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Ringkasan 

 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) di 

Kabupaten Bangkalan yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 

satu-satunya di daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai badan publikasi 

informasi publik melalui bidang Komunikasi dan Informatika, diseminasi 

informasi adalah suatu kegiatan dalam menyampaikan informasi terhadap target 

sasaran penerima informasi baik melalui media konvensional, media interpersonal 

maupun media baru (internet), Dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 

17/PER/M.KOMINFO/03/2009. 

 Media Informasi yang dikelola dalam menyampaikan informasi seharusnya 

sudah menjadi rujukan utama bagi masyarakat untuk dapat mengetahui program-

program pemerintah dan Informasi Publik lainnya, sehingga hak masyarakat akan 

kebutuhan informasi publik dapat terpenuhi, maka peneliti berusaha untuk 

mengukur respon masyarakat yang berkaitan dengan sejauhmana tingkat 

penerimaan masyarakat terhadap informasi publik melalui program diseminasi 

informasi, apakah pemahaman masyarakat terhadap program diseminasi informasi 

dan apakah perubahan / efek  yang terjadi pada masyarakat setelah menerima 

program diseminasi informasi.  

 Penelitian ini tentang evaluasi program diseminasi informasi yang telah 

dilaksanakan oleh Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur, 

rumusan masalah penelitian adalah (1). Bagaimana tingkat Pemahaman 

masyarakat terhadap Pesan Informasi program diseminasi informasi ? 

(2).Bagimanakah kesesuaian komponen pesan  Informasi terhadap kebutuhan 

informasi masyarakat ? (3).Apakah khalayak bersikap sesuai dengan tujuan pesan 

media diseminasi informasi ?, teori yang digunakan adalah teori tentang 

diseminasi informasi menurut schramm, diseminasi informasi dapat dikatakan 

efektif jika (1). Pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh khalayak (2). 

Komunikan berperilaku sesuai dengan keinginan komunikator (3). Adanya 

kesesuaian antar komponen.  

 Dalam konteks strategi komunikasi dan diseminasi informasi public 

menurut Cees leeuwis, prinsip komunikasi adalah tercapai common interest, yakni 

bagaimana kepentingan pemerintah dan masyarakat „bertemu‟. Untuk itu, ada 

beberapa langkah yang harus diperhatikan. Pertama, menentukan dan memahami 

tujuan. Kedua, mengidentifikasi pesan inti atau kunci (key messages) yang akan 

dikomunikasikan. Ketiga, mehamami target audience: siapa saja yang terlibat, 

siapa yang dipengaruhi, siapa yang tertarik? Informasi apa yang mereka 

butuhkan? Bagaimana reaksi mereka? Apa konsen atau minat mereka? Keempat, 

menentukan media yang paling efektif. Kelima, memotivasi audiens untuk 

memberi tanggapan atau masukan. Keenam, frekuensi penyampaian pesan. 

Ketujuh, memperhitungkan dampak, baik negatif atupun positif. Dalam hal ini, 

ukuran sukses sebuah program komunikasi yaitu pesan yang sampai saja, tidak 

cukup. Perlu evaluasi, sejauh mana audiens memahami dengan baik pesan kunci 

dan menganalisis apakah semua strategi sesuai dengan persoalan yang dihadapi 

atau alasan komunikasi 

 Teori dari schramm tentang efektifitas diseminasi informasi akan dijadikan 

variabel untuk melihat sejauhmana sikap khalayak terhadap pesan yang 

disampaikan oleh dishubkominfo dalam program diseminasi informasi pada level 
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afektif dan konatif, ,dengan metode pendekatan kuantitatif menggunakan 

instrument kuesioner pada 100 responden dengan kriteria merupakan masyarakat 

Kabupaten Bangkalan yang pernah mengakses media diseminasi informasi dari 

Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan. untuk diperkuat dalam interpreatasi data 

kuantitatif, juga dilengkapi dengan data kualitatif dengan melakukan wawancara 

pada informan yang merupakan pelaku/ pegawai Dishubkominfo yang berperan 

dalam program diseminasi informasi di dishubkominfo. 

 Hasil penelitian menunjukkan  Dishubkominfo dalam perencanaan program 

tidak pernah melakukan analisis situasi sehingga tidak memiliki spesifikasi tujuan 

yang jelas dalam program kegiatannya. Dan tidak dapat menyususn strategi 

komuikasi secara sinergis untuk menghasilkan program yang efektif dan 

efisien.dan program kegiatan hanya berdasarkan pada pemenuhan pemakaian 

anggaran sesuai standar pelayanan minimum (SPM) yang telah ditentukan. Situasi 

ini juga dipengaruhi pemenuhan kewajiban pertanggung jawaban sebatas 

pelaporan penggunaan anggaran dan tidak disertakan pelaporan capaian program 

sampai pada tingkat dampak (outcome) program terhadap masyarakat.sehingga 

hasil data penelitian dampak/effek dari media diseminasi informasi menunjukkan  

Sikap yang diukur secara kuantitatif dengan instrumen kuesioner ,secara umum 

masyarakat menilai bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan 

dipahami akan tetapi pesan informasi tersebut tidak cukup sesuai dengan 

kebutuhan  informasi yang didinginkan oleh masyarakat, sehingga pesan yang 

disampaikan melalui media diseminasi secara umum gagal mempersuasi 

masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan tujuan penyampaian pesan. 
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Summary 

 Department of Communication and Information (Dishubkominfo) in 

Bangkalan which is a working unit (SKPD) the only one in the area that have the 

duty and function as a body publication of public information through the field of 

Communication and Information, dissemination of information is an activity in 

conveying information to target recipient information through conventional 

media, interpersonal media or new media (internet), the regulation 

Communication and information Technology Number 17 / PER / M.KOMINFO / 

03/2009. 

 Media information is managed in conveying information should have 

become the main reference for the public to be aware of government programs 

and public information other, so that the public's right to be public information 

needs can be fulfilled, the researchers attempted to measure the response of the 

community associated with what degree of public acceptance to public 

information through the dissemination of information, whether public 

understanding of information dissemination program and whether the changes / 

effects that occur in the community after receiving information dissemination 

program. 

 This study on the evaluation of information dissemination program has been 

implemented by Dishubkominfo Bangkalan East Java Province, formulation of 

research problems are (1). How is the level of public understanding of the PM 

program information dissemination of information? (2) The information message 

components .How is  suitability to the needs of the information society? (3) .What 

is audiences behave in accordance with the purpose of information dissemination 

media message?, The theory used is the theory of the dissemination of information 

according to Schramm, information dissemination can be considered effective if it 

(1). The message can be understood by the audience (2). Communicant behave in 

accordance with the wishes communicator (3). A lack of compatibility between 

components. 

 In the context of the communication strategy and dissemination of public 

information by Cees Leeuwis, communication principle is reached common 

interest, namely how the interests of the government and society 'met'. For that, 

there are several steps that must be considered. First, determine and understand 

the purpose. Second, identify the core message or the key (key messages) to be 

communicated. Third, to understand the audience target: anyone who is involved, 

who is affected, who are interested in? What information do they need? How did 

they react? Any concern or interest them? Fourth, determine the most effective 

media. Fifth, to motivate the audience to give feedback or input. Sixth, the 
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frequency of delivery of the message. Seventh, take into account the impacts, both 

positive 

and negative. In this case, the measure of success of a communication program, a 

message to it, is not enough. Necessary evaluations, the extent to which the 

audience a good understanding of key messages and analyze whether all strategies 

in accordance with the issues faced or communication reasons. 

 The theory of Schramm of the effectiveness of information dissemination 

will be used as a variable to see how far the attitude of the audience to the 

message sent by Dishubkominfo in program dissemination of information on the 

level of affective and conative, with methods quantitative approach using 

instrument questionnaire on 100 respondents with the criteria of the public 

Bangkalan ever media access to information dissemination of Dishubkominfo 

Bangkalan. to be strengthened in the new interpretations quantitative data, is also 

equipped with qualitative data by conducting interviews on informants who are 

actors / employees Dishubkominfo role in information dissemination program in 

Dishubkominfo 

 The results showed Dishubkominfo in program planning never to analyze 

the situation so it does not have a clear specification of objectives in the program 

activities. And can not rearrange Komuikasi strategy synergistically to produce a 

program that is effective and efisien.dan program activities based solely on 

fulfillment of budget resources in accordance minimum service standards (SPM) 

that has been determined. This situation also affected the performance of 

obligations accountability reporting the extent of the use of budget and program 

performance reporting are not included to the extent of the impact (outcomes) of 

the program on the results of research society data.so impacts / effects of media 

dissemination of information showing attitude measured quantitatively with           

a questionnaire instrument, the general public considers that the message can be 

understood but the message is not enough information in accordance with the 

needs of the information which is cooled by the public, so that messages conveyed 

through media dissemination have generally failed to persuade the public to 

behave in accordance with the purpose of delivering a message 
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Abstrak 

 

 Penelitian ini tentang evaluasi program diseminasi informasi di 

dishubkominfo kabupaten Bangkalan dengan mengukur berhasil tidaknya 

program tersebut dengan melihat sikap masyarakat terhadap pesan yang 

disampaikan oleh pemerintah kabupaten Bangkalan melalui media diseminasi 

informasi yaitu, Billboard, Sosialisasi tatap muka, Radio, Website, Lensa Madura 

dan Pertunjukan rakyat (Pertura) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 sampai 

sekarang, Diseminasi (Dissemination) adalah suatu kegiatan yang ditujukan 

kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul 

kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi dengan 

menggunakan teori schramm yang menyatakan efektifitas diseminasi informasi 

jika (1). Pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh khalayak (2). Komunikan 

berperilaku sesuai dengan keinginan komunikator (3). Adanya kesesuaian antar 

komponen. dan teori sikap Menurut Alport menyatakan sikap sebagai predisposisi 

yang dipelajari (leaned predisposition) untuk berespons terhadap suatu objek atau 

kelas objek dalam suasana menyenangkan atau tidak menyenangkan secara 

konsisten. Yang diperkuat  dengan  konteks strategi komunikasi dan diseminasi 

informasi publik menurut Cees Leeuwis, dimana prinsip komunikasi adalah 

tercapai common interest, yakni bagaimana kepentingan pemerintah dan 

masyarakat „bertemu‟. 

 Metode penelitian ini adalah metode evaluasi dengan pendekatan kuantitatif 

dengan instrumen kuesioner yang diperkuat dengan data kualitatif dengan 

instrumen wawancara, dalam menginterpretasikan data statistik kuantitatif yang 

telah dihasilkan dari 100 responden, dengan kriteria khusus yaitu masyarakat yang 

pernah mengakses media diseminasi informasi pemerintah kabupaten Bangkalan. 

 Hasil penelitian ini adalah masyarakat menilai bahwa pesan yang 

disampaikan dapat dimengerti dan dipahami akan tetapi pesan informasi tersebut 

tidak cukup sesuai dengan kebutuhan  informasi yang didinginkan oleh 

masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan melalui media diseminasi secara 

umum gagal mempersuasi masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan tujuan 

penyampaian pesan.hal ini disebabkan Dishubkominfo dalam perencanaan 

program tidak pernah melakukan analisis situasi sehingga tidak memiliki 

spesifikasi tujuan yang jelas dalam program kegiatannya. Dan tidak dapat 

menyususn strategi komuikasi secara sinergis untuk menghasilkan program yang 

efektif dan efisien.dan program kegiatan hanya berdasarkan pada pemenuhan 

pemakaian anggaran sesuai standar pelayanan minimum (SPM) yang telah 

ditentukan. 

 

Kata kunci : Diseminasi informasi, sikap, strategi komunikasi diseminasi 

informasi. 
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Abstract 

 This study on the evaluation of program dissemination of information on 

Dishubkominfo Bangkalan to measure the success or failure of the program by 

looking at public attitudes to the message delivered by the district Bangkalan 

through media dissemination of information, namely, Billboard, socialization face 

to face, Radio, Website, Lensa Madura and Performances people (Pertura) which 

has been implemented since 2012 until now, dissemination (dissemination) is an 

activity that is geared to target groups or individuals in order for them to obtain 

information, raised awareness, accept, and finally take advantage of the 

information by using the theory of Schramm stated the effectiveness of 

dissemination of information if (1). The message can be understood by the 

audience (2). Communicant behave in accordance with the wishes communicator 

(3). A lack of compatibility between components. and the theory of attitude 

According to Alport expressing predispose learned (leaned predisposition) to 

respond to an object or class of objects in the atmosphere is pleasant or unpleasant 

consistently. Reinforced by the context of the communication strategy and 

dissemination of public information according to Cees Leeuwis, where the 

principle of communication is achieved common interest, namely how the 

interests of the government and society 'met'. 

 This research method is a method of evaluating the quantitative approach to 

the questionnaire were reinforced with qualitative data with the instrument 

interview, in interpreting the quantitative statistical data that has been generated 

from the 100 respondents, with specific criteria that people who never access 

government information dissemination media Bangkalan. 

 The result of this research is that people judge that the message can be 

understood but the message that information is not sufficient in accordance with 

the needs of the information which is cooled by the public, so that messages 

conveyed through dissemination media generally failed to persuade the public to 

behave in accordance with the purpose of delivering a message. this is due 

Dishubkominfo in program planning never to analyze the situation so it does not 

have a clear specification of objectives in the program activities. And can not 

rearrange Komuikasi strategy synergistically to produce a program that is 

effective and efisien.dan program activities based solely on fulfillment of budget 

resources in accordance minimum service standards (SPM) that has been 

determined. 

Keywords: Dissemination of information, attitudes theory, communication 

strategies of dissemination of information. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Studi ini tentang evaluasi program Diseminasi informasi yang dilaksanakan 

oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) di 

Kabupaten Bangkalan yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 

satu-satunya di daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai badan publikasi 

informasi publik melalui bidang Komunikasi dan Informatika, diseminasi 

informasi adalah suatu kegiatan dalam menyampaikan informasi terhadap target 

sasaran penerima informasi baik melalui media konvensional, media interpersonal 

maupun media baru (internet), Dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 

17/PER/M.KOMINFO/03/2009 mendefinisikan bahwa Diseminasi Informasi 

Nasional adalah Penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada 

masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media 

massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/ atau lembaga-lembaga 

komunikasi masyarakat. Dan yang dimaksud dengan Informasi Nasional adalah 

Informasi tentang kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang 

memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat dalam lingkup nasional.  

 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) 

kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan 
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Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang 

selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati No.31 tahun 2008 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 

adalah membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan, dan dalam implementasi kebijakan informasi publik terkait 

kewajiban Dishubkominfo sebagai badan publik untuk mempublikasikan 

informasi publik tercantum  dalam tugas  pokok dan fungsi Bidang Kominfo pada 

seksi Media Informasi dan Dokumentasi antara lain  : 

a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyajian materi informasi 

b. Penyusunan program dan penyelenggaraan indikator kinerja informasi 

melalui radio, televisi, film, media pers dan penerbitan ( Lensa Madura )     

c. Melaksanakan pemantauan Hak Jawab dan hak Koreksi sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

d. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

pelaksanaan penyampaian informasi melalui media pers dan penerbitan 

e. Penghimpunan, peliputan, pendokumentasian dan publikasi indikator kinerja-

indikator kinerja  pemerintah daerah. 

Salah satu tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan layanan informasi kepada 

masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi  telah diimplementasikan dalam 

bentuk-bentuk program diseminasi dan distribusi informasi melelui media massa 

konvensional  seperti radio  SBFM, Lensa Madura, media interpersonal seperti 

pertunjukan rakyat (pertura), media luar ruang seperti Baliho dan spanduk dan 

juga media baru (new media) seperti website , dan pengembangan dan 
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pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) seperti  yang termuat 

dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 1.1. Target standar pelayanan minimum (SPM)   

bidang Kominfo tahun 2014 dan muatan nilai SPM tahun 2013 

No 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Standar Pelayanan Minimal 

2013 Ket 
Indikator Nilai 

1 2 3 4 5 6 

1. Pelaksanaan 

Diseminasi 

Informasi 

Nasional 

1. Pelaksanaan 

diseminasi dan 

distribusian 

informasi nasional 

melalui : 

a) Media massa 

seperti majalah, 

radio, dan televisi 

b) Media baru seperti 

website (media 

online) 

c) Media tradisional 

seperti pertunjukan 

rakyat 

d) Media 

interpersonal 

seperti ceramah 

atau dialog 

interaktif,sarasehan 

dan lokakarya 

e) Media cetak dan 

luar ruang seperti 

media 

buletin,leaflet,book

let, brosur, spanduk 

dan baliho  

 

 

 

 

 

12 kali 

pertahun 

 

Setiap 

hari 

 

12 kali 

pertahun 

 

12 kali 

pertahun 

setiap 

kecamatan 

 

 

12 kali 

pertahun 

 

 

 

 

 

Lensa 

SBFM 

 

Web.Bkl 

kab 

 

9 kali 

 

 

10 kali 

 

 

 

 

 

9 bidang 

 

 

 

 

 

Terpenuhi 

 

 

Terpenuhi 

 

 

Belum 

 

 

Belum 

 

 

 

 

 

Terpenuhi 

 

2. Pengembangan 

dan 

Pemberdayaan 

KIM 

2. Cakupan 

pengembangan  dan 

pemberdayaan KIM 

di tingkat 

kecamatan 

9 Klp 3 klp Belum 

 

Sumber : Dokumen Laporan Dishubkominfo Bidang Kabupaten Bangkalan. 
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Tugas tersebut memperkuat adanya motivasi transparansi keterbukaan informasi 

publik,  untuk mencapai tatanan pemerintahan yang baik (Good governance)  

keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan  

pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dan 

segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dengan melihat rezim 

pemerintahan di kabupaten Bangkalan dimana transparansi informasi menjadi 

suatu hal yang sangat tabu akan membawa dampak pada penguatan tugas pokok 

dan fungsi dishubkominfo  , ketertutupan akan informasi publik di setiap badan 

publik menjadi permasalahan yang sangat serius yang berdampak pada mandulnya 

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi  badan publik 

sehingga potensi tingkat penyimpangan-penyimpangan penyelenggaraan badan 

publik menjadi tinggi. 

 Hak mendapatkan  informasi adalah hak asasi. Tidak bisa dicabut atas nama 

apapun. Negara wajib menjamin. Dengan begitu ,hak asasi manusia termuliakan 

sekaligus dipastikan secara hukum, demokrasi dan good governance menjadi 

nyata, tidak sekedar impian (Mihradi,2001:10),  di dalam Negara demokrasi, 

jaminan terhadap kebebasan memperoleh informasi publik merupakan bagian 

karakter dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akan tetapi 

sejauhmana implementasi dari keterbukaan informasi publik yang telah 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah, setelah adanya pemerintahan desentralisasi 

yang membentuk pemerintahan yang otonom di tingkat kabupaten. 

 Bila merujuk pada pendapat Bhatta yang merumuskan adanya empat unsur 

mendasar dari good governance, yakni akuntabilitas (accountability), transparansi 

(transparency), keterbukaan (openness), dan aturan hukum (rules of law) maka 
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menjadi sangat penting untuk menelaah unsur-unsur tersebut untuk dijadikan 

indikator mengukur kualitas penerapan good governance, (Mihradi,2011:42). 

  Dalam kaitan dengan jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi 

publik, maka indikator good governance berupa transparansi dan keterbukaan di 

atas mengakomodasi hak tersebut, pemerintah dituntut untuk selalu terbuka dan 

menjamin akses stakeholder terhadap berbagai informasi mengenai proses 

kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan serta pemantauan 

dan evaluasi dalam implementasi kebijakan. 

 Menurut Mas Achmad Santosa, di dalam pemerintahan yang terbuka dan 

transparan maka ada enam hak publik yang harus dijamin. 

a. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik (dalam 

menjalankan fungsi publiknya) (right to observe). 

b. Hak publik untuk mendapatkan informasi publik (access to information) 

c. Hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik (right 

to participate). 

d. Hak publik untuk dilindungi dalam mengungkap fakta dan kebenaran 

(whistle blower protection)  

e. Hak atau  kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan pers 

yang berkualitas. 

f. Hak publik untuk mengajukan keberatan (right to appeal). 

(Mihradi, 2011:44) 

 Berkaitan dengan hak publik dalam memantau dan mengamati perilaku 

pejabat publik  dalam  menjalankan fungsinya, di Dishubkominfo kabupaten 

Bangkalan belum dapat dilaksanakan dengan baik, masih ada jarak yang sangat 
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jauh antara pejabat publik dengan publiknya, hal tersebut dapat terlihat bentuk 

birokrasi yang tertutup dalam setiap program dan layanan publik yang berkaitan 

dengan anggaran dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap 

pelayanan publik.  

 Media Informasi yang dikelola dalam menyampaikan informasi seharusnya 

sudah menjadi rujukan utama bagi masyarakat untuk dapat mengetahui program-

program pemerintah dan Informasi Publik lainnya, sehingga hak masyarakat akan 

kebutuhan informasi publik dapat terpenuhi, maka peneliti berusaha untuk 

mengukur sikap masyarakat yang berkaitan dengan sejauhmana tingkat efektifitas 

program diseminasi informasi yang telah dilaksanakan oleh Dishubkominfo 

kabupaten Bangkalan, apakah pemahaman masyarakat terhadap program 

diseminasi informasi dan apakah perubahan / efek  yang terjadi pada masyarakat 

setelah menerima program diseminasi informasi.  

 Keterbatasan  informasi sangat berkorelasi kuat dengan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh 

Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan, sehingga fungsi pengawasan publik dalam 

penyelengaraan program badan publik menjadi sangat rendah, hal tersebut yang 

menjadi sumber dari potensi terciptanya penyelewengan yang akan menimbulkan 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di setiap badan publik.  

 Agus Sudibyo memberikan catatan khusus bahwa korupsi harus dilihat 

sebagai akibat. Problem utamanya adalah tidak adanya transparansi birokrasi dan 

tidak adanya mekanisme bagi publik untuk mengawasi kinerja lembaga-lembaga 

pemerintah. Dengan demikian, upaya mendorong keterbukaan, transparansi dan 
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menjamin hak-hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan suatu 

langkah untuk mencegah dan sekaligus memberantas praktik korupsi.  

 Birokrasi sebagai elemen yang sangat penting dalam pemerintah, berkenaan 

dengan upaya pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, birokrasi publik 

memberikan andil yang relative besar, semua yang terdapat dalam skup 

penyelenggaraan  Negara tidak terlepas dari  konteks public services dan public 

affairs. Barang dan jasa publik hendaknya dapat dikelola secara efisien dan 

efektif, sedangkan konsekuensi pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab 

birokrasi. 

 Terdapat isu krusial yang lebih strategis berkenaan akses informasi publik. 

Bagaimana meletakkan relasi antara jaminan informasi publik dengan 

perlindungan terhadap rahasia Negara. Hal penting yang harus dicermati adalah 

berkenaan dengan paradigma, rahasia Negara merupakan kekecualian dari 

informasi publik. Informasi publik yang dapat diakses masyarakat harus lebih 

besar dari informasi yang dikecualikan atas dasar rahasia Negara, ini konsekuensi 

dianutnya sistem Negara demokrasi, bukan Negara otoriter. 

 Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini hanya membawa harapan 

sebatas mimpi dalam membangun pemerintahan yang clean and Good 

Governance  dimana transparansi , keterbukaan dan akuntabilitas dari tiap 

kebijakan anggaran yang dikelola dapat dipertanggung jawabkan kepada 

masyarakat dengan melakukan publikasi setiap minimal 6 bulan sekali seperti 

yang tertera pada UU KIP pasal 9 ayat 3, dan dalam menyebarkan informasi 

publik harus disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat 

dan dalam bahasa yang  mudah dipahami (UU KIP no. 14 tahun 2008, pasal 4). 
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 Hakikat Demokrasi  menurut Titik Triwulan Tutik, dimaknai sebagai suatu 

sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan 

penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam 

penyelenggaraan Negara maupun pemerintahan. Kekuasaan di tangan rakyat 

mengandung tiga pengertian, yakni pemerintahan dari rakyat (government of the 

people); pemerintahan oleh rakyat (government by people); dan pemerintahan 

untuk rakyat (Government for people). Selain itu  ada tiga nilai yang mendukung 

demokrasi, yakni kemerdekaan (freedom), persamaan (eguality), dan keadilan 

(justice). (Mihradi, 2011:36). 

 Kabupaten Bangkalan sebagai kabupaten yang otonom dengan kepala 

pemerintahan adalah bupati menjalankan pemerintahan “berwajah Demokrasi 

beraroma  Otoriter” sistem nilai dan norma budaya yang dipakai dalam sistem 

birokrasi di kabupaten Bangkalan menggunakan standar ganda. Pada satu sisi 

adanya keinginan birokrasi untuk berperilaku layaknya seorang priayi yang 

berkuasa yang harus dilayani dan perintahnya adalah sebuah titah layaknya 

seorang Raja, pada sisi lain birokrasi juga berfungsi sebagai pelayan yang harus 

mengetahui kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Terjadinya dualisme 

orientasi nilai yang berkembang di dalam sistem birokrasi telah memberikan 

dampak berupa munculnya sikap yang ambivalensi. Birokrasi Bangkalan bersifat 

ambivalensi karena tidak ada pemisahan antara kepentingan formal kedinasan 

dengan kepentingan pribadi.(Dwiyanto,dkk, 2006:93). 

 Karakteristik birokrasi ini memunculkan corak paternalistik birokrasi yang 

lebih mencerminkan hubungan bapak dan anak buah (bapakisme). Besarnya 

pengaruh dan kekuasaan pada seorang bapak membawa ketergantungan anak buah 
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kepada bapak tadi, sehingga kemana bapak pergi, anak buah ingin mengikuti. 

Keterjalinan dan ketergantungan Bapak-anak buah menjadi semakin kuat. 

Sehingga kelihatan makin kuatnya sistem “patronage” antara pelindung (patron) 

dan yang dilindungi (client). Dalam sistem politik, aspirasi patronase yang 

paternalistic terjadi antara pimpinan politik yang “being appointed” dengan anak 

buah yang selalu “nderekke” tadi, umumnya semua itu terjadi hampir pada segala 

aspek birokrasi pemerintah, sehingga tidak salah kalau terjadi birokrasi 

pemerintah telah menjelma menjadi kekuatan politik yang kuat. 

 Kuatnya birokrasi pemerintah karena lemahnya sistem kontrol horizontal 

dan vertikal yang bottom-up. Di kabupaten Bangkalan kontrol horizontal menjadi 

lemah disebabkan karena lembaga poliik seperti DPRD yang sejatinya merupakan 

wakil rakyat dalam mengontrol pemerintah telah berafiliasi dengan pemerintah itu 

sendiri. Sedangkan kontrol vertikal yang bottom-up menjadi lemah karena 

keterbukaan informasi publik belum berjalan dengan baik, bahkan publikasi yang 

diamanahkan oleh Peraturan Menteri Kominfo Nomor 

17/PER/M.KOMINFO/03/2009, tentang penyebaran informasi masih menjadi 

pertanyaan besar, sejauhmana tingkat keberhasilan Program tersebut walaupun 

telah banyak media yang digunakan dalam melaksanakan program diseminasi 

informasi oleh Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan. Sehingga kondisi tersebut 

akan membuat sistem politik yang tidak seimbang dan membahayakan. Korupsi 

akan senantiasa subur, ketertutupan sistem makin menjadi-jadi, kontrol tidak 

efektif lagi, dan kritik tidak lagi mampu menembus kedalam. (Thoha,1992:47). 

 Korupsi secara struktural juga dapat diakibatkan oleh adanya faktor 

dominannya posisi birokrasi pemerintah sebagai sumber utama penyedia barang, 
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jasa, lapangan kerja, dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Dominasi 

pemerintah yang mengerdilkan kekuatan lain dalam masyarakat menjadikan 

birokrasi menguasai sebagian besar informasi kebijakan untuk mempengaruhi 

opini publik. Mas‟oed (1994) lebih jauh menyatakan bahwa ketimpangan antara 

birokrat dan rakyat dalam hal status, pendidikan, dan kepemilikan informasi 

menimbulkan dua konsekuensi. Pertama. Pejabat birokrasi dapat membuat 

keputusan sewenang-wenang tanpa dapat dihukum dan dapat meminta uang semir 

atau suap dari warga masyarakat. Kedua, warga masyarakat yang berada pada 

posisi lemah secara politik akan lebih sering menawarkan uang suap kepada 

pejabat birokrasi. Pemberian uang suap dimaksudkan untuk mempengaruhi 

perilaku pejabat birokrasi, yang senantiasa menjaga jarak dengan masyarakat agar 

lebih mendekatkan hubungan personal dengan pejabat. Motif lain pemberian uang 

suap kepada pejabat birokrasi ialah agar dapat menjadi patron yang 

menguntungkan dalam mengakses kemudahan pelayanan birokrasi atau 

memperoleh berbagai hak istimewa lainnya dalam berurusan dengan birokrasi 

pemerintah.(Dwiyanto,dkk, 2006:31). 

 Relasi kekuasaan diatas dapat diputus rantainya dengan optimalisasi 

penyebaran informasi publik melalui media Diseminasi Informasi sebagai wujud 

terlaksananya UU KIP, sehingga Masyarakat menjadi cerdas dan dapat 

berpartisipasi dalam setiap program pemerintah dan dapat mengetahui dengan 

jelas tentang struktur tata kelola pelayanan masyarakat yang transparan . 

Penguatan fungsi kontrol secara vertikal dengan bottom-up  diharapkan merubah 

perilaku birokrasi. Disaat informasi publik dapat diakses masyarakat maka segala 

kebijakan publik yang menyangkut pengangkatan, pemberhentian pejabat publik 
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dan kebijakan anggaran dapat dipantau oleh masyarakat, seperti halnya tujuan dari 

pembentukan UU KIP ini adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam 

pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan publik yang baik , 

mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif 

dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan dan meningkatkan 

pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk 

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 

 Dengan UU KIP yang dikuatkan dengan program diseminasi informasi, 

masyarakat sudah memiliki jaminan hukum yang mengatur haknya untuk 

mengakses informasi dari badan publik.  Masyarakat dapat mengetahui semua 

informasi yang dikehendakinya terhadap badan publik yang berkaitan dengan 

informasi penyelenggaraan Program Badan Publik yang dibiayai oleh APBN 

/APBD terkecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan pasal 17, maka 

fungsi pengawasan masyarakat dapat diefektifkan untuk menciptakan 

pemerintahan clean government and good government. 

Diseminasi Informasi Nasional diselenggarakan dengan prinsip sebagai 

berikut: 

1. Terselenggaranya  diseminasi  informasi  nasional  yang terstruktur, terukur 

dan  terintegrasi, serta transparan dan terjamin akuntabilitasnya. 

2. Terstruktur  artinya diseminas informasi  nasional  disampaikan secara 

berjenjang dari pusat sampai ke daerah. 

3. Terukur  artinya diseminasi  informasi  nasional harus dapat diukur tingkat 

keberhasilannya secara nominatif.  
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4. Terintegras artinya  merupakan    satu   kesatuan penyelenggaraan dengan 

diseminasi informasi nasional lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga 

komunikasi dan informatika baik di pusat maupun di daerah. 

5. Transparan artinya informasi yang disampaikan adalah informasi yang 

benar, tidak menipu, tidak berbohong, dan tidak direkayasa untuk 

kepentingan perorangan dan golongan. 

6. Akuntabilitas artinya dapat diaudit siapa  yang menyelenggarakan, siapa 

yang bertanggung jawab, ditujukan untuk apa, dan beberapa dana yang 

digunakan 

7. Terpenuhinya hak-hak publik memperoleh informasi yang murah dan 

mudah diakses.  

8. Hak-hak publik yang dimaksud adalah hak-hak yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.  

9. Mengandung unsur penerangan, pendidikan, pemberdayaan dan pencerahan. 

 Dalam menyelenggarakan Diseminasi Informasi Nasional Pemerintah, 

Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dapat menggunakan 

sarana komunikasi sebagai berikut:  

1. Media  Massa  seperti surat  kabar, majalah,  radio dan  televisi sekurang-

kurang nya 1 (satu) bulan sekali;  

2. Media Baru, seperti website (Media Online) sekurang-kurangnya setiap 

hari dilakukan updating, 

3. Media  Tradisional  seperti  pertunjukan  rakyat  sekurang- kurangnya 1 

(satu) bulan sekali;  

4. Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, 
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5. lokakarya sekurang-kurangnya setiap kecamatan 1 (satu)  bulan sekali; 

6. Media luar ruang berupa, media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, 

dan baliho dilakukan didasarkan kepada kebutuhan setempat. 

 Berdasarkan Sarana dan Prasarana Media yang digunakan, merupakan 

media yang cukup komplek dimana setiap media memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda sehingga dalam mencapai tujuan penyampaian informasi yang 

efektif dibutuhkan strategi komunikasi yang baik dalam memilih media apa yang 

cocok dengan target sasaran penerima informasi sesuai dengan konten informasi 

yang akan disampaikan dan dibutuhkan oleh masyarakat. 

 Legalitas hukum yang tersedia melalui permenkominfo no 17 tahun  2009, 

dan tersedianya media yang komplek dalam penyampaian informasi oleh 

Dishubkominfo Bidang Kominfo maka sudah sepatutnya masyarakat sudah dapat 

dengan mudah mengakses informasi yang berkenaan dengan program-program 

pemerintah dan informasi publik lainnya, maka untuk mendapatkan data real 

tentang pelaksanaan program diseminasi informasi di Kabupaten Bangkalan 

diperlukannya evaluasi terhadap penyelenggaraan program diseminasi informasi 

sehingga dapat diketahui tingkat efektifitas program Diseminasi informasi yang 

dapat diketahui dengan mengukur sikap masyarakat berkenaan dengan tingkat 

pengetahuan, pemahaman tentang program tersebut , adanya kesesuaian antar 

komonen pesan yang disampaikan dan apakah pengaruh komunikasi diseminasi 

informasi terhadap pembentukan sikap masyarakat seperti halnya Permenkominfo 

No 17 tahun 2009 pasal 10 tentang evaluasi dan pelaporan sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan diseminasi informasi nasional 

serta efektifitas pelayanan informasi kepada masyarakat sebagaimana 
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dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi  

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan evaluasi 

terhadap persiapan, pelaksanaan serta tanggapan publik terhadap pelayanan 

informasi nasional.   

1.2 R umusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

diajukan adalah : 

1. Bagaimana tingkat efektifitas Program Diseminasi Informasi di 

Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah evaluasi yang 

dilakukaan dalam implementasi program Diseminasi informasi yang telah 

dilaksanakan adalah : 

A. Tujuan Umum 

Tujuan secara umum untuk melihat sejauh mana tingkat efektifitas  

Program Diseminasi Informasi di dishubkominfo kabupaten Bangkalan, 

Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengelola media informasi 

Publik bagi masyarakat yang mudah diakses dan dimengerti dan  dapat 

menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dimasa mendatang untuk 

menciptakan pemerintahan yang transparan, terbuka dan akuntabel 

sehingga tercipta pemerintahan yang clean and good governance  di 

Pemerintah Kabupaten Bangkalan. 
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B. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui Bagaimana tingkat efektifitas program Diseminasi 

informasi di Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dalam penelitian ini dalam melakukan evaluasi terhadap program 

diseminasi informasi di Dishubkominfo kabupaten Bangkalan terkait 

implementasi Permenkominfo no 17 Tahun 2009 adalah : 

A. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan terhadap bentuk 

publikasi Informasi Publik bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan 

Badan Publik lainnya terkait UU KIP dan Permenkominfo No. 17 Tahun 

2009 tentang Diseminasi Informasi dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat sebagai fungsi keterlibatan pembangunan dan fungsi kontrol 

secara vertikal bottom-up dari masyarakat sehingga tercipta pemerintahan 

yang clean and good governance. 

B. Manfaat akademis 

Sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya demi pengembangan 

ilmu pengetahuan tentang kajian dan evaluasi terhadap Pengelolaan 

Program diseminasi informasi sebagaimana diamanahkan dalam 

Permenkominfo No.17 tahun 2009 terkait  implementasi UU KIP di 

setiap kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang berupa jurnal dan tesis akan sangat membantu 

dalam kontribusi kajian teori, dan sebagai bahan perbandingan untuk lebih 

memperkuat penelitian ini dalam hal signifikasi dan kedalaman analisis sebuah 

objek penelitian, dengan melihat struktur penelitian terdahulu tersebut akan lebih 

menfokuskan peneliti untuk tidak melakukan hal yang sama dan menjadi pembeda 

dengan penelitian –penelitian yang telah ada. 

1. Tesis oleh Dewi Veryani,S.Pd (2011) Universitas Airlangga, tentang 

Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Layanan Kearsipan pada Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Tujuan untuk menelaah 

urgensi keterbukaan informasi dan menganalisis aspek normatif tentang hak 

masyarakat mendapatkan informasi kearsipan dan hak mendapatkan 

pelayanan, pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, hasilnya 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Perpustakaan 

dan kearsipan dihadapkan pada masalah kualitas sumber daya manusia/ 

aparatur yang belum memadai. 

2. Tesis oleh Sujarwo (2007) Universitas Airlangga,  Reception Analysis 

tentang informasi publik oleh pengakses internet pada situs Media Online 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur http://www.jatim.go.id ,teori yang 

digunakan New Communication Media dalam Computer Mediated 

Communication (CMC) Chris Baker dan Reception Analysis Denis 

McQuail. Pendekatan kualitatif dengan metode Analisis resepsi (Reception 

16 
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Analysis) jenis penelitian eksploratif. Tujuan mengetahui penerimaan 

pengakses internet tentang informasi publik pada situs media online 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur http://www.jatim,go.id , hasilnya 

Informasi publik memiliki peran yang besar dalam penilaian oleh 

masyarakat terhadap efektifitas kinerja pemerintah dan informasi publik 

yang ditampilkan dalam www.jatim.go.id pada dasarnya bermanfaat bagi 

masyarakat secara umum. 

3. Marroli J. Indarto (2012) Universitas Indonesia, Manajemen Komunikasi 

Pemerintah dalam Kebijakan Transparansi Informasi (studi Evaluasi 

Komunikasi keterbukaan informasi publik pada Kementerian Komunikasi 

dan Informasi), teori Manajemen Komunikasi Pemerintah oleh Baker, 

tujuan mengetahui perencanaan, implementasi dan evaluasi program 

komunikasi kebijakan transparansi informasi baik organisasi maupun 

publik. Pendekatan Kualitatif dengan metode survey dan studi kasus, 

hasilnya adanya ketidakpastian hukum dalam konteks transaksi informasi, 

efek komunikasi sebatas kognisi, perencanaan program bagus tapi lemah 

pada implementasi dan tidak pernah melakukan evaluasi program.  

4. Tesis Nuning Susilowati (2014) Universitas Gadjah Mada, Pelaksanaan 

Keterbukaan Informasi Di Daerah (Studi Deskriptif mengenai Implementasi 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik di Pemerintah Kabupaten Kediri selama 2008-2013), Tujuan 

mengetahui gambaran implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP 

dan mengidentifikasi hambatannya oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, 

penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, hasilnya 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KAJIAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN ...  SAMSUL ARIFIN 

 

http://www.jatim,go.id/
http://www.jatim.go.id/


 ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 18 
 

TESIS EVALUASI DISEMINASI INFORMASI… SAMSUL ARIFIN 

pelaksanaan UU KIP pada badan publik daerah masih lamban dan belum 

optimal, kendala terjadi secara kelembagaan dan substansial. 

5. Penelitian oleh Fatria Badalia J.Mandey, tentang Implementasi Kebijakan 

Informasi Publik (Studi Pemberdayaan Dan Bantuan Sosial Pada Dinas 

Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan), 

pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif dengan metode studi kasus, 

hasilnya Sumber daya manusia yang ada belum memadai dan belum tepat 

sasaran dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi pada program 

pemberdayaan dan bantuan sosial di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan. 

6. Penelitian oleh Suryanto, Noor Irfan, Model Pengembangan Pelayanan 

Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah (Kajian tentang Pengembangan 

Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah di Jawa Tengah dalam 

Mendukung Goodgoverment dan Goodgovernance), penelitian 

menggunakan studi benchmarking (adaptasi), hasilnya masyarakat melalui 

LSM, Ormas, dan kelompok masyarakat lain, menunjukkan respon positif 

dilihat dari pengajuan permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi, 

implementasinya belum maksimal terlihat dari masih banyak badan publik 

belum membentuk PPID . 

7. Penelitian oleh Adinda Permatasari Rahadilan, Analisis Implementasi 

Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik studi kasus pada 

Kementerian Pertanian. Tujuan mengetahui kesesuaian kebijakan tentang 

keterbukaan informasi publik dengan pelaksanaan pelayanan informasi 
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publik dan hambatannya di Kementerian Pertanian. Pendekatan kualitatif 

positivisme dengan metode studi kasus, hasilnya kebijakan keterbukaan 

informasi publik di Kementerian Pertanian masih belum sesuai dengan 

prinsip transparency dalam good governance, karena masih ada informasi 

yang seharusnya dibuka namun tidak dipublikasikan. 

8. Jurnal penelitian oleh Nunuk Febriananingsih, yang dipublikasikan oleh 

jurnal RECHTSVINDING Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 1 

Nomor 1, April 2012. Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam 

Pemerintahan Terbuka menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Public 

information Disclosure in Open Government Towards Good Dovernance). 

Tujuan mengetahui materi muatan dalam UU KIP dan sejauh mana kesiapan 

lembaga-lembaga pemerintahan dan implementasi keterbukaan informasi 

publik dalam pemerintahan terbuka menuju terciptanya tata pemerintahan 

yang baik. Pendekatan penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian 

kepustakaan. Hasilnya Lembaga pemerintah belum betul-betul siap 

mengimplementasikan UU KIP, ditunjukkan dengan masih adanya badan 

Publik yang belum menunjuk PPID. 
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Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut diatas yaitu, 

Tabel 2.1 

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian Diseminasi 

Informasi Publik Di Dishubkominfo Bangkalan 

No. Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Keterbukaan Informasi Publik 

Terhadap Layanan Kearsipan pada 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur 

Meneliti tema 

keterbukaan 

informasi publik  

Fokus penelitian 

pada aspek 

normative dan 

hanya 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

2. Reception Analysis tentang 

informasi publik oleh pengakses 

internet pada situs Media Online 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

http://www.jatim.go.id 

Meneliti tema 

keterbukaan 

informasi public, 

fokus pada 

media publikasi  

Metode penelitian 

analysis resepsi, 

kualitatif 

eksploratif 

3. Manajemen Komunikasi 

Pemerintah dalam Kebijakan 

Transparansi Informasi (studi 

Evaluasi Komunikasi keterbukaan 

informasi publik pada Kementerian 

Komunikasi dan Informasi) 

Meneliti tema 

keterbukaan 

informasi publik 

dengan metode 

penelitian 

Kualitatif 

Fokus penelitian 

manajemen 

4. Pelaksanaan Keterbukaan 

Informasi Di Daerah (Studi 

Deskriptif mengenai Implementasi 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik di Pemerintah 

Kabupaten Kediri selama 2008-

2013) 

Meneliti tema 

keterbukaan 

informasi publik  

Fokus penelitian 

manajemen 

dengan metode 

penelitian 

Kualitatif 

5. Implementasi Kebijakan Informasi 

Publik (Studi Pemberdayaan Dan 

Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Kabupaten Banggai Kepulauan) 

Meneliti tema 

keterbukaan 

informasi publik  

Fokus manajemen 

dengan metode 

penelitian 

Kualitatif 

6. Model Pengembangan Pelayanan 

Informasi Publik Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pemerintah Daerah Di Jawa 

Tengah (Kajian tentang 

PPengembangan Pelayanan 

Informasi Publik Pemerintah 

Daerah di Jawa Tengah dalam 

Meneliti tema 

keterbukaan 

informasi publik  

Metode penelitian 

studi 

benchmarking 
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Mendukung Goodgoverment dan 

Goodgovernance) 

7. Analisis Implementasi Kebijakan 

tentang Keterbukaan Informasi 

Publik studi kasus pada 

Kementerian Pertanian 

Meneliti tema 

keterbukaan 

informasi publik  

Metode penelitian 

kualitatif 

positivism 

8. Keterbukaan Informasi Publik 

dalam Pemerintahan Terbuka 

menuju Tata Kelola Pemerintahan 

yang baik (Public information 

Disclosure in Open Government 

Towards Good Dovernance) 

Meneliti tema 

keterbukaan 

informasi publik  

Fokus penelitian 

pada hukum 

normatif  

 Sumber : olahan peneliti 

2.2 Komunikasi Massa 

 Menurut Denis Mcquail konsep komunikasi massa pertama kali diciptakan 

pada tahun 1920-an atau 1930-an untuk diterapkan pada kemungkinan baru untuk 

komunikasi publik yang muncul dari pers massa, radio, dan film. Makna awal dari 

“komunikasi massa” diambil dari gagasan orang sebagai „massa‟ dan  

karakteristik media massa yang dipersepsikan daripada ide komunikasi lainnya. 

„massa‟ dipersepsikan utamanya dalam kaitannya dengan ukuran, anonimitas, 

ketidaktahuan secara umum, kurangnya stabilitas dan rasionalitas dan sebagai 

hasilnya mereka rentan terhadap persuasi dan saran. 

 Seiring dengan perkembangan „ilmu komunikasi‟ definisi yang lebih formal 

dari konsep komunikasi massa muncul tidak berdasarkan kesan yang tidak teruji, 

klaim dari publisis atau filsafat sosial, tetapi dari karakteristik objektif media yang 

dapat ditentukan dan diuji, Model abstrak dari komunikasi dibangun dengan ciri 

tertentu  sebagai berikut : 

 Produksi konten yang terpusat oleh saluran besar yang sedikit dengan 

jaringan pusat-priferi dari penyebaran yang umumnya hirarki dan satu arah. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KAJIAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN ...  SAMSUL ARIFIN 

 



 ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 22 
 

TESIS EVALUASI DISEMINASI INFORMASI… SAMSUL ARIFIN 

 Organisasi produksi dan distribusi bekerja menurut logika pasar atau 

sebagai lembaga komunikasi publik yang dikelola Negara. 

 Konten pesan dalam bentuk yang terstandar terbuka untuk semua , tetapi 

juga tunduk pada pengawasan atau kontrol normatif dan politik. 

 Publik penerima massal terdiri atas banyak individu yang tersebar, anonim 

dan tidak saling terhubung. 

 Atribut dari kekuasaan besar untuk melakukan persuasi dan memberikan 

informasi, muncul dari reputasi atau ketenaran sumber, kontrol saluran yang 

monopolistik, penerimaan yang hampir instan, keahlian para praktisi dan 

dampak yang seharusnya tinggi, serta daya tarik dari alat yang bekerja. 

Abtraksi dari model komunikasi massa tersebut merupakan aplikasi dari model 

komunikasi satu arah, dimana respon dari khalayak sebagai komunikan dianggap 

pasif dan mudah termobilisasi, akan tetapi dengan munculnya media baru (new 

media) seperti internet memberikan konsekuensi baru pada konsep media massa , 

dimana sifat dari komunikasi massa lebih pada multi-arah, respon yang cepat, 

beragam dalam bentuk dan kontennya, maka bentuk media baru seperti internet 

memiliki perlakuan yang beda dengan media konvensional, karena 

karakteristiknya juga berbeda, proposisi utama dari teori massa dapat diterapkan 

atau dibalik untuk kondisi media yang baru, tanpa menciptakan teori baru. 

Konsekuensi potensial dari media digital dapat juga diungkapkan dengan cara 

yang merendahkan elemen inti dari teori komunikasi massa : 

 Kekuatan komunikator untuk mempersuasi atau memberikan informasi 

secara selektif telah banyak berkurang oleh ketidakmampuan untuk 
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menjangkau khalayak yang luas dan terikat (captive) dan oleh ketersediaan 

sumber gagasan dan pengetahuan alternative. 

 Individu tidak lagi dibatasi oleh kelompok sosial dan lingkungan mereka 

yang terdekat dan oleh kemampuan fisik dari saluran media yang sedikit 

dikendalikan oleh otoritas dan agen lainnya. Mereka dapat masuk ke dalam 

kelompok dan komunitas baru lintas baru 

 Individu dapat „menjawab balik‟ kepada figur otoritas atau menghapuskan 

kontak. Mereka dapat juga berpartisipasi secara aktif dalam pertukaran 

informasi dan opini dalam konteks isu-isu sosial dan politik yang penting. 

2.3 Model Komunikasi 

 Model komunikasi yang dikembangkan oleh Lasswell tahun 1948 yang 

menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam 

masyarakat. Lasswell mengemukakan tiga fungsi komunikasi yaitu: pertama, 

pengawasan lingkungan, yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan 

bahaya dan peluang dalam lingkungan; kedua, korelasi berbagai bagian terpisah 

dalam masyarakat yang merespons lingkungan; dan ketiga, transmisi warisan 

sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya.  

 Menurut Lasswell tidak semua komunikasi bersifat dua arah, dengan suatu 

aliran yang lancar dan umpan balik yang terjadi antara pengirim dan penerima, 

dalam masyarakat yang kompleks, banyak informasi disaring oleh pengendali 

pesan-editor, penyensor atau propagandis, yang menerima informasi dan 

menyampaikannya kepada publik dengan beberapa perubahan atau 

penyimpangan. Model Lasswell mengandung beberapa unsur yaitu : 

Who ( merangsang pertanyaan mengenai pengendali pesan/control studies) 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KAJIAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN ...  SAMSUL ARIFIN 

 



 ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 24 
 

TESIS EVALUASI DISEMINASI INFORMASI… SAMSUL ARIFIN 

Says what (merupakan bahan untuk analisis isi/ content analysis) 

In which channel (dikaji dalam analisis media/Media analysis) 

To whom ( analisis khalayak/Audiens analysis) 

With what effect (akibat yang ditimbulkan pesan komunikasi massa pada 

khalayak pembaca,pendengar, atau pemirsa /Effect analysis).  

(Deddy Mulyana,2014:148) 

2.4 Teori Sikap 

 Sikap merupakan konsep penting dalam mengukur respon khalayak 

terhadap suatu objek, objek tersebut bisa berupa layanan, produk, merek atau yang 

lainnya, definisi sikap dari para ahli memiliki perbedaan satu sama lain tetapi 

esensinya sama saja, menurut Schifman dan Kanuk (1997) menyatakan bahwa 

sikap adalah ekspresi perasaan (inner feeling), yang mencerminkan apakah 

seseorang senang atau tidak terhadap suatu objek,  

 Menurut Alport (1996) menyatakan sikap sebagai predisposisi yang 

dipelajari (leaned predisposition) untuk berespons terhadap suatu objek atau kelas 

objek dalam suasana menyenangkan atau tidak menyenangkan secara 

konsisten.(Simamora,Bilson, 2004:152) 

 Sikap terdiri dari tiga komponen antara lain : 

a. Komponen Kognitif (cognitive component), yaitu pengetahuan dan 

keyakinan seseorang mengenai sesuatu yang menjadi objek sikap. 

b. Komponen Afektif (affective component), yaitu perasaan terhadap suatu 

objek sikap mengenai suka atau tidak suka. 

c. Komponen Konatif (conative component), yaitu kecenderungan melakukan 

sesuatu terhadap objek sikap, misalkan keputusan membeli suatu produk. 
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Ketiga komponen tersebut berada dalam suatu hubungan yang konsisten, sebelum 

suka atau tidak suka (komponen afektif) terhadap suatu objek, tentu seseorang 

harus tahu dn yakin lebih dahulu (komponen kognatif), kemudian seseorang 

membeli suatu produk (komponen konatif), tentu karena suka terhadap produk 

tersebut (komponen afektif). 

2.5 Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Wujud dari Good governance 

 Peran aktif dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

merupakan wujud dari pemerintahan demokrasi, Secara etimologi pengertian 

demokrasi berasal dari bahasa yunani . terdiri atas dua kata, yaitu demos, yang 

berarti rakyat dan kratos, yang berarti kekuasaan/ berkuasa, maka dapat dimaknai 

demokrasi berarti kekuasaan ada di tangan rakyat atau rakyat yang berkuasa. 

Dalam demokrasi , rakyat menjadi penentu bagaimana pola kekuasaan dan 

pelaksanaannya hendak dilakukan. 

 Lyman Tower Sargent mensyaratkan demokrasi sebagai berikut : (1) adanya 

keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan; (2) adanya persamaan hak di 

antara warga Negara; (3) adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau 

dipertahankan dan dimililki oleh warga Negara; (4)adanya sistem perwakilan yang 

efektif; dan (5) adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip 

ketentuan mayoritas.(Mihradi,2011:34). 

 Esensi pemaknaan dari unsur-unsur demokrasi adalah bagaimana 

representasi kewenangan dan kekuasaan rakyat dapat dijalankan dan hadir dalam 

tiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka dalam Negara 

demokrasi penyelenggaraan tata kelola fungsi pemerintahaannya dikenal dengan 

kata “Good governance”. 
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 Banyak versi maupun indikator dalam menerangkan Good governance, 

misalnya UNDP (United Nations Development Program) mendeskripsikan tidak 

kurang 6 indikator kesuksesan Good Governance yaitu : (1) mengikutsertakan 

semua; (2) Transparan dan bertanggung jawab; (3) Efektif dan adil; (4)Menjamin 

adanya supremasi hukum; (5)Menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan 

ekonomi didasarkan pada consensus masyarakat, (6) memperhatikan kepentingan 

mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan 

menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.  

 Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), pengertian Good 

Governance mengandung dua makna, pertama , nilai-nilai yang menjungjung 

tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan 

kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional)kemandirian, 

pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional 

dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk 

mencapai tujuan tersebut.  

 Menurut  pendapat Bhatta yang merumuskan adanya empat unsur mendasar 

dari good governance, yakni akuntabilitas (accountability), transparansi 

(transparency), keterbukaan (openness), dan aturan hukum (rules of law) maka 

menjadi sangat penting untuk menelaah unsur-unsur tersebut untuk dijadikan 

indikator mengukur kualitas penerapan good governance, (Mihradi,2011:42). 

 Akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang diterapkan 

untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di 

mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Transparansi 

(transparency) lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan 
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implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan 

pemerintah, rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada 

yang ditutupi mengenai proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya. 

Keterbukaan (openness) menyangkut kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat 

untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak 

transparan, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat terbuka dan 

transparan dalam memberikan data dan informasi yang memadai bagi masyarakat 

sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan. Sedangkan 

kerangka hukum atau rule of law dapat diartikan bahwa good governance 

mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan 

masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. 

Karenanya, setiap kebijakan publik dan peraturan perundangan harus selalu 

dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasakan prosedur baku yang telah 

melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan 

untuk mengevaluasinya. 

 Dalam kaitan dengan jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi 

publik, maka indikator good governance berupa transparansi dan keterbukaan di 

atas mengakomodasi hak tersebut, pemerintah dituntut untuk selalu terbuka dan 

menjamin akses stakeholder terhadap berbagai informasi mengenai proses 

kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan serta pemantauan 

dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan. 

 Menurut Mas Achmad Santosa, di dalam pemerintahan yang terbuka dan 

transparan maka ada enam hak publik yang harus dijamin. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KAJIAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN ...  SAMSUL ARIFIN 

 



 ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 28 
 

TESIS EVALUASI DISEMINASI INFORMASI… SAMSUL ARIFIN 

a. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik 

(dalam menjalankan fungsi publiknya) (right to observe). 

b. Hak publik untuk mendapatkan informasi publik (access to 

information) 

c. Hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik 

(right to participate). 

d. Hak publik untuk dilindungi dalam mengungkap fakta dan kebenaran 

(whistle blower protection)  

e. Hak atau  kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan 

pers yang berkualitas. 

f. Hak publik untuk mengajukan keberatan (right to appeal). 

 Sedangkan hak untuk mendapatkan informasi atau jaminan hak atas 

kebebasan memperoleh informasi publik terdiri atas lima hal, yakni : (1) hak 

untuk mengetahui (right to know); (2) hak untuk mengahadiri pertemuan public 

(right to observe/right to attend public meeting); (3) hak untuk mendapatkan 

salinan informasi (right to obtain the copy/akses pasif); (4) hak untuk 

diinformasikan tanpa harus ada permintaan (right to be informed/akses aktif); 

(5)hak untuk menyebarluaskan informasi (right to disseminate). 

 (Mihradi, 2011:44) 

 Menurut Agus Dwiyanto, hak atas kebebasan memperoleh informasi publik 

sebagai bentuk realisasi transparansi dan keterbukaan memiliki korelasi dengan 

pemenuhan hak-hak warga masyarakat lainnya. Misalnya , hak warga untuk 

berpartisipasi akan menjadi sulit dilakukan bila tidak dijamin akses dan hak atas 

informasi publik. Pemenuhan hak atas kebebasan memperoleh informasi Publik 
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juga membantu masyarakat untuk menilai tindakan pemerintah apakah akuntabel 

atau tidak. Sebab , untuk dapat memahami tindakan pemerintah tersebut , harus 

terdapat cukup informasi sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian yang 

fair. 

2.6   Diseminasi Informasi  

 Diseminasi (Dissemination) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada 

kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul 

kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Dalam 

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 

mendefinisikan bahwa Diseminasi Informasi Nasional adalah Penyebaran 

informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak 

diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media 

komunikasi lainnya dan/ atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat. 

Perubahan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat dan 

dinamika sosial dan politik akan  mempengaruhi pilihan strategi komunikasi dan 

diseminasi informasi publik. 

 Dalam konteks strategi komunikasi dan diseminasi informasi publik, 

prinsip komunikasi adalah tercapai common interest, yakni bagaimana 

kepentingan pemerintah dan masyarakat „bertemu‟. Untuk itu, ada beberapa 

langkah yang harus diperhatikan. Pertama, menentukan dan memahami tujuan. 

Kedua, mengidentifikasi pesan inti atau kunci (key messages) yang akan 

dikomunikasikan. Ketiga, mehamami target audience: siapa saja yang terlibat, 

siapa yang dipengaruhi, siapa yang tertarik? Informasi apa yang mereka 
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butuhkan? Bagaimana reaksi mereka? Apa konsen atau minat mereka? Keempat, 

menentukan media yang paling efektif. Kelima, memotivasi audiens untuk 

memberi tanggapan atau masukan. Keenam, frekuensi penyampaian pesan. 

Ketujuh, memperhitungkan dampak, baik negatif atupun positif. Dalam hal ini, 

ukuran sukses sebuah program komunikasi yaitu pesan yang sampai saja, tidak 

cukup. Perlu evaluasi, sejauh mana audiens memahami dengan baik pesan kunci 

dan menganalisis apakah semua strategi sesuai dengan persoalan yang dihadapi 

atau alasan komunikasi (Cees Leeuwis, 2006). 

 Menurut Kelman dilihat  dari sudut pandang komunikan, sebuah 

penyampaian pesan komunikasi yang efektif dapat terjadi jika komunikan 

mengalami internalisasi. Identifikasi diri dan ketundukan. Dengan kata lain dalam 

diseminasi atau penyebarluasan informasi , komunikan akan mengalami 

internalisasi jika ia menerima pesan yang sesuai dengan sistem nilai yang dianut. 

Sistem nilai itu bisa berupa budaya local, adat istiadat, norma-norma yang 

berlaku, dan agama. Apabila terjadi kesepahaman , maka komunikan merasa 

bahwa pesan yang diterima akan bermanfaat baginya. 

 Diseminasi informasi dapat disebut efektif apabila (Schramm,1973) : 

1. Pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh khalayak 

2. Komunikan berperilaku sesuai dengan keinginan komunikator 

3. Adanya kesesuaian antar komponen  

Pesan komunikasi dapat efektif apabila isi pesan dikemas sedemikian rupa agar 

lebih menarik sesuai dengan kebutuhan komunikan atau khalayak. 

(Walujo,2011:6)    

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KAJIAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN ...  SAMSUL ARIFIN 

 



 ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 31 
 

TESIS EVALUASI DISEMINASI INFORMASI… SAMSUL ARIFIN 

2.7 Karakteristik Media Diseminasi Informasi 

 Dalam menggunakan media sebagai instrumen penyampaian informasi perlu 

dipahami karakteristik dari media yang akan digunakan sesuai dengan isi 

(content), dan target sasaran sehingga tujuan dari penyampaian informasi menjadi 

efektif dan efisien, sebagai berikut. 

Tabel 2.2 

karakteristik media komunikasi : Kelebihan dan kekurangan Media 

MEDIA KELEBIHAN KEKURANGAN 

Lisan  Menyediakan peluang akan 

umpan balik yang cepat 

 Memungkinkan kemudahan 

interaktif 

 Melibatkan kekayaan tanda non 

verbal (gestur fisik dan perubahan 

vokal) 

 Memungkinkan mengekspresikan 

emosi di balik pesan anda 

 Menghalangi partisipasi hanya ke 

orang yang hadir secara fisik 

 Jika tidak direkam, tidak ada yang 

bisa diverifikasi dari komunikasi 

tersebut 

 Mengurangi kontrol komunikator 

terhadap pesan 

 Dibandingkan pesan tertulis, tidak 

ada kemungkinan untuk merevisi 

atau mengedit pembicaraan anda  

Tulisan  Memungkinkan merencanakan 

dan mengontrol pesan anda 

 Menjangkau  rekaman yang 

permanen dan terverifikasi 

 Mengurangi distorsi yang dapat 

mendampingi pesan lisan  

 Dapat digunakan untuk 

menghindari interaksi yang cepat 

 Mengurangi penekanan 

komponen emosi yang tidak perlu 

 Biasanya tidak konduktif untuk 

umpan balik yang cepat 

 Kurangnya kekayaan tanda 

nonverbal yang biasanya dimiliki 

oleh media lisan 

 Sering membutuhkan waktu lama 

dan sumber yang lebih banyak 

untuk menyalurkan 

 Menggabungkan dokumen cetak 

dapat mensyaratkan kemampuan 

khusus 

Visual  Dapat menyampaikan ide dan 

hubungan rumit secara tepat 

 Sering kurang mengintimidasi 

dibandingkan penjelasan teks 

yang panjang 

 Dapat mengurangi beban audiens 

menyelesaikan bagaimana 

potongan-potongan produk 

tertentu bisa tersambung 

 Mensyaratkan kemampuan artistik 

untuk mendesain  

 Mensyaratkan kemampuan teknis 

untuk membuat sesuatu 

 Mensyaratkan lebih banyak waktu 

untuk menciptakan media visual 

dibandingkan sejumlah teks  

 Lebih sulit untuk diubah dan 

disimpan dibandingkan pesan teks 
Elektronik  Menyampaikan pesan dengan 

cepat 

 Menjangkau audiens yang 

terpisah secara geografis 

 Mudah jika melakukan penggunaan 

yang berlebihan (mengirimkan 

pesan yang terlalu banyak ke 

audiens yang terlalu banyak pula) 
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 Menawarkan kekuatan persuasive 

format multimedia 

 Dapat meningkatkan ketersediaan 

akses dan keterbukaan pada 

organisasi tertentu 

 

 Risiko dan masalah privasi 

(menampilkan data rahasia) 

 Risiko keamanan (virus,spyware) 

 Masalah produktivitas (sering 

mendapat interupsi, surfing web 

yang tidak berhubungan dengan 

bisnis/pekerjaan) 

Sumber : Bovee,Courtland. Thill,John V. Komunikasi Bisnis edisi 

kesembilan,Jakarta, PT Indeks,2012 hal.138. 

 Media elektronik sangatlah luas dan juga terus berkembang lebih luas, 

penggunaan media elektronik dapat meningkatkan kesenangan dan daya tarik 

visual dengan animasi computer, video, bahkan dengan musik,  kemajuan media 

elektronik ini menciptakan multimedia yang dikenal dengan konvergensi media, 

dimana media elektronik telah menyatu dengan media lainnya seperti media lisan, 

media tulisan dan media visual, yang dikenal dengan era digitalisasi. 

 Digitalisasi dalam banyak hal telah meningkatkan penggunaan efektif dari 

komunikasi massa dengan memurnikan jangkauan, menambahkan umpan balik 

dan fleksibilitas, dan melipatgandakan saluran unuk penyiaran dari pesan yang 

sama. Digitalisasi juga menyediakan saluran alternatif yang beroperasi dengan 

cara yang paralel. Hal ini tidak mengubah atau menggantikan semua yang ada 

sebelumnya. 

 Digitalisasi telah menyediakan impuls dan kemungkinan bagi banyak 

inisiatif baru untuk mengirim , saling menukar, mencari, dan mengungkapkan 

lintas batas sosial dan fisik yang tadinya terbatas. Ciri utamanya adalah 

diversifikasi dari aktivitas komunikasi. Salah satu strategi komunikasi di masa 

depan adalah untuk secara layak memetakan wilayah yang semakin luas ini dan 

untuk membangun tipologi yang sesuai yang akan memungkinkan kita keluar dari 

batasan perangkat konseptual yang telah agak usang, rangkaian teknologi 
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komunikasi dan penggunaannya sekarang sangat besar dan bervariasi, sehingga 

tidak lagi ada teknologi atau model yang dominan.  

2.8 Kerangka Pemikiran 

 Dalam Penelitian ini fokus pada evaluasi program diseminasi informasi 

terkait strategi komunikasi dalam menyampaikan informasi publik kepada 

masyarakat melaui media massa dan mengukur respon sikap masyarakat terhadap 

program diseminasi yang telah dijalankan. 
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
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  Kerangka berpikir penelitian ini berawal adari adanya Peraturan Menteri 

Kominfo Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang diseminasi informasi 

dalam memperkuat undang-undang kebijakan publik No 14 tahun 2008, dimana 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten wajib melakukan evaluasi 

terhadap persiapan, pelaksanaan serta tanggapan terhadap pelayanan informasi 

nasional, sehingga dapat diketahui seberapa efektif program diseminasi informasi 

yang telah dilaksanakan, program diseminasi ini merupakan salah satu bentuk 

instrument dalam mempublikasikan informasi tentang program pemerintah 

sehingga dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan 

tercapainya peran aktif masyarakat dalam pembangunan pemerintah. 

 Dishubkominfo sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas 

pokok dan fungsi dalam  meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat 

sebagai wujud keterbukaan informasi  telah diimplementasikan dalam bentuk-

bentuk program diseminasi dan distribusi informasi melelui media massa 

konvensional  seperti radio  SBFM, Lensa Madura, media interpersonal seperti 

pertunjukan rakyat (pertura), media luar ruang seperti Baliho dan spanduk dan 

juga media baru (new media) seperti website. Sudah menjalankan program 

diseminasi informasi dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, akan tetapi belum 

pernah melakukan evaluasi secara menyeluruh, sehingga tidak dapat mengetahui 

seberapa besar tingkat efektifitas program diseminasi yang telah dilaksanakan , 

utamanya dalam mengukur effek yang ditimbulkan atau dicapai dari pesan 

informasi dalam media diseminasi informasi terhadapa masyarakat, tentunya sikap 

masyarakat terhadap bentuk pesan informasi dan pilihan –pilihan media 

diseminasi , bagaimana kesesuaian pesan tersebut dengan kebutuhan informasi 
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masyarakat sangat berkaitan erat dalam meningkatkan efektifitas program 

diseminasi informasi. Sehingga dengan melakukan evaluasi terhadap sikap 

masyarakat terhadap bentuk pesan, pilihan media, cara penyampaian akan dapat 

dijadikan evaluasi dalam menyusun program diseminasi selanjutnya, sehingga 

program dapat berjalan efektif. Evaluasi sikap masyarakat terhadap pesan 

informasi diseminasi informasi akan diperkuat dengan melihat bagaimana strategi 

komunikasi yang dilakukan Dishubkominfo dalam menjalankan program 

diseminasi informasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

 Penelitian  ini bertujuan  melakukan evaluasi terhadap sebuah program 

diseminasi informasi maka perlu dilihat bagaimana tingkat efektifitas diseminasi 

informasi yang dapat dilihat dari sikap masyarakat terhadap media-media 

informasi publik yang merupakan output dari program diseminasi informasi, maka 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluatif dengan pendekatan 

kuantitatif , pendekatan  ini merupakan metode posivistik karena berlandaskan 

pada falsafah positivisme, dimana memandang realitas /gejala/fenomena itu dapat 

diklarifikasikan, relatif tetap, konkrit teramati, terukur, dan hubungan bersifat 

sebab akibat dan dalam penelitian ini juga diperkuat dengan data kualitatif untuk 

mendapatkan data sebagai penguat interpretasi data kuantitatif,. Penelitian 

dilakukan pada populasi dan sampel tertentu yang representative, proses bersifat 

deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori. 

(Sugiyono,2008:8) 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode evaluasi untuk melihat 

seberapa besar keberhasilan program  diseminasi informasi yang telah 

dilaksanakan di Dishubkominfo  Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan 

media – media informasi, yang dapat diketahui dengan mengukur tingkat 

tanggapan /sikap masyarakat terhadap media informasi publik. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten Bangkalan yang 

pernah melihat dan mengakses media informasi publik dari tahun 2012 sampai 

dengan 2015, yang berupa Spanduk, Billboard, Radio Suara Bangkalan (SBFM), 

Lensa Madura, dan Sosialisasi tatap muka. Pengambilan populasi ini dikarenakan 

ketidakmerataan penyebaran informasi melalui media-media diseminasi informasi 

karena kendala anggaran sehingga tingkat pengetahuan masyarakat tentang media 

diseminasi informasi belum merata sehingga dalam penelitian ini fokus terhadap 

sikap masyarakat pada level afektif dan konatif untuk mengevaluasi efektifitas 

media-media informasi program diseminasi yang sudah ada, dan yang memiliki 

sikap tersebut adalah masyarakat yang pernah melihat atau mengakses media 

diseminasi informasi di Kabupaten Bangkalan,. 

 Jumlah populasi yang merupakan masyarakat yang pernah melihat dan 

mengakses media informasi publik tidak diketahui, tidak ada data personal yang 

konkret yang menyatakan jumlah masyarakat yang pernah mengakses media 

informasi publik, sehingga jumlahnya tidak diketahui. Maka teknik pengambilan 

sampelnya menggunakan teknik Non Probability sampling dimana setiap unsur 

yang terdapat  dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama 

untuk dipilih menjadi sampel, metode yang digunakan purposive sampling, 

merupakan metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan 

kriteria –kriteria tertentu (Siregar,Syofian,2013:33), yaitu sampel dari penelitian 

ini masyarakat bangkalan yang memiliki kriteria pernah melihat dan mengakses 

media informasi publik yang merupakan hasil dari program diseminasi informasi 

di Dishubkominfo kabupaten Bangkalan.  
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 Penghitungan jumlah sampel dari populasi yang tidak diketahui 

menggunakan pendekatan Isac Michel 

Rumus : 

 

Dimana : 

n = sampel, p = proporsi populasi, q = 1-p, Z = tingkat kepercayaan/signifikansi, 

e= margin of error 

maka dalam penelitian ini nilai proporsi populasi tidak diketahui maka 

menggunakan nilai estimasi maksimal yaitu sebesar 0,5 dengan tingkat signifikan 

95 %, jadi jumlah sampel sebesar : 

p = 0,5 , maka q = 1- 0,5 = 0,5 

α = 1- 0,90 = 0,1 

α/2 = 0,1/2 = 0,05 

Z = 1- 0,05 = 0,95 (dari distribusi normal  1,96 ) 

 

 

 

3.4 Operasional Konsep 

 Dalam penelitian ini bersifat deskriptif tanpa mencari perbandingan variabel 

itu pada sampel yang lain atau tidak mencari hubungan variabel itu dengan 

variabel yang lain, maka variabel yang digunakan terdapat satu variabel yang 

berdiri sendiri / mandiri ,yaitu  variabel tingkat efektifitas Diseminasi informasi 

yang terbagi dalam beberapa dimensi   sebagai berikut : 
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1. Pesan yang disampaikan dapat dipahami khalayak,  

 terdapat beberapa indikator dalam mengukur dimensi tersebut antara lain 

kompleksitas pesan (rumit/sederhana) menurut khalayak dari penggunaan 

gambar dan bahasa di dalam penyampaian pesan informasi. Kejelasan pesan 

informasi menurut khalayak dan  informatif (pesan informasi yang 

disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat)       

2.  Adanya kesesuaian antar komponen 

Pesan informasi yang disampaikan memiliki dua indikator yaitu  Relevansi 

(proporsi dari tiap poin pesan informasi yang disampaikan berguna atau 

tidak berguna), faktualitas (pesan informasi yang disajikan kaya informasi/ 

tingkat fakta yang diberikan akurat dan utuh), aktual (Pesan informasi yang 

disampaikan selalu terbaru) 

3. Khalayak berperilaku sesuai dengan tujuan pesan informasi media 

diseminasi informasi 

Pesan informasi untuk mencapai tahap perilaku (behavior) maka 

sebelumnya melalui Sikap Afektif ,indicator  ini mengukur bagaimana sikap 

khalayak terhadap pesan yang disampaikan dalam media diseminasi 

informasi, berkaitan dengan perasaan suka atau tidak suka yang merupakan 

gambaran dari ketertarikan khalayak  kemudian Sikap Konatif, indikator ini 

mengukur apakah khalayak sudah berperilaku sesuai dengan tujuan dari 

pesan yang disampaikan. 

Objek media diseminasi informasi berupa Billboard, Radio SBFM, Website 

www.bangkalankab.go.id , Lensa Madura dan sosialisasi tatap muka, maka sikap 
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khalayak yang diukur adalah pada saat mengetahui dan mengakses salah satu yang 

paling sering dari media tersebut sesuai dengan penentuan sikapnya. 

 Variabel tingkat efektifitas diseminasi informasi dapat dibagi menjadi tiga 

Dimensi, dari tiap dimensi dari tiap komponen sikap dapat ditarik menjadi 

beberapa indikator yang selanjutnya dapat dibuat menjadi beberapa pertanyaan 

yang akan disampaikan kepada responden, sebagai berikut : 

Tabel 3.1  indikator ,  pertanyaan dan variasi nilai dari dimensi “Pesan yang 

disampaikan dapat dipahami khalayak”  

Dimensi Variasi nilai Indikator Pertanyaan kuesioner 

Pesan yang 

disampaikan 

dapat dipahami 

khalayak 

 1

100 – 150 

Sangat Tidak 

mudah 

dipahami 
 

Kompleksitas 

pesan 

Bahasa Pesan informasi yang 

disampaikan dalam media 

informasi mudah dimengerti  

 151 – 250 

Tidak mudah 

dipahami 

Gambar yang ditampilkan 

dalam media informasi mudah 

dipahami  

 251 – 300 

tidak cukup 

mudah 

dipahami 

Isi pesan memudahkan 

masyarakat mengetahui 

program pemerintah  

 301 – 350 

cukup mudah 

dipahami 

Kejelasan 

Pesan 

pesan informasi yang 

disampaikan melalui media 

sudah jelas tujuan/maksudnya  

 351 – 450 

mudah 

dipahami 

Informatif pesan informasi yang 

disampaikan dapat dijadikan 

sumber informasi bagi 

masyarakat  

 451 – 500 

sangat 

mudah 

dipahami 

Isi pesan memudahkan 

masyarakat mengetahui 

program pemerintah  
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Tabel 3.2  indikator ,  pertanyaan dan variasi nilai dari Dimensi “Adanya 

kesesuaian antar komponen menurut khalayak”  

Dimensi Variasi nilai Indikator Pertanyaan 

Adanya 

kesesuaian 

antar 

komponen 

menurut 

khalayak 

 1

100 – 150 

Sangat Tidak 

sesuai 
 

Relevansi Isi pesan dalam media sudah tepat 

dengan kebutuhan informasi 

masyarakat  

 151 – 250 

Tidak sesuai 

pesan informasi yang disampaikan 

dapat berguna bagi masyarakat  

 251 – 300 

tidak cukup 

sesuai 

pesan informasi yang disampaikan 

menarik minat anda untuk 

membaca/ mengaksesnya  

 301 – 350 

cukup sesuai 

Faktualitas Pesan yang disampaikan dalam 

media informasi pemerintah dapat 

dipercaya 

 351 – 450 

sesuai 

Pesan yang disampaikan dalam 

media informasi pemerintah handal 

 451 – 500 

sangat sesuai 

Aktual Pesan informasi yang disampaikan 

dalam media informasi pemerintah 

selalu terbaru dan diperbarui. 

 

Tabel 3.3  indikator ,  pertanyaan dan variasi nilai dari dimensi “Khalayak 

berperilaku sesuai dengan tujuan pesan media diseminasi informasi”  

dimensi Variasi nilai Indikator Pertanyaan 

Khalayak 

berperilaku 

sesuai dengan 

tujuan pesan 

media 

diseminasi 

informasi 

 1

100 – 150 

Sangat Tidak 

sesuai 

Sikap 

Afektif 

Saya suka dengan pesan 

Informasi yang ada di Media 

diseminasi informasi  

 151 – 250 

Tidak sesuai 

Saya suka terhadap bentuk 

tampilan media informasi 

Pemerintah  

 251 – 300 

tidak cukup 

sesuai 

Saya suka informasi yang ada di 

media informasi pemerintah 

karena selalu baru. 

 301 – 350 

cukup sesuai 

Saya suka terhadap pilihan 

media informasi yang disajikan 

 351 – 450 

sesuai 

Sikap 

Konatif 

Saya ingin menyebarkan 

informasi yang sudah saya 

dapatkan dari media informasi 

pemerintah 

 451 – 500 

sangat sesuai 

Saya sudah melakukan sesuai 

dengan informasi yang telah 

disampaikan di media informasi 

pemerintah  
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3.5 Instrumen Penelitian 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner 

yaitu teknik pengumpulan data yang memungkinkan mempelajari sikap dengan 

menggunakan angket atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada 

responden yang dibuat dalam bentuk kuesioner tertutup dalam pilihan ganda 

dalam bentuk skala ordinal dimana data tentang respon sikap yang diberikan 

responden kepada objek yang berupa pesan/informasi dalam media massa dibuat 

jenjang dalam pemberian penilaian/respon, pertanyaan dalam kuesioner dibuat 

dalam pilihan ganda yang menggunakan skala likert, sehingga variabel yang 

diukur dijabarkan dari variabel menjadi dimensi, dari dimensi dijabarkan menjadi 

indikator, dan dari indikator dijabarkan menjadi sub-indikator yang dapat diukur 

dan dijadikan tolak ukur untuk membuat pertanyaan/pertanyaan yang akan 

dijawab oleh responden (Siregar,Syofian,2013:25), berikut nilai skala likert yang 

digunakan : 

 Sangat setuju (SS) = 5 

 Setuju (S) = 4 

 Netral  = 3 

 Tidak Setuju (TS) = 2 

 Sangat tidak setuju (STS) = 1 

dan wawancara untuk mendapatkan data pendukung dari proses strategi 

komunikasi di Dishubkominfo dalam  pemilihan pesan dan media informasi yang 

ditampilkan kepada masyarakat.  

 Hasil skor dari kuesioner akan dijadikan  tabel tiap item dan dideskripsikan 

menurut hasil persentase angka yang muncul, kemudian tiap item pertanyaan yang 
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berada dalam satu variabel disimpulkan menurut item variabel yang akan diukur, 

sehingga deskripsi kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini. 

Dengan penentuan sikap dari interval hasil pengolahan kuesioner yang sudah 

disampaikan kepada responden, sebagai berikut : 

 100 – 150 sangat tidak setuju 

 151 – 250 Tidak setuju 

 251 – 300 Cukup tidak setuju 

 301 – 350 Cukup Setuju 

 351 – 450 Setuju 

 451 – 500 Sangat setuju 

Pernyataan setuju  tidaknya akan pertanyaan dengan tipe kalimat positif mampu 

mendeskripsikan denga kalimat sesuai indikator dari variabel yang diajukan dalam 

penelitian ini 

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kantor Dishubkominfo Kabupaten 

Bangkalan, dimana kuesioner dibagikan kepada responden di tempat-tempat 

pelayanan publik seperti SKPD Dispendukcapil dan SKPD Rumah Sakit Daerah 

di kabupaten Bangkalan, dengan kriteria yangtelah ditentukan sebagai pertanyaan 

saringan, alasan pemilihan lokasi tersebut karena tempat tersebut terdapat 

masyarakat Bangkalan yang sifatnya heterogen, baik secara Geografis, 

Demografis maupun Geodemografis. Waktu penelitian dilakukan dari bulan 

Januari-Juni 2016, sampai jumlah responden yang ditentukan tercapai. Kemudian 

melakukan wawancara di Dishubkominfo untuk mengetahui strategi komunikasi 
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pemasaran yang dilakukan dalam melaksanakan program diseminasi informasi 

sebagai data pendukung dan penguat analisis penelitian. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu 

Data Primer dan Data Sekunder sebagai berikut : 

 Data Primer 

Data Primer dikumpulkan melalui pembagian kuesioner langsung kepada 

responden yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya 

sebagai pertanyaan saringan dan wawancara langsung sebagai data 

pendukung dalam menginterpretasi data kuantitatif . 

 Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

topik penelitian yang ada di Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan dan 

SKPD terkait. 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji Validitas dan reabilitas dalam sebuah penelitian sangat penting, hasil 

penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti dan alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur, dan uji reabilitas berfungsi untuk menguji instrumen yang 

apabiladigunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama (Sugiyono,2008:121). 

 Uji validitas dapat dinyatakan valid jika memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Jika koefisien korelasi product moment melebihi 0,3 
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b. Jika  koefisien korelasi product moment > r-tabel (α ; n-2) n= jumlah sampel 

Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas konstruk dengan teknik korelasi 

product moment, yaitu : 

 

Dimana : 

n = Jumlah responden 

X = Skor Variabel (jawaban responden) 

Y = Skor total dari variabel (jawaban responden) 

  

(Siregar,Syofian,2013:48)  

 Uji reabilitas dinyatakan reliable dengan menggunakan teknik Alpha 

Cronnbach, bila koefisien reabilitas  (r11) > 0,6. 

Rumus reliabilitas instrument sebagai berikut : 

 

Dimana : 

  = Jumlah varians butir 

     = Varians total 

k       = Jumlah butir pertanyaan 

    = Koefisien reliabilitas instrument. 

(Siregar,Syofian,2013:58)  
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3.9 Pengolahan dan Analisis Data 

 Data dari pengumpulan kuesioner akan dilakukan tabulasi data kemudian 

dilakukan uji validitas dan uji realibilitas dan data tabulasi menjadi bahan data 

yang akan menjadi data mentah untuk dilakukan pengolahan data dengan 

menggunakan program SPSS v23 dengan teknik uji validitas product moment dan 

uji reabilitas dengan teknik Alpha Cronnbach ,  sehingga diperoleh data dalam 

bentuk statistik, baik tabel maupun grafik, dan data hasil pengolahan tersebut akan 

dianalisis secara deskriptif untuk diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif 

penjelasan tanggapan/sikap masyarakat terhadap program diseminasi informasi di 

Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan, yang akan dikuatkan dan dikorelasikan 

dengan data yang diperoleh dari wawancara tentang strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh Dishubkominfo dalam menjalankan Program Diseminasi 

Informasi,  
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BAB IV 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

4.1  Gambaran Umum 

 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam 

Peraturan Bupati No.31 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut : 

 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, berkedudukan sebagai 

unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan ,komunikasi dan 

informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok dinas perhubungan, komunikasi 

dan informatika adalah membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan.  

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan 

informatika; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

perhubungan,komunikasi dan informatika; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi 

dan informatika; 

d. Pengelolaan ketatausahaan; 

48 
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a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

 

4.2  Organisasi 

 Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bangkalan meliputi : 

1. KepalaDinas; 

2. Sekretariat terdiri dari : 

-. Sub BagianPenyusunan Program 

-. Sub BagianUmum 

-. Sub Bagian Keuangan 

3. BidangPerhubunganDarat terdiri dari : 

 -. Seksi Lalu Lintas 

 -. Seksi Angkutan 

 -. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Keselamatan 

4. BidangPerhubunganLaut  terdiri dari : 

 -. Seksi Lalu lintas Laut 

 -. Seksi Kepelabuhan 

 -. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Laut  

5. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari : 

-. Seksi Sarana Jalan 

-. Seksi Terminal dan Parkir 

-. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan 
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6. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : 

-. Seksi Pos dan Telekomunikasi 

-. Seksi Media Informasi dan Dokumentasi 

-. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Informasi 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

  Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan,Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan 
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STRUKTUR ORGANISASI BIDANG KOMINFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Dishubkominfo Kab. Bangkalan 

 

4.3  Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri 

dari : 

4.3.1.  Kepala Dinas : 

Tugas : 

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan 

tugas desentralisasi di bidang perhubungan. 

Fungsi : 

a) Melaksanakan sebagian tujuan bupati di bidang perhubungan 

b) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan. 

c) Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang 

perhubungan. 

d) Mengelola urusan ketatausahaan dinas. 

KADISHUB KOMINFO 

SEKRETARIS 

KABID KOMINFO  

AGUS SUGIANTO ZEIN 

 

KASI PPI  

TAUFIQURROHMAN 

 

KASI POSTEL  

EDDY SUKAMTO 

 

KASI MEDIA  

ESTY WULANDARI 

 
SEKRETARIAT KI  
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e) Membina unit pelaksana teknis dinas. 

f) Melaksanakan penegakan hukum di bidang perhubungan. 

4.3.2 Sekretariat 

   Sekretariat mempunyai tugas yang meliputi penyusunan program, 

umum, dan keuangan Dinas.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di 

maksud, Kesekretarian mempunyai fungsi : 

a. Pengelolaan tata usaha penyusunan program, keuangan,     

perlengkapan,umum dan kerumahtanggaan; 

b. Pelaksanaan evaluasi hasil indikator kinerja dan pelaksanaan 

laporan secara berkala; 

c. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan laporan 

pertanggungjawaban keuangan; 

d. Pemberian pelayanan administrasi kepada Kepala Dinas dan semua 

unsur di Lingkungan Dinas; 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

4.3.3  Bidang Komunikasi dan Informatika 

 Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Komunikasi dan 

Informatika.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud , Bidang  

Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang 

pelayanan informasi; 

b. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang 

pelayanan komunikasi;  
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c. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang 

pengelolaan data elektronik dan telematika; 

d. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang 

pembinaan; 

e. Pelaksanaan kebijaksanaan dibidang pelayanan komunikasi dan 

informasi; 

f. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan insan pers, media cetak dan 

media elektronik dalam memperluas jaringan informasi; 

g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan 

komunikasi dan informasi; 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

1. Seksi Pos dan Telekomunikasi, mempunyai tugas merencanakan  dan 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang pos dan  

telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud di 

atas  Seksi Pos danTelekomunikasi menyelenggarakan  fungsi : 

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan  di bidang pos, telekomunikasi 

dan informatika, spektrum frekuensi radio dan televisi lokal.  

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pos, telekomunikasi dan informatika, 

spektrum frekuensi radio dan televisi lokal. 

c. Perumusan standardisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di 

bidang pos, telekomunikasi dan informatika, spektrum frekuensi radio 

dan televisi lokal. 
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d. Pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan pos dan 

telekomunikasi.  

e. Memantau dan mengawasi seluruh indikator kinerja penyelenggaraan 

pos dan telekomunikasi agar tetap berada dalam koridor peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

f. Mengarahkan dan membimbing terhadap penyelenggaraan pos &     

telekomunikasi, termasuk  penegakan hukum (law enforcement)     di 

bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi dapat dilaksanakan     

dengan baik. 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai    

dengan  tugas dan fungsinya. 

2. Seksi Media Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas   

melaksanakan pengumpulan data, pelayanan informasi media interaktif dan 

radio, televisi dan film serta pers dan penerbitan.Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, Seksi Media Informasi dan Dokumentasi 

menyelenggarakan fungsi :  

a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyajian materi 

informasi 

b. Penyusunan program dan penyelenggaraan indikator kinerja informasi 

melalui radio, televisi, film, media pers dan penerbitan ( Lensa 

Madura )     

c. Melaksanakan pemantauan Hak Jawab dan hak Koreksi sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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d. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

rangka pelaksanaan penyampaian informasi melalui media pers dan 

penerbitan 

e. Penghimpunan, peliputan, pendokumentasian dan publikasi indikator 

kinerja-indikator kinerja  pemerintah daerah. 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Informasi mempunyai tugas 

melaksanakan penyampaian promosi daerah, informasi mobile dan   

informasi pameran/tontonan rakyat dan pemberdayaan informasi 

masyarakat.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi 

Promosi dan Pemberdayaan Informasi menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyusun rencana dan melaksanakan indikator kinerja promosi 

potensi daerah melalui pameran, pertunjukan rakyat, maupun sarana 

informasi lainnya baik di dalam negeri maupun keluar negeri. 

b. Menyiapkan bahan dan sarana  dalam  rangka pelaksanaan promosi 

potensi daerah. 

c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka indikator 

kinerja pelayanan Pengaduan Pelayanan Masyarakat melalui SMS 

Gateway. 

d. Pengelolaan media luar ruangan, berupa spanduk, papan reklame, 

balihoo dan media luar ruangan lainnya. 

e. Menyusun rencana dan melaksanakan indikator kinerja dalam rangka 

pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat    
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f. Menyiapkan bahan dan materi indikator kinerja dalam rangka 

pemberdayaan informasi masyarakat 

g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka upaya 

pemberdayaan informasi masyarakat 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

4.4  Postur Pegawai Bidang Kominfo Kabupaten Bangkalan 

 Bidang komunikasi dan Informasi terbagi dalam tiga seksi dan sekretariat 

yang bersinergi dengan Komisi Informasi, jumlah pegawai yang ada di dalam 

bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut : 

1. Kepala Bidang Kominfo 1 orang 

2. Sekretariat KI 10 orang 

3. Seksi Media 9 orang 

4. Seksi Pos dan Telekomunikasi 6 orang 

5. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Informasi 6 orang 

Jumlah 32 orang 

 

Dengan postur pegawai sebanyak 32 orang, beban tugas yang dimiliki oleh 

Bidang Kominfo sangatlah besar, terdapat 5 macam media diseminasi informasi 

yang harus dijalankan dalam mengelola informasi yang berkaitan dengan 

kegiatan-kegiatan Pemerintahan Kabupaten Bangkalan untuk disampaikan kepada 

masyarakat, seperti, Majalah Lensa Madura, BillBoard, Radio SBFM, Pertura, 

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Website, sehingga diperlukan 

peningkatan wewenang yang lebih besar lagi dari level Bidang ke level Dinas atau 
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Badan dalam struktur organisasi Pemerintahan, hal tersebut menyebabkan  ketidak 

sinergian dari setiap SKPD dalam menyampaikan programnya terhadap 

masyarakat melalui satu pintu, yaitu SKPD DishubKominfo yang menjadi fungsi 

komunikator pemerintah. Sehingga penyampaian program dapat diintegrasikan 

dari setiap media yang digunakan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi 

anggaran dalam penyampaian informasi, sehingga penguatan penggunaan media 

informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat dapat tercapai. 

4.5  Jenis Media Diseminasi Informasi 

 Media yang digunakan oleh Bidang Kominfo cukup beragam dari media 

konvensional sampai dengan media modern, yang wewenang pelaksanaannya 

berada dalam 2 (dua ) seksi yaitu seksi Media dan Seksi Publikasi dan 

Pemberdayaan Informasi, antara lain Media Surat kabar dalam bentuk buletin 

Lensa Bangkalan yang terbit tiap bulan, Media Billboard yang dipasang di 5 titik , 

Media pertura yang mengadopsi budaya lokal dalam bentuk pertunjukan seni, 

Media Radio SBFM yang program andalannya disiarkan pada minggu ke 3 dan ke 

4 setiap bulannya, Media dialog interaktif/sosialisasi yang diadakan di 18 

kecamatan tiap tahunnya. 

4.5.1 Media Lensa Madura 

 Media Lensa Madura yang terbit satu bulan sekali merupakan media cetak 

dengan karakteristik jenis media yang dapat menjelaskan pesan secara detail 

karena memiliki space yang luas sehingga sangat memungkinkan untuk 

merencanakan dan mengontrol pesan, hal tersebut mengurangi kesalahan 

penyampaian pesan kepada masyarakat , dapat pula menjadi pendamping pesan 
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yang dapat menjelaskan dan mengurangi distorsi pesan, disaat terjadi kekurang 

pahaman terhadap pesan yang serupa dengan penyampaian secara lisan. 

 Media cetak ini memiliki kekurangan dalam interaksi secara langsung 

sehingga kurangnya penekanan emosional baik verbal maupun nonverbal untuk 

lebih menguatkan pesan yang disampaikan dan tidak dapat secara langsung dan 

cepat dalam respon dan umpan balik dari masyarakat, sehingga kesesuaian antar 

komponen pesan dengan yang diharapkan oleh masyarakat tidak dapat langsung 

dikoreksi. Dalam penyaluran media kepada masyarakat disampaikan melalui 

lembaga-lembaga masyarakat baik lembaga pemerintahan maupun non 

pemerintahan, hal ini memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar dan 

efektifitas jangkauan ke masyarakat menjadi tersentralisasi. 

4.5.2 Media Pertunjukan Rakyat (Pertura) 

 Media Pertura merupakan media yang digunakan oleh Bidang Kominfo 

dalam penyampaian informasi tentang pelayanan Pemerintah Kabupaten 

Bangkalan yang diasimilasikan dengan budaya lokal dan kesenian lokal, tujuan 

media ini untuk mencapai internalisasi masyarakat sehingga informasi yang 

disampaikan diharapkan dapat mudah dipahami, media pertunjukan ini sangat 

unik karena dengan menggunakan daya tarik pertunjukan lokal dapat menarik 

massa dan membuat masyarakat dapat bertahan lama dalam satu tempat. Sehingga 

momen ini dapat dipergunakan oleh Bidang Kominfo untuk menyampaikan 

informasi secara langsung dan mendapatkan respon masyarakat secara langsung 

saat itu juga, maka komunikasi interaktif dapat berjalan. 
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4.5.3 Media Interpersonal / Dialog Interaktif 

 Media ini digunakan dalam menyampaikan informasi langsung kepada 

masyarakat di setiap kecamatan dalam satu tempat, dengan mengundang 

perwakilan masyarakat dari unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, perangkat 

desa dan unsur masyarakat yang menjadi bagian yang terkait dengan informasi 

yang akan disampaikan, dengan tujuan membentuk agen komunikator yang 

nantinya dapat menyebarkan informasi yang diperoleh kepada masyarakat 

sekitarnya. 

 Media ini mengandalkan kekuatan dan kecakapan komunikator dalam 

menyampaikan pesan sehingga kualitas informasi yang dapat diterima sangat 

tergantung kepada komunikator. Akan tetapi dialog interaktif memiliki kekuatan 

dalam respon yang cepat dan dapat menjaring aspirasi masyarakat secara langsung 

berkaitan kebutuhan dan kesesuaian informasi yang diinginkannya. 

4.5.4 Media Radio SBFM 

 Media Radio Suara Bangkalan FM yang memiliki frekwensi 102,3 FM, 

merupakan radio pemerintah Bangkalan yang dibuat untuk menginformasikan 

program-program pemerintah disamping program hiburan dan program edukatif 

lainnya, waktu penyampaian program pemerintah mengudara pada waktu pagi 

hari dan acara dialog interktif dengan pembicara dari tiap SKPD yang ingin 

menyampaikan programnya pada minggu ketiga dan keempat pada setiap 

bulannya, seperti gambar dibawah ini : 
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Gambar 4.2 : Dialog interktif yang mengudara di Station Radio SBFM dari 

Beberapa SKPD Kabupaten Bangkalan.(sumber : Dokumen Pelaporan 

Kegiatan Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan) 

 Konten informasi yang disampaikan lebih pada isu-isu yang sedang 

berkembang dimasyarakat pada saat itu juga seperti bencana alam, wabah Demam 

Berdarah, sehingga masyarakat dapat langsung mendapatkan informasi dimana 

saja lokasi wabah dan Kegiatan- kegiatan penanggulangan apa saja yang telah 

dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Isu-isu tersebut dianggap penting 

disampaikan untuk mendapatkan respon dari masyarakat terhadap kekurangan apa 

saja yang terlupakan oleh pemerintah daerah. 

 Media ini memiliki kelebihan dalam hal kontrol yang baik terhadap konten 

yang akan disampaikan dan sensor terhadap respon yang dianggap tidak tepat 

dengan konten informasi yang disampaikan, jangkauan media ini juga sangat luas 
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sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat di semua lapisan dengan kondisi 

geografis yang berbeda. Media massa radio memilki keterikatan emosional 

dengan pendengar setianya, sehingga jadwal setiap tayangan dapat mudah diingat. 

4.5.5  Media Bilboard 

 Media Bilboard ini memiliki kharakteristik yang sangat beda dengan media 

sebelumnya, konten dalam bentuk tulisan pendek harus mengandung kata kunci 

yang dapat mewakili dari semua pesan yang ingin disampaikan sehingga 

pemilihan kata sangat perlu diperhatikan karena space yang tersedia sangat kecil 

dan kata-kata tersebut mudah diingat oleh pembaca, waktu yang hanya sekilas  

bagi masyarakat untuk membaca diperlukan kombinasi gambar yang sangat 

mendukung dari isi pesan / informasi yang ingin disampaikan karena penempatan 

Bilboard ini berada dipinggir jalan raya. 

 Dishubkominfo menempatkan Bilboard tersebar di lima lokasi yaitu,  

1. Desa Kamal yang merupakan perbatasan dengan Kota Surabaya melalui 

Pelabuhan Ferry, 

2. Desa Sukolilo yang merupakan perbatasan dengan kota Surabaya melalui 

Jembatan Suramadu. 

3. Kota Bangkalan, dekat Alun-Alun Bangkalan Depan Masjid Agung 

Bangkalan, 

4. Pintu Masuk Kota Bangkalan dari arah Pelabuhan Ferry 

5. Desa Blega yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Sampang 

berikut contoh Bilboard yang ada di Kabupaten Bangkalan. 
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Gambar 4.2 : BilBoard Pemerintah Bangkalan yang berlokasi di Pintu masuk 

Kabupaten Bangkalan, diambil pada tanggal 28 Maret 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KAJIAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN ...  SAMSUL ARIFIN 

 



 ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 63 
 

TESIS EVALUASI DISEMINASI INFORMASI… SAMSUL ARIFIN 

4.5.6  Media Website/ Internet  

 Media Website merupakan media baru yang menjadi sebuah perubahan 

perilaku masyarakat terhadap perilaku mengakses informasi, media internet 

merupakan media yang memiliki jangkauan yang sangat luas dan variasi pilihan 

dalam bentuk komunikasi dua arah yang dikenal dengan secong age media, 

sehingga kontrol terhadap komunikan sangatlah kecil, pilihan waktu dalam 

mengakses media sangat fleksible dan konten yang disampaikan bisa terkoneksi 

dengan berbagai media sosial lainnya. 

 Media Website merupakan media konvergensi sehingga media ini 

merupakan media yang memiliki kekuatan persuasive dengan multimedia, seperti 

youtube dan streaming sudah mengakomodir media Audio Visual, Blog dapat 

mengakomodir media cetak. Penggunaan media internet memiliki kemudahan 

dalam aksebilitas, tidak mengenal keterbatasan waktu dan tempat, artinya media 

internet memiliki kekutan tanpa batas (Borderless), website kabupaten Bangkalan 

dengan laman www.bangkalan.kab.go.id sudah lama dibuat dengan beberapa 

perubahan dalam memperbaiki konten yang akan disajikan, seperti dibawah ini : 
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Gambar 4.3 : Tampilan Website www.bangkalankab.go.id Program Diseminasi 

informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.bangkalankab.go.id 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Sikap khalayak terhadap program diseminasi Informasi           

 Bidang Kominfo Kabupaten Bangkalan sebagaimana diamanahkan dalam 

peraturan Bupati no. 31 tahun 2008 memiliki tugas, fungsi dan tata kerja dalam 

membantu Bupati sebagai badan publik yang mempublikasikan informasi publik 

maka untuk mencapai efektifitas tugas tersebut, perlu adanya strategi komuikasi 

yang dilakukan dalam merencanakan publikasi informasi publik melalui media 

informasi, strategi yang dilakukan oleh dishubkominfo akan menentukan berhasil 

tidaknya sebuah informasi sampai pada sasaran, dan mendapatkan sikap yang 

dikehendaki sesuai tujuan dari pesan/informasi yang disampaikan. Yang 

menentukan seberapa besar capaian efektifitas diseminasi informasi yang telah 

dilaksanakan oleh program Diseminasi informasi di Dishubkominfo kabupaten 

Bangkalan. 

 Hasil dari penyebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti dalam 

untuk mengukur sikap masyarakat terhadap program diseminasi informasi di 

Kabupaten Bangkalan, dengan responden bersyarat sebanyak 100 orang dengan 

menggunakan pertanyaan saringan  bahwa responden yang memenuhi syarat 

dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Bangkalan yang pernah 

mengakses, melihat atau mengikuti salah satu dari media informasi publik yang 

diproduksi oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan, untuk mendapatkan responden 

yang heterogen maka pemilihan tempat dalam penyebaran kuesioner dipilih 

Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan dan Rumah Umum Daerah Syamrabu 

Kabupaten Bangkalan, karena kedua tempat tersebut sangat memungkinkan 

65 
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didatangi dari semua masyarakat yang memiliki perbedaan domisili (geografis), 

umur, pekerjaan dan pendidikan (demografi) dan perbedaan tersebut akan besar 

kemungkinannya berpengaruh dalam perilaku pengaksesan media informasi. 

 Kuesioner yang disebarkan terdapat 2 pertanyaan saringan, 6 pertanyaan 

tentang data responden dan 16 pertanyaan pokok yang terinci dalam 3 dimensi 

dari variabel tingkat efektifitas diseminasi informasi yaitu : 

1. Pesan yang disampaikan dapat dipahami khalayak sebanyak 5 pertanyaan 

2. Adanya kesesuaian antar komponen menurut khalayak sebanyak 5 pertanyaan 

3. Khalayak berperilaku sesuai tujuan pesan sebanyak 6 pertanyaan. 

5.1.1 Data Responden 

 Penyebaran kuesioner oleh peneliti terhadap 100 orang responden pengakses 

media informasi publik milik pemerintah kabupaten Bangkalan dalam Program 

Diseminasi informasi diperoleh data sebagai berikut : 

Gambar 5.1 : Data responden berdasarkan Jenis kelamin dalam mengakses Media 

Diseminasi informasi  

 

 

 

 

 

Sumber : pengolahan data kuesioner pertanyaan no. 2 pada data responden 

Berdasarkan pengolahan data responden dari kuesioner penelitian yang disebar 

didapatkan 45 % perempuan dan 55 % laki-laki, data ini cukup berimbang 
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terhadap perilaku aksebilty terhadap media informasi publik milik pemerintah 

kabupaten Bangkalan berdasarkan jenis kelamin. 

 Sebaran responden berdasarkan usia ditunjukkan dari pengolahan data 

kuesioner dibawah ini : 

Gambar 5.2 : Data Responden Berdasarkan Usia dalam mengakses media 

informasi publik dalam program Diseminasi Informasi. 

 

  

 

 

 

 

Sumber : pengolahan data kuesioner pertanyaan no. 3 pada data responden 

data diatas menunjukkan bahwa khalayak yang sering mengakses media informasi 

publik milik pemerintah Kabupaten Bangkalan berdasarkan perbedaan usia 

banyak dilakukan oleh khalayak yang berada pada range usia 27-36 tahun 

sebanyak 44 % dari jumlah total responden, dan range usia 17-26 tahun sebanyak 

31 % dari jumlah total responden, hal ini juga menunjukkan bahwa range umur 

17-26 tahun dan 27-36 tahun memiliki perilaku lebih reaktif terhadap lingkungan 

sekitar dan kemampuan dalam mengakses media informasi dibandingkan range 

umur yang lainnya, dimana dari pengolahan data responden diperoleh sangat 

rendah yaitu, range umur 37-46 tahun sebanyak 14 %, range umur > 56 tahun 

sebanyak 7 % dan range umur 47-56 tahun sebanyak 4 %, hal tersebut disebabkan 

pada range umur diatas 37 sangat memperhitungkan kontribusi yang diperoleh 

oleh dirinya dari setiap pekerjaan yang dilakukan sehingga kondisi pemerintahan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KAJIAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN ...  SAMSUL ARIFIN 

 



 ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 68 
 

TESIS EVALUASI DISEMINASI INFORMASI… SAMSUL ARIFIN 

yang memiliki trust (kepercayaan) cukup rendah dari masyarakat mempengaruhi 

perilakunya dalam mengakses media informasi publik milik pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dalam Program Diseminasi Informasi. 

 Sebaran kuesioner dalam melihat responden berdasarkan jenis pekerjaan 

dapat ditunjukkan dari pengolahan kuesioner dibawah ini : 

Gambar 5.3 : Data responden berdasarkan jenis pekerjaan yang mengakses media 

informasi publik dari program Diseminasi Informasi. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pengolahan data kuesioner pertanyaan no. 4 pada data responden 

Dari hasil pengolahan data kuesioner diatas menurut jenis pekerjaan yang 

mempengaruhi perilaku khalayak untuk mengakses media informasi publik dalam 

program diseminasi informasi tidak begitu signifikan, data menunjukkan sebaran 

responden dari tiap jenis pekerjaan cenderung sama yaitu :  

Tabel 5.1: Data pengolahan data menurut jenis pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan Hasil Pengolahan Data 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

PNS 

Pegawai Swasta 

Wiraswasta/ Usaha sendiri 

Pelajar/ Mahasiswa 

Petani 

Ibu Rumah Tangga 

TNI/POLRI 

Lainnya 

19 % 

16 % 

16 % 

22 % 

2 % 

12 % 

0 % 

13 % 

 Sumber : Pengolahan data kuesioner pertanyaan no.4 pada data responden 
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 Data responden hasil pengolahan kuesioner berdasarkan tingkat pendidikan 

pada masyarakat kabupaten Bangkalan yang pernah mengakses media informasi 

publik milik kabupaten Bangkalan dari program Diseminasi informasi adalah 

sebagai berikut : 

Gambar 5.4 : Data responden berdasarkan tingkat pendidikan yang mengakses 

media informasi publik dari program Diseminasi Informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pengolahan data kuesioner pertanyaan no. 5 pada data responden. 

Dari data diatas sebaran responden lebih banyak yang memiliki tingkat 

pendidikan SMU sebanyak 45 % dan tingkat pendidikan Strata 1 (sarjana) 

sebanyak 33 %, hal ini memperlihatkan juga bahwa tingkat pendidikan 

masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya yang memiliki respon terhadap 

program pemerintah kabupaten Bangkalan banyak pada tingkat pendidikan SMU 

dan S1, hal ini juga menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi komunikasi 

penyebaran informasi publik kepada khalayak luas di Kabupaten Bangkalan dapat 

dilakukan , dari segi bentuk pesan, tampilan pesan dan gambar dan bentuk 

pemilihan media dalam mengintegrasikan media konvensional dan media modern 

dalam satu bentuk media promosi.  
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 Data responden terhadap sikap khalayak pada pemilihan media informasi 

publik di Kabupaten Bangkalan dalam Program Diseminasi informasi dari hasil 

pengolahan kuesioner sebagai berikut : 

Gambar 5.5 : Data responden berdasarkan sikap pemilihan media informasi  

publik dari program Diseminasi Informasi. 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Pengolahan data kuesioner pertanyaan no. 5 pada data responden. 

Dari hasil pengolahan data diatas menunjukkan bahwa masyarakat kabupaten 

Bangkalan lebih banyak memilih media informasi publik dari program diseminasi 

informasi dari Billboard (spanduk) sebanyak 51 %, hal ini juga dipengaruhi dari 

penempatan media Billboard yang strategis, sehingga mudah dibaca oleh 

masyarakat kabupaten Bangkalan, kemudian pada posisi kedua terdapat media 

sosialisasi tatap muka sebanyak 21 %, media tatap muka ini juga menjadi salah 

satu media yang paling sering diikuti oleh masyarakat kabupaten Bangkalan, 

disebabkan banyak sekali SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan 

yang membuat program sosialisasi tatap muka di setiap kecamatan Kemudian 

pada posisi ketiga terdapat media Radio sebanyak 14 % yang telah membuat 

terobosan dengan membuat program bagi komunitas remaja untuk ikut 

berpartisipasi dalam mengisi acara sebagai penyiar untuk berinteraksi sambil 
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menyampaikan informasi tentang program pemerintah Kabupaten Bangkalan, 

khususnya pada malam minggu. Berikut tabel pemilihan media informasi publik 

yang paling sering diakses oleh masyarakat kabupaten Bangkalan dari Program 

Diseminasi informasi, 

Tabel 5.2 : Data pengolahan data menurut pemilihan media diseminasi informasi 

yang paling sering diakses. 

No. Media Diseminasi Informasi Hasil Pengolahan Data 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Billboard (Spanduk) 

Radio Suara Bangkalan (SBFM) 

Sosialisasi Tatap Muka 

Website www.bangkalankab.go.id 

Lensa Madura 

Pertura 

51 % 

14 % 

21 % 

7 % 

4 % 

3 % 

Sumber : Pengolahan data kuesioner pertanyaan no. 5 pada data responden. 

Dari tabel diatas media website tidak mendapatkan respon yang cukup positif, 

hanya sebanyak 7 % responden yang mengakses media tersebut, walaupun sudah 

dilakukan perbaikan pada tampilan dan konten media yang selalu diperbarui 

dengan melibatkan pihak ketiga, akan tetapi media bukan hanya sebah instrumen 

tetapi media juga merupakan produk yang harus dipromosikan dan dikenalkan 

sehingga memiliki positioning yang bagus pada benak khalayak, dan 

mempermudah bentuk akses dengan membuat aplikasi domain dalam bentuk logo 

yang dapat teraplikasikan dalam smartphone melalui play store yang dapat 

didownload sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. 

5.2 Pesan yang disampaikan dapat dipahami khalayak 

 salah satu dimensi dari efektifitas sebuah program diseminasi informasi 

dapat dikatakan berhasil jika pesan tersebut dapat dipahami khalayak, maka 

peneliti mengukur indicator dari sikap masyarakat dalam memahami pesan yang 

disampaikan dalam program diseminasi informasi dalam bentuk 5 (lima) 
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pertanyaan pada 100 responden secara menyeluruh dan umum tanpa memisah 

bentuk media yang diakses oleh khalayak. 

 Uji validitas dan reabilitas wajib dilakukan sebelum data tersebut dapat 

dikatakan valid dan reliable (handal), berikut data uji validitas dan reabilitas 

variabel Pesan yang disampaikan dapat dipahami khalayak dengan menggunakan 

SPSS statistic v23 sebagai berikut : 

Tabel 5.3 : Uji Validitas pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh khalayak. 

Dimensi Pertanyaan Koefisien Korelasi 

product  moment 

pesan yang 

disampaikan 

dapat dipahami 

oleh khalayak 

Bahasa Pesan 0,765 

Gambar/cara penyampaian 0,757 

Informasi program 0,896 

Kejelasan tujuan pesan 0,874 

Informative 0,808 

Sumber : hasil pengolahan peneliti 

Dari tabel diatas didapatkan hasil pengujian validitas dari tiap pertanyaan yang 

disampaikan kepada 100 responden, dihasilkan nilai koefisien korelasi product  

moment  melebihi dari 0,3 yaitu pada interval 0,7 – 0,9 ( koefisien korelasi 

product  moment > 0,3), dan dapat dinyatakan bahwa hasil penelitian pada 

variabel tersebut valid. 

 Uji Reabilitas dilakukan untuk melihat seberapa handal sebuah variabel 

dalam sebuah penelitian untuk mengetahui sejauhmana hasil penelitian ini tetap 

menghasilkan hasil yang sama pada saat dilakukan pengukuran beberapa kali 

kepada responden. dari 100 responden pengakses media informasi pemerintah 

kabupaten Bangkalan telah dihasilkan data kuesioner untuk variabel tersebut, data 

hasil penyebaran kuesioner dalam uji reabilitas diolah melalui SPSS v23 sebagai 

berikut : 
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Tabel 5.4 : Hasil Uji reabilitas variabel pesan yang disampaikan dapat dipahami 

oleh khalayak. 

 

 

 

Sumber : hasil pengolahan peneliti 

Dari hasil uji reabilitas kuesioner diatas menghasilkan nilai koefisien reabilitas 

sebesar (r11) = 0,877. Menurut teknik perhitungan Alpha Cronbach jika nilai 

koefisien reabilitas lebih besar dari 0,6, maka kuesioner penelitian ini dinyatakan 

reliable. Sehingga meskipun dilakukan pengukuran berulang kali lagi akan 

menghasilkan hasil yang sama. 

 

 Hasil pengolahan kuesioner untuk dimensi pemahaman khalayak terhadap 

pesan yang disampaikan dalam media diseminasi informasi publik dari 100 

responden yang sudah melalui pertanyaan saringan, bahwa responden yang 

memenuhi kriteria sebagai pengakses media informasi publik sebagai berikut : 

Tabel 5.5 : indikator bahasa pesan informasi yang disampaikan dalam media 

informasi mudah dimengerti. 

Sangat tidak setuju 3 % 

Tidak setuju 15 % 

Netral 6 % 

Setuju 65 % 

Sangat Setuju 11 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti 

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa bahasa pesan yang disampaikan dalam 

media diseminasi informasi mudah dipahami oleh masyarakat kabupaten 

Bangkalan terbukti dari hasil pengolahan kuesioner, dari 100 responden sebanyak 
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65 % yang menyatakan setuju, Dan hanya 15 % yang menyatakan bahasa pesan 

yang disampaikan sulit dimengerti. 

Tabel 5.6 : indikator gambar yang ditampilkan / cara penyampaian dalam media 

informasi mudah dipahami. 

 Sangat tidak setuju 0  

Tidak setuju 15 % 

Netral 12 % 

Setuju 66 % 

Sangat Setuju 7 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti 

Dari data diatas terlihat gambar / cara penyampaian pesan dalam media diseminasi 

informasi mudah dipahami oleh masyarakat, sebanyak 66 % dari jumlah 

responden yang menyatakan setuju dan hanya 15 % yang menyatakan tidak setuju 

bahkan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju terhadap 

pemahaman masyarakat gambar / cara penyampaian pesan yang telah 

disampaikan dalam media diseminasi informasi. 

Tabel 5.7 : indikator isi pesan memudahkan masyarakat mengetahui program 

pemerintah. 

Sangat tidak setuju 1 % 

Tidak setuju 35 % 

Netral 10 % 

Setuju 49 % 

Sangat Setuju 5 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti 

Dari data hasil pengolahan kuesioner diatas terlihat bahwa isi pesan yang 

disampaikan tidak banyak dari responden yang menyatakan isi pesan dari media 

diseminasi informasi di Dishubkominfo memudahkan masyarakat mengetahui 

tentang program pemerintah terbukti hanya 49 % responden yang menyatakan 
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setuju dan 35 % yang menyatakan tidak setuju. Kedua nilai dari jawaban 

responden hampir sama.  

Tabel 5.8 : indikator pesan informasi yang disampaikan melalui media sudah jelas 

tujuan / maksudnya. 

Sangat tidak setuju 1 % 

Tidak setuju 33 % 

Netral 29 % 

Setuju 32 % 

Sangat Setuju 5 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti 

Hasil dari pengolahan data diatas menunjukkan bahwa pesan informasi yang 

disampaikan melelui media diseminasi informasi tidak cukup jelas maksud dan 

tujuannya , hal tersebut terlihat dari nilai yang diperoleh dari jawaban responden 

hanya 32 % yang menyatakan setuju, bahkan responden yang menyatakan tidak 

setuju lebih besar yaitu 33 %. Dan yang memberikan jawaban netral cukup besar 

mencapai 29 %, jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah jawaban setuju dan 

tidak setuju. 

Tabel 5.9 : indikator pesan informasi yang disampaikan dapat dijadikan sumber 

informasi bagi masyarakat. 

Sangat tidak setuju 3 % 

Tidak setuju 41 % 

Netral 14 % 

Setuju 32 % 

Sangat Setuju 10 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti 

Dari hasil pengolahan data diatas menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan 

dalam media diseminasi informasi tidak dapat dijadikan sumber informasi bagi 

masyarakat untuk mengetahui tentang informasi program kabupaten Bangkalan 

yang diperlukan oleh masyarakat (tidak informatif) terlihat nilai responden yang 
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menyatakan tidak setuju mencapai 41 %, nilai tersebut lebih besar dari nilai 

responden yang menyatakan setuju yaitu 32 %. 

Gambar 5.6 : grafik dimensi pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh 

khalayak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pengolahan data kuesioner 

Dari grafik diatas terlihat bahwa pesan yang disampaikan melalui media 

diseminasi informasi terlihat sikap khalayak paham akan isi pesan, gambar dan 

cara penyampaiannya akan tetapi pesan tersebut tidak cukup mampu menjadi 

sumber informasi bagi program pemerintah kabupaten Bangkalan.  

Grafik hasil pengolahan kuesioner diatas dari tiap item pertanyaan 

menghasilkan data dari pertanyaan tentang “Bahasa Pesan informasi yang 

disampaikan dalam media informasi mudah dimengerti” menghasilkan nilai 

pemahaman khalayak dengan nilai 65 %, yang artinya pesan yang disampaikan 

dalam media diseminasi informasi mudah dimengerti oleh khalayak, data dari 

pertanyaan tentang “Gambar yang ditampilkan / cara penyampaian dalam media 
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informasi mudah dipahami” menghasilkan nilai 66 % menyatakan setuju yang 

artinya gambar yang ditampilkan / cara penyampaian dalam media informasi 

mudah dipahami oleh khalayak, data dari pertanyaan tentang “Isi pesan 

memudahkan masyarakat mengetahui program pemerintah” menghasilkan nilai 

tertinggi setuju 49% yang artinya pesan dalam diseminasi informasi tidak cukup 

memudahkan masyarakat mengetahui tentang program pemerintah. Data dari 

pertanyaan tentang “pesan informasi yang disampaikan melalui media sudah jelas 

tujuan/maksudnya” menghasilkan nilai tertinggi 33% menyatakan tidak setuju 

yang artinya pesan yang disampaikan di media diseminasi informasi tidak  jelas 

tujuan/ maksudnya dari pesan yang disampaikan menurut khalayak. Data dari 

pertanyaan tentang “pesan informasi yang disampaikan dapat dijadikan sumber 

informasi bagi masyarakat”. menghasilkan nilai tertinggi 41 % menyatakan tidak 

setuju yang artinya pesan informasi yang ada dalam media diseminasi informasi 

tidak dapat dijadikan sumber informasi bagi khalayak. 

 Berikut tampilan nilai mean pendapat khalayak tentang dimensi “pesan 

yang disampaikan dapat dipahami oleh khalayak”. 
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Tabel 5.10 : Tampilan pemahaman khalayak terhadap pesan di media diseminasi 

informasi kabupaten Bangkalan 

Pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh khalayak 

I. Item indicator Nilai 

Mean 

Pendapat 

Khalayak 

1 Bahasa Pesan informasi yang disampaikan 

dalam media informasi mudah dimengerti  
3.80 Mudah 

dimengerti 

2 Gambar yang ditampilkan / cara penyampaian 

dalam media informasi mudah dipahami  
3,72 Mudah 

dipahami 

3 Isi pesan memudahkan masyarakat mengetahui 

program pemerintah  
3,28 Tidak cukup 

memenuhi 

4 pesan informasi yang disampaikan melalui 

media sudah jelas tujuan/maksudnya  
3,17 Tidak cukup 

jelas 

5 pesan informasi yang disampaikan dapat 

dijadikan sumber informasi bagi masyarakat  
3,07 Tidak cukup 

Sumber : hasil pengolahan peneliti 

Kesimpulan hasil pengolahan data variabel tentang “pesan yang disampaikan 

dapat dipahami oleh khalayak” adalah bahasa pesan, tampilan gambar dan cara 

penyampaian pesan cukup  dimengerti dan dipahami oleh khalayak akan tetapi 

tujuan pesan tidak cukup jelas tujuannya, dan media diseminasi informasi di 

kabupaten Bangkalan tidak cukup dijadikan sumber informasi bagi khalayak. 

Sehingga dapat disimpulkan dengan nilai total mean berada pada interval 3 – 3,5 

yang artinya pesan tersebut cukup dipahami oleh khalayak.  

5.3 Adanya Kesesuaian antar komponen menurut khalayak 

 Variabel dari efektifitas diseminasi informasi salah satunya dapat dilihat 

dari dimensi adanya kesesuaian antar komponen mengandung 5 pertanyaan dalam 

kuesioner yang diukur oleh peneliti terhadap 100 responden, kemudian hasil dari 

kuesiner tersebut diolah dengan aplikasi SPSS v23 untuk melihat validitas dan 

reabilitasnya. 

 Uji validitas sangat diperlukan untuk melihat seberapa valid instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini, sehingga akan diperoleh nilai koefisien prodict 
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moment . berikut hasil pengolahan data penelitian dengan variabel efektifitas 

diseminasi informasi dengan dimensi “adanya kesesuaian antar komponen 

menurut khalayak. 

Tabel 5.11 : Uji Validitas dimensi “adanya kesesuaian antar komponen menurut 

khalayak. 

Variabel Pertanyaan Koefisien Korelasi 

product  moment 

Adanya 

kesesuaian antar 

komponen 

menurut khalayak 

Pesan Sesuai dengan kebutuhan 0,872 

Pesan berguna bagi masyarakat 0,854 

Pesan dapat dipercaya 0,772 

Kehandalan pesan informasi 0,759 

Aktualitas pesan 0,754 

Sumber : hasil pengolahan peneliti 

Dari tabel diatas didapatkan hasil pengujian validitas dari tiap pertanyaan yang 

disampaikan kepada 100 responden, dihasilkan nilai koefisien korelasi product  

moment  melebihi dari 0,3 yaitu berada pada interval nilai 0,7-0,9 ( koefisien 

korelasi product  moment > 0,3), dan dapat dinyatakan bahwa hasil penelitian 

pada variabel tersebut valid. 

 Setelah uji validitas maka selanjutnya dilakukan uji reabilitas untuk melihat 

seberapa reliabel / dapat konsisten instrumen penelitian ini jika dilakukan 

pengukuran berulang-ulang dengan variabel yang sama dan pada responden yang 

memiliki gejala/ kondisi yang sama. Dengan teknik Alpha Cronbach, dengan 

menggunakan aplikasi SPSS v23 , dihasilkan data sebagai berikut : 
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Tabel 5.12 : Uji Reabilitas variabel “adanya kesesuaian antar komponen menurut 

khalayak. 

 

 

 

Sumber : hasil pengolahan peneliti 

Dari hasil uji reabilitas kuesioner diatas menghasilkan nilai koefisien reabilitas 

sebesar (r11) = 0,862. Menurut teknik perhitungan Alpha Cronbach jika nilai 

koefisien reabilitas lebih besar dari 0,6, maka kuesioner penelitian ini dinyatakan 

reliabel. Sehingga meskipun dilakukan pengukuran berulang kali lagi akan 

menghasilkan hasil yang sama. 

 Data hasil pengolahan kuesioner yang telah teruji validitas dan reabilitasnya 

maka pengolahan kuesioner selanjutnya untuk melihat seberapa tingkat sikap 

masyarakat tentang kesesuaian antar komponen dalam pesan informasi di media 

diseminasi informasi yang disampaikan. Dihasilkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.13: indikator isi pesan sudah tepat dengan kebutuhan informasi 

masyarakat. 

Sangat tidak setuju 0 

Tidak setuju 39 % 

Netral 24 % 

Setuju 33 % 

Sangat Setuju 4 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti 

Dari data hasil pengolahan kuesioner diatas terlihat bahwa isi pesan yang 

disampaikan dalam media diseminasi informasi belum sesuai dengan kebutuhan 

informasi masyarakat, hal tersebut terlihat dari nilai responden yang menyatakan 

tidak setuju sebesar 39 % , dan yang menyatakan bahwa pesan sesuai dengan 
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kebutuhan informasi hanya 33 % , nilai tersebut masih dibawah nilai responden 

yang menyatakan tidak setuju, bahkan responden yang menyatakan netral cukup 

tinggi sebesar 24 %. 

Tabel 5.14: indikator pesan informasi yang disampaikan dapat berguna bagi 

masyarakat. 

Sangat tidak setuju 1 % 

Tidak setuju 34 % 

Netral 13 % 

Setuju 44 % 

Sangat Setuju 8 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti  

Dari data diatas terlihat bahwa pesan informasi yang disampaikan di media 

diseminasi informasi cukup berguna bagi masyarakat, nilai responden yang 

menyatakan setuju mendapatkan nilai paling besar yaitu 44 % dan sangat setuju 

8% sehingga nilai akumulatif melebihi dari nilai 50 %, sedangkan nilai yang 

menyatakan tidak setuju 34% dan sangat tidak setuju 1 %, akan tetapi nilai yang 

menyatakan netral cukup tinggi yaitu 13 %. Sehingga nilai ini memperlihatkan 

kekuatan pesan yang disampikan belum sepenuhnya berguna bagi masyarakat. 

Tabel 5.15: indikator pesan yang disampaikan dalam media informasi dapat 

dipercaya. 

Sangat tidak setuju 0 

Tidak setuju 25 % 

Netral 29 % 

Setuju 35 % 

Sangat Setuju 3 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti 

Dari data diatas dapat terlihat bahwa pesan yang disampaikan dalam media 

diseminasi informasi cukup dipercaya, nilai responden yang menyatakan setuju 

sebesar 35 %, nilai tersebut lebih besar dari nilai responden yang menyatakan 
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tidak setuju sebesar 25 %, akan tetapi nilai responden yang menyatakan netral 

cukup besar yaitu 29 %, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kepercayaan 

masyarakat belum cukup kuat. 

Tabel 5.16: indikator pesan yang disampaikan dalam media informasi pemerintah 

handal. 

Sangat tidak setuju 3 % 

Tidak setuju 45 % 

Netral 32 % 

Setuju 19 % 

Sangat Setuju 1 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti  

Dari data diatas dapat terlihat pesan yang disampaikan dalam media diseminasi 

tidak handal, sehingga tidak dapat dijadikan rujukan utama bagi masyarakat untuk 

kebutuhan akan informasi tentang program pemerintah daerah Kabupaten 

Bangkalan, nilai responden menunjukkan 45 % yang menyatakan tidak setuju, 

nilai tersebut jauh lebih tinggi dari nilai yang menyatakan setuju yaitu 19 %, 

bahkan nilai netral dari pernyataan responden sangat tinggi yaitu 32 %. 

Tabel 5.17: indikator pesan informasi yang disampaikan dalam media diseminasi 

informasi selalu terbaru dan diperbarui. 

Sangat tidak setuju 3 % 

Tidak setuju 38 % 

Netral 20 % 

Setuju 31 % 

Sangat Setuju 8 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti  

Dari data diatas menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan dalam media 

diseminasi informasi tidak selalu terbaru dan kurang diperbarui, hal tersebut 

ditunjukkan dari nilai responden yang menyatakan tidak setuju mendapatkan nilai 

tertinggi yaitu 38 % , diatas nilai setuju sebesar 31 persen. 
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Gambar 5.7 : Hasil Pengolahan data dimensi “adanya kesesuaian antar komponen 

menurut khalayak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : pengolahan data kuesioner 

Menurut grafik diatas menunjukkan bahwa skor jawaban yang diajukan pada 

masyarakat memiliki nilai tertinggi pada pertanyaan berkaitan dengan ketepatan 

isi pesan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi, kehandalan informasi  

dan aktualitas pesan, terdapat pada pendapat tidak setuju, yang artinya pertanyaan 

yang diajukan berkenaan dengan dimensi “ Adanya kesesuaian antar komponen 

menurut khalayak ” mendapatkan tanggapan tidak adanya kesesuaian yang 

terdapat pesan dengan kebutuhan informasi masyarakat. sedangkan pada 

pertanyaan yang berkaitan dengan apakah informasi masih berguna bagi 

masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan, nilai 

tertinggi masih berada dibawah 45 % menyatakan sikap setuju, yang artinya sikap 

khalayak secara keseluruhan masih menyatakan pesan yang disampaikan melalui 

media diseminasi tidak cukup dipercaya dan tidak cukup berguna bagi 

masyarakat, Berikut tampilan nilai mean penilaian khalayak tentang dimensi  

“Adanya kesesuaian antar komponen menurut khalayak”. 
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Tabel 5.18 : Nilai Mean penilaian khalayak terhadap adanya kesesuaian 

komponen pada pesan di media diseminasi informasi kabupaten 

Bangkalan. 

Adanya Kesesuaian antar komponen menurut khalayak 

II. Item indicator Nilai 

Mean 

Pendapat 

Khalayak 

6 Isi pesan dalam media sudah tepat dengan 

kebutuhan informasi masyarakat  
3.05 Tidak cukup 

tepat 

7 pesan informasi yang disampaikan dapat 

berguna bagi masyarakat  
3,25 Tidak cukup 

berguna 

8 Pesan yang disampaikan dalam media informasi 

pemerintah dapat dipercaya 
3,08 Tidak cukup 

dipercaya 

9 Pesan yang disampaikan dalam media informasi 

pemerintah handal 
2,17 Tidak handal 

10 Pesan informasi yang disampaikan dalam media 

informasi pemerintah selalu terbaru dan 

diperbarui. 

3,08 Biasa saja 

 

5.4 Khalayak berperilaku sesuai tujuan pesan 

 Pengukuran sikap khalayak sesuai tujuan pesan diseminasi informasi 

merupakan tujuan program diseminasi informasi yang ingin dicapai, maka 

pengukuran variabel yang dilakukan terhadap 100 responden yang pernah 

mengakses media diseminasi informasi dapat dijadikan ukuran berhasil tidaknya 

program yang telah dilaksanakan oleh Dishubkominfo kabupaten Bangkalan, 

untuk mendapatkan kevalidan data dan reable tidaknya instrumen yang digunakan 

dilakukan uji validitas dan reabilitas terhadap kuesioner penelitian ini. 

 Uji validitas akan membuktikan bahwa kuesiner penelitian yang dihasilkan 

dalam penelitian ini dinyatakan valid, berikut hasil pengolahan uji validitas 

menggunakan aplikasi SPSS v23. 
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Tabel 5.19 : Hasil uji validitas dimensi “ khalayak berperilaku sesuai tujuan pesan 

“. 

Dimensi Pertanyaan Koefisien Korelasi 

product  moment 

Khalayak 

berperilaku sesuai 

tujuan pesan 

Suka dengan pesan 0,829 

Suka dengan gambar dan tampilan 0,829 

Suka dengan faktual pesan 0,830 

Suka dengan pilihan media 0,820 

Bertindak ikut menginformasikan 0,835 

Berperilaku sesuai dengan arahan 

pesan 

0,818 

 

Dari tabel hasil pengolahan data kuesioner dengan aplikasi SPSS v23, dihasilkan 

nilai koefisien korelasi product moment sebesar 0,8 dari tiap item pertanyaan, 

nilai tersebut lebih besar dari 0,3 (> 0,3) , maka hasil tersebut sudah bisa 

menyatakan bahwa hasil kuesioner tersebut valid. 

 Validitas sebuah kuesioner penelitian tidaklah cukup maka perlu diuji 

konsistensi kuesioner penelitian atau dikenal dengan reliabel sehingga jika 

digunakan berulang kali untuk penelitian terhadap gejala yang sama akan 

menghasilkan hasil yang sama. Berikut hasil uji reabilitas hasil pengolahan 

aplikasi SPSS v23. 

Tabel 5.20 : hasil uji reabilitas dimensi “ Khalayak berperilaku sesuai tujuan 

pesan”. 

 

 

 

 

Sumber : hasil pengolahan peneliti 
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Menurut hasil uji reabilitas diatas dihasilkan nilai koefisien reabilitas sebesar 

0,907, nilai tersebut lebih besar dari 0,6, maka dapat dinyatakan bahwa kuesioner 

hasil penelitian ini reliabel. 

 Hasil pengolahan kuesioner tentang variabel “ khalayak berperilaku sesuai 

tujuan pesan” dari 100 responden masyarakat Kabupaten Bangkalan yang pernah 

mengakses media diseminasi informasi dengan menggunakan aplikasi SPSS v23 

menghasilkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.21 : indikator sikap suka terhadap pesan informasi di media diseminasi 

informasi. 

Sangat tidak setuju 0 

Tidak setuju 33 % 

Netral 23 % 

Setuju 39 % 

Sangat Setuju 5 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti 

Dari data diatas menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap pesan informasi 

yang ada dalam media diseminasi informasi menyatakan sikap suka, terlihat dari 

nilai responden yang dihasilkan, nilai setuju mendapatkan nilai paling tinggi yaitu 

39 %, akan tetapi nilai tersebut menunjukkan sikap kesukaan masyarakat terhadap 

pesan tidak cukup kuat karena nilai tidak suka dan netral masih cukup tinggi yaitu 

33 % dan 23 %. 

Tabel 5.22: indikator sikap suka terhadap bentuk tampilan media diseminasi 

informasi 

Sangat tidak setuju 0 

Tidak setuju 31 % 

Netral 24 % 

Setuju 42 % 

Sangat Setuju 3 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti   
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Dari data diatas menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap bentuk tampilan 

media diseminasi informasi, menyatakan suka, terlihat nilai responden yang 

dihasilkan menunjukkan nilai paling tinggi yaitu 42 %, akan tetapi nilai ini tidak 

cukup signifikan perbedaannnya dibandingkan nilai responden yang menyatakan 

tidak suka yaitu 31 %, dan netral 24 %, sehingga tingkat kesukaan masyarakat 

terhadap bentuk tampilan media diseminasi informasi tidak cukup tinggi. 

Tabel 5.23: indikator sikap suka terhadap aktualitas pesan yang ada dalam media 

diseminasi informasi. 

Sangat tidak setuju 0 

Tidak setuju 38 % 

Netral 27 % 

Setuju 34 % 

Sangat Setuju 1 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti  

Dari data diatas menunjukkan sikap masyarakat terhadap aktualitas pesan yang 

ada dalam media diseminasi informasi, dari nilai responden yang dihasilkan 38 % 

menyatakan tidak setuju, yang artinya masyarakat tidak suka terhadap ketidak 

aktualitas pesan yang ada dalam media diseminasi informasi, bahkan nilai yang 

menyatakan netral juga cukup tinggi yaitu 27 %. 

Tabel 5.24: indikator sikap masyarakat terhadap pilihan media yang disajikan 

dalam program diseminasi informasi. 

Sangat tidak setuju 1 % 

Tidak setuju 37 % 

Netral 33 % 

Setuju 27 % 

Sangat Setuju 5 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti 

Dari data diatas menunjukkan sikap masyarakat yang menyatakan tidak setuju 

dari nilai responden menghasilkan nilai paling tinggi yaitu 37 %, artinya 
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masyarakat tidak suka terhadap pilihan media yang disajikan dalam media 

diseminasi informasi, sedangkan nilai setuju dari responden masih lebih rendah 

dari nilai netral yaitu nilai setuju 27 % dan nilai netral 33 %, hal ini membuktikan 

bahwa pilihan media yang ada dalam program diseminasi kurang menarik minat 

masyarakat. 

Tabel  5.25: indikator sikap masyarakat dalam ikut menginformasikan pesan yang 

ada dalam media diseminasi informasi. 

Sangat tidak setuju 1 % 

Tidak setuju 48 % 

Netral 15 % 

Setuju 31 % 

Sangat Setuju 5 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti   

Dari data diatas terlihat nilai responden yang menyatakan tidak setuju 

mendapatkan nilai paling tinggi yaitu 48 %, artinya masyarakat tidak tepesuasiv 

untuk ikut berpartisipasi menginformasikan pesan yang ada dalam media 

diseminasi informasi kepada masyarakat yang lain, dan nilai yang menyatakan 

sutuju cukup rendah yaitu 31 %, hal ini membuktikan kekuatan pesan yang ada 

dalam media diseminasi kurang mampu memberikan stimulan kepada masyarakat 

untuk tertarik menceritakan kepada lingkungan sekitarnya. 

Tabel 5.26: indikator sikap masyarakat berperilaku sesuai dengan informasi yang 

disampaikan dalam media diseminasi informasi. 

Sangat tidak setuju 1 % 

Tidak setuju 47 % 

Netral 23 % 

Setuju 25 % 

Sangat Setuju 4 % 

Sumber : Hasil pengolahan peneliti   
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Dari data diatas menunjukkan nilai responden yang menyatakan tidak setuju 

sebesar 47 %, menempati nilai paling besar dibandingkan nilai responden yang 

menyatakan setuju yaitu 25 %, artinya masyarakat tidak tepengaruh dengan pesan 

yang ada dalam media diseminasi untuk mengikuti arahan dari pesan yang 

diinformasikan, sehingga pesan tersebut tidak cukup mampu untuk merubah 

perilaku masyarakat sesuai dengan pesan yang diinformasikan pemerintah 

kabupaten Bangkalan dalam media diseminasi informasi. 

Gambar 5.8 : Hasil pengolahan data dimensi “ Khalayak berperilaku sesuai tujuan 

pesan “. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pengolahan data kuesioner 

Menurut grafik diatas hasil pengolahan data dalam mengukur sikap khalayak 

berperilaku sesuai dengan tujuan pesan menunjukkan item pertanyaan berkaitan 

dengan sikap masyarakat terhadap bentuk pesan dan tampilan pesan,  nilai 

tertinggi menyatakan sikap setuju yang artinya khalayak suka dengan bentuk 

tampilan dan pesan yang ada di media diseminasi informasi akan tetapi pada item 
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pertanyaan berkaitan dengan sikap masyarakat tehadap aktualitas pesan, pilihan 

media yang disajikan, partisipatif dalam ikut menginformasikan dan perubahan 

perilaku berdasarkan pesan yang diinformasikan melalui media diseminasi,  nilai 

tertinggi berada pada nilai sikap tidak setuju yang artinya khalayak tidak 

berperilaku sesuai dengan tujuan pesan yang disampaikan dalam media diseminasi 

informasi. Hal ini menunjukkan program diseminasi informasi di Dishubkominfo 

belum efektif atau tidak berhasil dalam mengarahkan/ mempersuasi masyarakat 

untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan pesan atau informasi yang 

disampaikan. Berikut tabel sikap khalayak berdasarkan tujuan pesan yang 

disampaikan di media diseminasi informasi. 

Tabel 5.27: Nilai mean kesesuaian Sikap khalayak dengan tujuan pesan di media 

diseminasi informasi.  

Khalayak berperilaku sesuai tujuan pesan 

III. Item indicator Nilai 

Mean 

Pendapat 

Khalayak 

11 Saya suka dengan pesan Informasi yang ada di 

Media diseminasi informasi  
3,28 Tidak begitu 

suka 

12 Saya suka terhadap bentuk tampilan media 

informasi Pemerintah  
3,24 Tidak begitu 

suka 

13 Saya suka informasi yang ada di media 

informasi pemerintah karena selalu baru. 
3,04 Tidak begitu 

suka 

14 Saya suka terhadap pilihan media informasi 

yang disajikan 
2,96 Tidak suka 

15 Saya ingin menyebarkan informasi yang sudah 

saya dapatkan dari media informasi pemerintah 
2,96 Tidak 

berperan aktif 

16 Saya sudah melakukan sesuai dengan informasi 

yang telah disampaikan di media informasi 

pemerintah  

2,87 Tidak 

merubah 

perilaku 

 

Data diatas menunjukkan bahwa menurut teori sikap Alport yang menyatakan 

sikap sebagai predoposisi yang dipelajari untuk berespons terhadap suatu objek 

atau kelas objek dalam suasana menyenangkan atau tidak menyenangkan secara 
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konsisten, maka sikap khalayak pada  pesan yang disampaikan dalam media 

diseminasi informasi pada level Afektif sudah menyatakan perasaan yang cukup 

suka akan tetapi sikap ini tidak mampu mempersuasif khalayak sehingga khalayak 

tidak mengikuti sesuai saran dan tujuan dari persuasif pesan yang disampaikan 

kepada dirinya. Data tersebut membuktikan bahwa pesan yang dikomunikasikan 

dalam program diseminasi informasi tidak efektif/ tidak berhasil. 

5.5 Pemetaan Sikap khalayak dalam program diseminasi Informasi   (With 

What Effect) berdasarkan bentuk media informasi. 

 Berdasarkan data yang dihasilkan dalam kuesioner penelitian yang 

disampaikan kepada 100 responden dapat dipetakan jumlah responden dalam 

pemilihan media informasi publik yang pernah diakses dalam program diseminasi 

informasi, sebagai berikut : 

Tabel 5.28 : Media yang diakses oleh khalayak dalam program diseminasi 

informasi 

No. Jenis Media Jumlah Responden 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Billboard 

Radio SBFM 

Sosialisasi Tatap Muka 

Website www.bangkalankab.go.id 

Lensa Madura 

Pertura 

 

51 responden 

14 responden 

21 responden 

7 responden 

4 responden 

3 responden 

 

Sumber : Pengolahan Data peneliti 

Berdasarkan tabel diatas peneliti akan mendeskripsikan 4 (empat) jenis media 

yang mendapatkan sikap positif teratas berdasarkan hasil kuesioner penelitian 

yang kemudian akan diukur dengan variabel efektifitas diseminasi informasi 

menurut Schramm, media tersebut yaitu : Media Billboard, Radio SBFM, 

Sosialisasi tatap muka, dan Website pemkab Bangkalan. 
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 Pemilihan spesifikasi media ini penting untuk lebih menspesifikasikan 

strategi komunikasi yang akan dibangun dalam perencanaan program diseminasi 

informasi, hal ini juga berdasarkan minimnya anggaran yang telah disampaikan 

oleh kepala Bidang Kominfo kabupaten Bangkalan, sehingga spesifikasi tujuan 

menjadi sangat penting untuk mencapai efektifitas program diseminasi informasi. 

5.5.1   Sikap Khalayak terhadap Media Billboard sebagai media diseminasi 

informasi. 

 Media Billboard sebagai salah satu media diseminasi yang memilki respon 

yang paling banyak dari hasil kuesioner penelitian yaitu sebanyak 51 responden 

dari 100 sampel yang telah diambil, maka media ini memilki peran yang sangat 

penting dalam sukses tidaknya program diseminasi informasi di kabupaten 

Bangkalan, berikut hasil pengolahan data dari 51 responden pengakses media 

billboard. 

Tabel 5.29 :  Nilai Mean sikap khalayak terhadap media Billboard 

Dimensi Item 

Pertanyaan 

Mean Tanggapan 

Pesan Yang disampaikan 

dapat dipahami khalayak 

BL 1 3,78 Mudah Dimengerti 

BL 2 3,65 Mudah Dipahami 

BL 3 3,12 Cukup  

BL 4 3,06 Cukup 

BL 5 3,1 Cukup 

Adanya kesesuaian antar 

komponen menurut 

khalayak 

BL 6 2,98 Tidak Cukup 

BL 7 3,25 Cukup 

BL 8 3,12 Cukup 

BL 9 2,78 Tidak Cukup 

BL 10 2,76 Tidak Cukup 

Khalayak berperilaku sesuai 

tujuan pesan 

BL 11 3,18 Cukup 

BL 12 3,22 Cukup 

BL 13 2,8 Tidak Cukup 

BL 14 2,92 Tidak Cukup 

BL 15 2,96 Tidak Cukup 

BL 16 2,82 Tidak Cukup 

Sumber : Hasil Pengolahan data peneliti 
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Dari data tabel diatas menunjukkan nilai yang dapat diartikan pesan yang ada di 

media Billboard cukup dipahami oleh khalayak, tetapi tidak cukup memenuhi 

kesesuaian pesan yang disampaikan dengan yang diinginkan oleh khalayak 

sehingga pesan tersebut tidak cukup membuat khalayak menyukai sehingga tidak 

dapat merubah perilaku khalayak sesuai tujuan dari pesan yang disampaikan. 

5.5.2  Sikap Khalayak terhadap Media Sosialisasi Tatap muka sebagai 

media diseminasi informasi. 

 Media Sosialisasi mendapatkan respon dari khalayak sebanyak 21 

responden, hal ini sangat dipengaruhi banyaknya program kegiatan sosialisasi 

yang dilakukan oleh SKPD di setiap kecamatan, sehingga banyak masyarakat 

yang pernah terlibat dalam kegiatan tersebut, berikut tampilan sikap khalayak 

terhadap media sosialisasi sebagai media diseminasi informasi publik di 

kabupaten Bangkalan, 

Tabel 5.30  Nilai Mean sikap khalayak terhadap media Sosialisasi. 

Dimensi Item 

Pertanyaan 

Mean Tanggapan 

Pesan Yang disampaikan 

dapat dipahami khalayak 

Sos 1 3,9 Mudah Dimengerti 

Sos 2 3,9 Mudah Dipahami 

Sos 3 3,57 Mudah 

Sos 4 3,52 Jelas Tujuannya 

Sos 5 2,86 Tidak Cukup 

Adanya kesesuaian antar 

komponen menurut 

khalayak 

Sos 6 3,19 Cukup 

Sos 7 3,29 Cukup 

Sos 8 3,1 Cukup 

Sos 9 2,57 Tidak Cukup 

Sos 10 3,14 Cukup 

Khalayak berperilaku sesuai 

tujuan pesan 

Sos 11 3,38 Cukup 

Sos 12 3,29 Cukup 

Sos 13 3,19 Cukup 

Sos 14 2,95 Tidak Cukup 

Sos 15 2,9 Tidak Cukup 

Sos 16 2,9 Tidak Cukup 

Sumber : hasil olah peneliti 
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 Dari data tabel diatas pesan yang disampaikan melalui media sosialisasi tatap 

muka  mudah dipahami oleh khalayak dan pesan tersebut cukup sesuai dengan 

keinginan masyarakat, sehingga pesan informasi cukup disukai khalayak akan 

tetapi pesan informasi tidak berhasil dalam mempersuasi masyarakat untuk 

bersikap sesuai dengan tujuan pesan yang disampaikan. Hal tersebut disebabkan 

narasumber pemberi informasi dalam sosialisasi mampu menyampaikan informasi 

dengan baik akan tetapi konten yang dibawakan kurang mampu mempengaruhi 

peserta untuk merubah perilakunya sesuai tujuan pesan informasi. 

5.5.3  Sikap Khalayak terhadap Media Radio sebagai media diseminasi 

informasi. 

 Hasil pengolahan data 100 responden, responden yang memilih media radio 

dalam program diseminasi informasi sebagai sumber informasi terdapat 14 

responden, berikut hasil pengolahan kuesioner dari 14 responden tersebut : 

Tabel 5.31 : Hasil pengolahan media Radio  

Dimensi Item 

Pertanyaan 

Mean Tanggapan 

Pesan Yang disampaikan 

dapat dipahami khalayak 

R 1 3,64 Mudah Dimengerti 

R 2 3,57 Mudah Dipahami 

R 3 3,07 Cukup  

R 4 3,07 Cukup 

R 5 3,21 Cukup 

Adanya kesesuaian antar 

komponen menurut 

khalayak 

R 6 2,86 Tidak Cukup 

R 7 3,21 Cukup  

R 8 3,07 Cukup  

R 9 2,71 Tidak Cukup  

R 10 3,57 Sesuai 

Khalayak berperilaku sesuai 

tujuan pesan 

R 11 3,21 Cukup 

R 12 3 Tidak Cukup 

R 13 3,29 Cukup 

R 14 3 Tidak Cukup 

R 15 2,79 Tidak Cukup 

R 16 2,57 Tidak Cukup 

Sumber : hasil olah peneliti 
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Tabel menunjukkan data sikap responden pengakses media radio program 

diseminasi informasi, nilai berada pada kisaran dibawah 3,5 dan hanya pada 

pemahaman khalayak akan penyampaian isi pesan yang memilki nilai diatas 3,5. 

Yang artinya masyarakat mengerti dan paham akan pesan yang disampaikan tetapi 

pesan tidak cukup sesuai dengan informasi yang dibutuhkan masyarakat  sehingga 

masyarakat tidak menyukai isi pesan yang disampaikan lewat media radio dan 

pesan tersebut tidak berhasil mempersuasi masyarakat untuk bertindak sesuai 

dengan tujuan pesan yang disampaikan. 

5.5.4  Sikap Khalayak terhadap Media Website sebagai media diseminasi 

informasi. 

 Hasil pengolahan dari data 100 responden, terdapat 7 responden yang 

pernah mengakses, dan dari 7 responden tersebut diukur sikapnya terhadap media 

website dari program diseminasi informasi kabupaten bangkalan , berikut hasil 

pengolahan data dari kuesioner penelitian. 
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Tabel 5.32 : Nilai Mean sikap khalayak terhadap media Website. 

Dimensi Item 

Pertanyaan 

Mean Tanggapan 

Pesan Yang disampaikan 

dapat dipahami khalayak 

Web1 3,57 Mudah Dimengerti 

Web2 3,43 Cukup Mudah Dipahami 

Web3 3,57 Mudah 

Web4 2,86 Tidak Cukup 

Web5 3,14 Cukup 

Adanya kesesuaian antar 

komponen menurut 

khalayak 

Web6 3 Tidak Cukup 

Web7 3,29 Cukup 

Web8 2,43 Tidak Cukup 

Web9 2,43 Tidak Cukup 

Web10 3,57 Memenuhi 

Khalayak berperilaku sesuai 

tujuan pesan 

Web11 3,14 Cukup 

Web12 3 Tidak Cukup 

Web13 3 Tidak Cukup 

Web14 2,57 Tidak Cukup 

Web15 3 Tidak Cukup 

Web16 3,14 Cukup 

Sumber : hasil olah peneliti 

Dari tabel diatas menunjukkan nilai yang berada di atas 3,5 hanya pada item 

pertanyaan web1, web3 dan web10, artinya pesan yang disampaikan sudah Cukup 

mudah dipahami oleh khalayak, dan cukup memberikan informasi tentang 

kegiatan Pemerintahan Kabupaten Bangkalan dan selalu baru akan tetapi 

ketajaman pesan dinilai tidak cukup sesuai dengan informasi yang dibutuhkan 

oleh masyarakat terutama pada kategorisasi informasi seperti pendidikan 

kesehatan, layanan administrasi publik. Belum tertera dengan baik dalam website 

kabupaten Bangkalan sehingga pesan tersebut belum menjadi acuan informasi 

bagi masyarakat yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti sesuai 

dengan tujuan pesan yang disampaikan. 
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5.6  Strategi komunikasi dan Diseminasi informasi Publik 

 Menurut Cees Leuwiss dalam konteks strategi komunikasi dan diseminasi 

informasi publik, prinsip komunikasi adalah tercapai common interest, yakni 

bagaimana kepentingan pemerintah dan masyarakat „bertemu‟. Untuk itu, ada 

beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yaitu  

1.  menentukan dan memahami tujuan. 

2.  mengidentifikasi pesan inti atau kunci (key messages) yang akan 

dikomunikasikan.  

3. mehamami target audience: siapa saja yang terlibat, siapa yang dipengaruhi, 

siapa yang tertarik? Informasi apa yang mereka butuhkan? Bagaimana 

reaksi mereka? Apa konsen atau minat mereka?  

4. menentukan media yang paling efektif.  

5. memotivasi audiens untuk memberi tanggapan atau masukan.  

6. frekuensi penyampaian pesan.   

Pada tahap menentukan dan memahami tujuan program diseminasi informasi 

Dishubkominfo kabupaten Bangkalan menurut hasil wawancara dengan kasi 

promosi dan pemberdayaan informasi menyatakan : 

“Perlu adanya penajaman kembali sejak perencanaan dari tiap 

pembuatan program, tujuannya apa ?, Goal endingnya apa?,perlunya 

evaluasi tiap tahun, spesifikasi pada outcome program yg telah 

dilaksanakan”(wawancara, Taufiqurrohman, maret 2016) 

 

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa dalam pelaksanaan program diseminasi 

informasi di Dishubkominfo tujuan yang dibuat belum spesifik (specification) dan 

belum memahami benar tujuan dari proram diseminasi informasi sehingga 

pelaksanaan program hanya berjalan berdasarkan kewajiban program kegiatan 

rutin semata yang harus tetap dilaksanakan setiap tahunnya, dan hanya standart 
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pelayanan minimum (SPM) yang menjadi acuan bahwa program diseminasi 

informasi sudah dijalankan dalam pemenuhan tugas pokok dan fungsinya. 

 Pemahaman tujuan program juga terkendala status ekselonisasi dari 

Dishubkominfo, dimana ruang lingkup wewenang yang diberikan kepada satuan 

kerja komunikasi dan informatika masih sekelas bidang, sebagaimana 

disampaikan oleh kepala bidang Komunikasi dan informatika sebagai berikut : 

“Komunikasi kepada pimpinan masih terhalang ekselonisasi disaat 

rakor ekselon 2 yang notabene kepala dinas, sehingga program 

kominfo masih belum menjadi konsen pimpinan akibat terhambatnya 

komunikasi langsung karena kendala struktural”(Sugiyanto,Agus, 

maret 2016) 

 

Tingkat ekselon pimpinan yang bertugas sebagai corong pemerintah di daerah 

kabupaten masih menempati ekselon 3 (tiga) atau sekelas bidang dan masih 

dibawah kepala dinas (ekselon 2) sehingga dalam mengkomunikasikan strategi 

program komunikasi informasi kepada khalayak kepada pimpinan kabupaten 

(Bupati) masih terkendala struktur jabatan (ekselonisasi). Hal ini akan mengurangi 

efektifitas koordinasi antara satuan kerja yang bertugas untuk mensukseskan 

program Bupati dengan personal Bupati itu sendiri untuk menyamakan persepsi. 

 Pada tahap mengidentifikasi pesan inti dan memahami target audiens 

Dishubkominfo dalam menjalankan program diseminasi informasi masih belum 

optimal seperti yang telah dinyatakan berikut ini : 

“Kita pernah mengadakan pertunjukan ludruk di Kwanyar diselingi 

penyampaian informasi tentang kewajiban memilki surat pas kecil 

bagi nelayan , sehingga jika terjadi suatu kejadian di saat nelayan 

melaut memilki identitas dan ijin dalam melaut”(wawancara, 

Taufiqurrohman,maret 2016). 

 

Dari informasi tersebut dalam pengadaan program pertunjukan rakyat (pertura) 

sebagai salah satu media dalam menyampaikan informasi publik, sudah 
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mempertimbangkan identifikasi audiens, masyarakat kwanyar yang sebagian 

besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan sangat tepat jika 

informasi yang disampaikan berkenaan dengan surat ijin yang berkaitan dengan 

profesinya, sehingga informasi tersebut akan menarik perhatian mereka dan 

terjadi internalisasi komunikan terhadap informasi yang disampaikan, hal tersebut 

akan mendukung sikap positif dari masyarakat dalam merespon informasi tentang 

program pemerintah yang disampaikan dalam media pertura.  

Menurut kasi  media sebagai berikut : 

“ Bagi saya segmentasi masyarakat sangat kami perhatikan, bagi level 

atas, media elektronik gadget sudah cukup untuk menjangkau, akan 

tetapi segmen kelas bawah saya menggunakan media radio, karena 

dapat menjangkau semua kelas ekonomi “(wawancara, Wulandari, 

esty, maret 2016). 

 

“Waktu pelaksanaan penyampaian informasi di radio, pagi 06.00-

08.00, jam 08.00-10.00 masyarakat untuk kalangan perempuan, dan 

siang jam 12.00-14.00, untuk kejadian khusus maka kami 

mengundang SKPD yang terkait” (wawancara, Wulandari,esty, maret 

2016). 

 

“Waktu-waktu tertentu ada program khusus untuk kalangan remaja 

dan dewasa, seperti malam minggu ada program konseling dan 

komunitas remaja seperti kacong-cebing“ (wawancara, Wulandari,esty 

maret 2016). 

 

kasi media di Dishubkominfo yang memiliki wewenang dalam publikasi 

informasi melalui media Radio, Lensa Madura dan Sosialisasi Tatap muka, sangat 

memperhatikan identifikasi audiens, segmentasi pendapatan target audiens dengan 

menggunakan media radio untuk menjangkau kalangan level menengah kebawah, 

segmentasi pekerjaan dalam penempatan program penyampaian informasi lewat 

radio yang dijadwalkan pada saat persiapan target audien berangkat kerja, dan jam 

istirahat , segmentasi gender juga menjadi perhatian dimana kalangan ibu rumah 

tangga dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya dapat disajikan program 
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informasi tentang perempuan di jam 08.00 -10.00 WIB, dan segmentasi umur 

untuk program kalangan komunitas anak muda yang melibatkan komunitas 

kacong cebing dalam penyampaian informasi program pemerintah sekaligus 

program konseling diwaktu paling efektif bagi kalangan anak muda untuk 

berkumpul yaitu malam minggu. Akan tetapi lain halnya dengan media Biilboard 

yang hanya menampilkan gambar kepala daeah tanpa dikombinasikan dengan 

pesan inti seperti program unggulan kepala daerah yang inovatif sehingga dapat 

menarik minat masyarakat sehingga dalam promosi pesan informasi dapat juga 

meningkatkan citra kepala daerahnya. 

 Pada tahap menetukan media yang paling efektif dari program diseminasi 

informasi strategi dan taktik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari setiap 

program diseminasi informasi dalam proses penyususnan strategi dan taktik 

berkaitan erat dengan desain pesan yang akan disampaikan (say what) dan 

pemilihan media yang akan digunakan (in which channel) , langkah ini 

merupakan akumulasi dari langkah-langkah sebelumnya yaitu, identifikasi 

sasaran, dan penentuan tujuan,  

 Dalam pelaksanaan program diseminasi informasi di Dishubkominfo 

kabupaten Bangkalan strategi dan taktik ini sudah dijalankan akan tetapi 

penentuan tujuan yang kurang jelas sebagaimana disampaikan oleh kasi PPI : 

“Media website yang dibangun ingin memberikan warna lain dari 

media swasta. Dimana konten yang diinformasikan tentang 

penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dan kewaspadaan 

terhadap kondisi aktual yang menjadi perhatian masyarakat 

luas”(Taufiqurrohman, maret 2016) 

 

“Pada pembuatan website memakai pihak ketiga dalam segi design, 

tetapi ide konten tiap page yang ditampilkan dari internal kominfo” 

(Taufiqurrohman, maret 2016). 
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Menurut pernyataan tersebut pemilihan media website untuk menjadi 

penyampaian informasi yang utama dan memiliki branding yang berbeda dengan 

media website swasta lainnya merupakan strategi yang baik ,Menurut Dennis 

Mcquail  konsep tentang khalayak sebagai komunikan yang pasif,  mudah 

termobilisasi , komunikasi massa merupakan komunikasi satu arah , konsep 

tersebut sudah berubah dengan munculnya media baru (New Media) seperti 

internet yang memiliki kharakteristik multi arah, respon yang cepat, beragam 

dalam bentuk dan kontennya, membuat penyampaian pesan harus mengandalkan 

media internet ini sebagai media utama dalam program diseminasi informasi,   

 Media website yang memiliki kecepatan dalam distribusi informasi, daya 

jangkauan yang luas tanpa batas (borderless) dan memiliki space yang cukup luas 

untuk memberikan kekuatan persuasive dengan konten berita yang cukup banyak 

dan rinci dengan dilengkapi oleh format multimedia yang dapat terintegrasi 

dengan media yang lainnya seperti yang dikenal dengan konvergensi media. 

 Strategi ini tidak dapat berjalan baik disaat website bangkalan dengan 

domain www.bangkalankab.go.id tidak memiliki positioning yang bagus di 

khalayak luas karena perbaikan konten dan tampilan yang belum menarik minat 

masyarakat dan brand yang dimiliki domain tersebut sangat lemah. Sehingga 

diperlukan strategi promotion untuk meningkatkan positioning dan brand website 

www.bangkalankab.go.id melalui media yang lainnya seperti billboard, radio dan 

sosialisasi tatap muka di setiap kecamatan. Dan perlu ide kreatif dalam 

memodifikasi bentuk akses website tersebut mengikuti perilaku khalayak yang 

sudah sangat dekat dengan pola komunikasi smart phone, sehingga perlu 

mendesain ulang bentuk akses website bangkalan dari dengan mengetik 
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domainnya menjadi cukup menyentuh gambar yang sudah teraplikasikan dalam 

smartphone untuk masuk ke website www.bangkalankab.go.id , hal ini juga akan 

mempermudah dan lebih efisien dalan peningkatan frekuensi pesan informasi 

yang akan disampaikan.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program diseminasi 

informasi di Kabupaten Bangkalan yang dijalankan oleh SKPD Dishubkominfo 

kabupaten Bangkalan, dari beberapa media yang dimiliki oleh pemerintah 

Kabupaten Bangkalan sebagai instrumen penyampaian informasi Program 

Pemerintah daerah berdasarkan data penelitian bahwa program diseminasi 

informasi yang dijalankan oleh Dishubkominfo dari tahun 2012 sampai 2015 

belum berjalan efektif. 

 Dari data penelitian menunjukkan secara umum masyarakat menilai bahwa 

pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami akan tetapi pesan 

informasi tersebut tidak cukup sesuai dengan kebutuhan  informasi yang 

diinginkan oleh masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan melalui media 

diseminasi secara umum gagal mempersuasi masyarakat untuk berperilaku sesuai 

dengan tujuan penyampaian pesan. 

 Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil sikap masyarakat terhadap 

media diseminasi secara umum tanpa ada pemisahan jenis media yang diakses., 

maka peneliti melakukan pemisahan  tiap jenis media yang diakses sesuai 

banyaknya responden yang paling sering diakses pada tiap jenis media, sebagai 

berikut : 

1. Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Pesan Informasi program 

diseminasi informasi cukup memahami 
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2. Kesesuaian komponen pesan  Informasi terhadap kebutuhan informasi 

masyarakat tidak cukup sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat 

3. Pesan tidak cukup mampu membuat khalayak bersikap sesuai dengan 

tujuan pesan media diseminasi informasi. 

6.2 Saran 

 Program diseminasi informasi di pemerintah kabupaten Bangkalan yang 

telah dijalankan oleh Dishubkominfo belum berjalan optimal maka berdasarkan 

hasil temuan data pada penelitian ini, beberapa aspek yang dapat disarankan 

dalam pelaksanaan program diseminasi di kabupaten Bangkalan, antara lain : 

A. Bentuk pesan dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan 

kepentingan pemerintah daerah. 

1.  Identifikasi target audiens sangat penting dilaksanakan untuk melihat 

struktur demografis dan geografis kelompok khalayak yang menjadi 

komunikan dari pesan informasi yang akan disampaikan sehingga konten 

pesan dapat dipahami dengan baik oleh komunikan. 

2. Bentuk dan penyampaian pesan masih berorientasi pada atensi pimpinan, 

sehingga pesan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka perlu 

penyesuaian pesan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

yang dipadupadankan dengan atensi pimpinan seperti publikasi program 

unggulan kepala daerah , sehingga program yang akan dilaksanakan akan 

lebih spesifik, terarah, efektif dan efisien dan meminimalisir kemungkinan 

terjadinya konflik kepentingan dengan kepala daerah. 
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3.  Pertajam tujuan program diseminasi, dengan skala prioritas sehingga 

program dapat terukur tingkat pencapaiannya, disesuaikan dengan kondisi 

sosial, ekonomi , sosial dan politik yang ada. 

B. Pemilihan Media 

 Pemilihan media sangat penting dalam menjalankan strategi dan taktik 

perencanaan komunikasi, berdasarkan data hasil penelitian media biilboard 

memiliki nilai aksebility paling tinggi yaitu 51 %, Billboard merupakan media 

konvensional satu arah yang memiliki space yang sangat terbatas dan jangkauan 

yang terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan pesan secara 

detail, dan pengaruh atensi pimpinan dalam pesan media ini cukup tinggi sehingga 

dengan perubahan perilaku masyarakat terhadap pola konsumsi informasi dalam 

pemilihan media, memerlukan strategi dan taktik yang tepat untuk tetap 

mengeffektifkan media ini, dengan menempatkan media billboard sebagai media 

promosi bagi media yang lain seperti website sebagai produk unggulan yang 

sudah dimodifikasi pola aksesnya dalam bentuk aplikasi android di smartphone. 

Dan disandingkan dengan gambar pimpinan seraya mempromosikan program 

unggulannya, dengan keterbukaan informasi bagi pemerintahannya.   

 Media baru (New Media) seperti internet yang memiliki kharakteristik multi 

arah, tanggapan yang cepat, beragam dalam bentuk dan kontennya, membuat 

penyampaian pesan harus mengandalkan media internet ini sebagai media utama 

dalam program diseminasi informasi, maka langkah yang dapat dilakukan adalah : 

1. Media website Bangkalan harus menjadi konsen perbaikan utama dalam 

bentuk tampilan, dengan menyediakan kategorisasi seperti layanan 
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administratif, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pariwisata, kuliner dan item 

lainnya yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya setempat. 

2. Konten harus terus diperbarui dengan menyediakan operator dan jurnalis 

tersendiri untuk mengelola konten informasi sehingga konten website 

menjadi menarik. dan diperkuat dengan tenaga wartawan, dan 

mengoptimalkan respon masyarakat sebagai jurnalis (citizen journalism) 

dengan menyediakan fasilitas upload konten gambar dan berita yang terkini 

di sekitar masyarakat dengan manajemen filter berita yang baik melalui 

redaktur berita.  

3. Pola akses media website harus lebih mudah dan dekat dengan 

masyarakat,hal ini penting mengingat media website menurut data 

penelitian tingkat akses masyarakat sangat rendah yaitu 7 %, sehingga perlu 

kreatifitas yang inovatif dalam bentuk aksesnya berbasis perilaku 

masyarakat,  dengan membuat aplikasi website dalam bentuk logo yang 

dapat download melalui play store dalam smart phone berbasis android 

dengan versi terendah yaitu 2.xx, mengingat pendapatan masyarakat masih 

rendah sehingga harga smartphone dengan versi 2,xx masih terjangkau. 

4. Menerapkan pola integrasi media yang dikenal dengan konvergensi media , 

sehingga baik media radio dan sosialisasi tatap muka tetap bisa diakses oleh 

masyarakat melalui media website bangkalan.  

5. Mengoptimalkan media radio dan Billboard dalam mempromosikan media 

website sebagai sumber informasi publik terhandal sebagai program 

unggulan Bupati yang menjabat, dengan berbagai fitur inovasi didalamnya, 
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baik berkaitan dengan informasi maupu media interaksi langsung dengan 

masyarakat, selayaknya media center. 

6. Meningkatkan program kreatifitas melalui radio sebagai media alternatif 

bagi masyarakat yang memiliki kekuatan dengan persuasif dalam bentuk 

kedekatan emosional dengan pendengarnya. 

7. Membuat konten yang lebih terbuka dan terstandar bagi semua masyarakat 

pada media website ataupun radio akan tetapi tetap tunduk pada pengawasan 

atau control normatif dan politik, mengingat media diseminasi informasi 

merupakan media pemerintah yang tidak lepas dari kontrol politik. 

C. Komunikasi antar pelaksana program dalam strategi komunikasi diseminasi 

informasi 

1. Komunikasi antara konseptor dan pelaksana (antara bawahan dan atasan) 

terus dijaga secara terus menerus sehingga tidak terjadi penyimpangan 

antara pelaksanaan dengan perencanaan. 

2. Menggunakan pihak ketiga (swasta) untuk menyediakan tenaga professional 

pada posisi strategis yang belum ada pada personil (pegawai) 

Dishubkominfo untuk memperkuat tim kerja, dalam mengoptimalkan 

program diseminasi informasi, seperti tenaga IT, dan operator berita. 
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KUESIONER PENELITIAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan saringan : 

1. Apakah anda pernah melihat/ membaca/ mengakses informasi tentang 

program pemerintah dari media Billboard (Spanduk) bertuliskan 

Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Radio SBFM, Majalah Buletin 

Bangkalan, website www.bangkalankab.go.id ,sosialisasi tatap muka di 

kantor-kantor kecamatan dan Pertura (pertunjukan rakyat)seperti ludruk 

atau orkes? 

a. Ya 

b. Tidak (Stop) 

2. Media apa sajakah yang paling sering anda melihat/ membaca/ 

mengakses informasi tentang program pemerintah ? 

a. Billboard (Spanduk) bertuliskan Pemerintah Kabupaten Bangkalan,  

b. Radio Suara Bangkalan FM (SBFM),  

c. Majalah Buletin Bangkalan,  

d. website www.bangkalankab.go.id , 

e. sosialisasi tatap muka di kantor-kantor kecamatan 

f. Pertura (pertunjukan Rakyat) seperti ludruk dan orkes dangdut 

Data Responden 

1. Nama : ………………………….. 

2. Jenis Kelamin 

a. Laki-laki b. Perempuan 

3. Usia  

a. 17- 26  tahun b. 27 – 36 Tahun 

c. 37 – 46 Tahun d. 47 – 56  Tahun   

e. > 56 Tahun  

Berkenaan dengan penelitian tesis yang dilakukan saya samsul arifin di 

Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan tentang Evaluasi Program 

Diseminasi Informasi (penyampaian informasi publik) Tahun 2012 - 

2015, maka Kuesioner ini penting untuk dapat mengukur bagaimana 

sikap masyarakat terhadap penyampaian informasi publk melalui 

media Majalah, radio, website, pertura, baliho,spanduk dan dialog 

interaktif, maka kami mengharapkan saudara mau menjadi responden 

dan memberikan informasi yang saudara ketahui, atas partisipasinya 

kami sampaikan terima kasih, jawaban yang bapak/ibi berikan tidak 

mengandung benar/ salah, karena sifatnya adalah informasi, dan saya 

menjamin kerahasiaan jawaban bapak/ibu/saudara 
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4. Pekerjaan  

a. PNS b. Pegawai Swasta 

c. Wiraswasta / 

usaha sendiri 

d. Pelajar/Mahasiswa 

e. Petani f. Ibu Rumah Tangga 

g. TNI/ POLRI h. Lainnya……………………….(sebutkan) 

5. Pendidikan  

a. Tidak pernah 

sekolah/Tidak 

tamat SD 

b. SD/ sederajat 

c. SMP/ sederajat d. SMA/ sederajat 

e.   D1/D2/D3 f. S1 

g. S2/S3  

6. Penghasilan/ bulan  

a. < 1 Juta  b. 1 Juta – 2 Juta 

c. 2 Juta – 3 Juta d. 3 Juta – 4 Juta 

e. 4 Juta – 5 Juta  f. > 5 Juta 

Keterangan :Berilah tanda ( Ѵ ) pada kolom pendapat yang sesuai dengan 

pendapat anda atas pernyataan disamping.  

No Pertanyaan 

Pendapat 

Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

setuju 

Sangat 

tidak 

setuju 

I Pesan yang disampaikan dapat dipahami khalayak 

1. Bahasa Pesan informasi yang 

disampaikan dalam media informasi 

mudah dimengerti  

     

2. Gambar yang ditampilkan / cara 

penyampaian dalam media 

informasi mudah dipahami  

     

3. Isi pesan memudahkan masyarakat 

mengetahui program pemerintah  

     

4. pesan informasi yang disampaikan 

melalui media sudah jelas 
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tujuan/maksudnya  

5. pesan informasi yang disampaikan 

dapat dijadikan sumber informasi 

bagi masyarakat  

     

II Adanya Kesesuaian antar komponen menurut khalayak 

6. Isi pesan dalam media sudah tepat 

dengan kebutuhan informasi 

masyarakat  

     

7. pesan informasi yang disampaikan 

dapat berguna bagi masyarakat  

     

8. Pesan yang disampaikan dalam 

media informasi pemerintah dapat 

dipercaya 

     

 9. Pesan yang disampaikan dalam 

media informasi pemerintah handal 

     

10. Pesan informasi yang disampaikan 

dalam media informasi pemerintah 

selalu terbaru dan diperbarui. 

     

III Khalayak berperilaku sesuai tujuan pesan 

11. Saya suka dengan pesan Informasi 

yang ada di Media diseminasi 

informasi  

     

12. Saya suka terhadap bentuk tampilan 

media informasi Pemerintah  

     

13. Saya suka informasi yang ada di 

media informasi pemerintah karena 

selalu baru. 

     

14. Saya suka terhadap pilihan media 

informasi yang disajikan 

     

15. Saya ingin menyebarkan informasi 

yang sudah saya dapatkan dari 

media informasi pemerintah 

     

16. Saya sudah melakukan sesuai 

dengan informasi yang telah 

disampaikan di media informasi 

pemerintah  
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