras). Terlebih dengan melihat letak 

geografis Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau-pulaunya, yang tidak 

memungkinkan humas Kemensetneg berkomunikasi langsung dengan 

publik secara langsung dan terus-menerus. 

Salah satu tools yang digunakan oleh humas Kemensetneg untuk 

berkomunikasi lebih intens dengan publiknya ialah dengan penggunaan 

website. Mereka telah menggunakan website sebagai salah satu tools dalam 

praktik Public Relation 2.0 sejak tahun 2006-2007, namun kegunaan 

website tersebut baru mulai dioptialisasikan setelah adanya rancangan 

undang-undang (RUU) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah 

mempunyai website resmi.  

Berdasarkan pernyataan dari Asdep Humas Kemnsetneg, 

Kemensetneg merupakan mata dan telinga presiden untuk rakyat, dan client 
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utama dari humas Kemensetneg ialah Presiden dan Wakil presiden. 

Sehingga untuk mengisi konten pada website Setneg.go.id tidak dapat 

sembarang dilakukan. Website kemensetneg harus dapat diibaratkan 

sebagai sebuah etalase yang merepresentasikan nilai positif pemerintahan 

dan dapat membentuk citra baik dimata publik. Untuk itu humas 

Kemensetneg dituntut mempunyai ide-ide kreatif dan strategi yang matang, 

agar pesan yang mereka sampaikan kepada publik dapat dipahami dengan 

baik dan benar. 

Selain agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik 

oleh publik, humas Kemensetneg juga memerlukan strategi yang matang, 

agar dengan adanya website resmi Kemensetneg dapat mengcover 

informasi yang diterima masyarakat melalui media-media lain. Berdasarkan 

pernyataan yang diungkapkan oleh Dimas Ariyoso selaku staff humas 

Kemensetneg, membentuk dan menjaga kepercayaan publik bukan suatu 

hal yang dapat dibilang mudah. Terlebih media-media di Indonesia saat ini 

tak jarang memberikan informasi yang beroposisi dengan tujuan 

pemerintah. Hal itu menjadi wajar mengingat kepemilikan media-media di 

Indonesia banyak didominasi oleh para elit politik yang mempunyai 

kepentingan tersendiri terhadap penyebaran informasi yang dilakukan oleh 

medianya. 

Jika dikaitkan dengan praktik GPR di Indonesia saat ini, 

berdasarkan wawancara terhadap Marolli selaku Ketua GPR 2015 dan 

Ketua tim pengelolaan isu GPR 2016, website digunakan untuk 

mengkoordinasi pemberitaan yang akan di diseminasikan kepada 
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masyarakat. Dengan harapan pemerintah dapat membentuk isu-isu tunggal 

di masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, 

sehingga publik akan menjadikan website resmi dari instansi pemerintah 

sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, lebih daripada 

sumber informasi lainnya.  

Pada praktiknya, selama ini laman website lebih banyak digunakan 

oleh instansi pemerintahan untuk berkomunikasi dengan publiknya, terlebih 

melihat karakteristik masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet. 

Terlebih, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh laman 

wearesocial.com, lebih dari 132.7 juta masyarakat Indonesia 

mengkonsumsi internet dalam kurun waktu lebih dari 12 jam perhari. 

“Melihat karakteristik masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi internet, 

selama ini website digunakan sebagai muara segala informasi yang berada 

di sosial media. sosial media hanya digunakan sebagai notification saja, 

kelengkapan informasi diberikan didalam website.” (Ketua tim pengelolaan 

isu GPR 2016). Bahkan, untuk website berdomain setneg.go.id, hingga Mei 

2017 website tersebut telah mempunyai lebih dari 600 juta viewers 

(Setneg.go.id). 

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana penerapan strategi yang dilakukan humas 

Kemensetneg sebagai salah satu GPR Indonesia dalam pengelolaan website 

resmi Setneg.go.id. Sehingga meskipun pada praktiknya humas 

Kemensetneg mempunyai berbagai kendala, baik dari internal maupun 

eksternal, kepercayaan publik terhadap sektor pemerintah Indonesia tidak 
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pernah keluar dari tataran dipercaya. Meskipun beberapa negara lain 

didunia mengalami penurunan tingkat kepercayaan dari publiknya. (e-book 

Edelman Trust Barometer 2014-2017).  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

peneliti menyimpulkan rumusan masalah, yakni bagaimana Kementerian 

Sekretariat Negara (Kemensetneg) turut mengupayakan pembangunan 

kepercayaan publik dengan penerapan strategi Public Relation 2.0, melalui 

pengelolaan konten website dengan domain setneg.go.id  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi 

Public Relation 2.0 yang dilakukan oleh Humas Kemensetneg untuk 

membangun kepercayaan publik, melalui pengelolaan konten website 

dengan domain setneg.go.id  

 

1.4. Manfaat Peneltian 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memeberikan 

beberapa manfaat untuk beberapa kepentingan, antara lain : 

1.4.1 Manfaat Akademis  

Dapat memberikan referensi ilmu pengetahuan mengenai kajian 

analisis deskriptif terhadap website resmi dari institusi pemerintah. Selain itu, 

penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian serupa, 



8 

mengenai strategi Publik Relation 2.0 dalam membangun kepercayaan terhadap 

publik dari suatu institusi pemerintah.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dapat memberikan tambahan pengetahun kepada pembaca mengenai 

penerapan strategi Public Relation 2.0 melalui pengelolaan konten website dan 

memberikan acuan bagaimana mengelolawebsite internal untuk membentuk 

kepercayaan publik terhadap suatu institusi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


