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§Capacity building, yaitu pembangunan 
masyarakat supaya mampu beradaptasi 
dengan dinamika perubahan dan mampu 
mengambil keputusan berdasarkan 
informasi yang tepat(Cavaye, 2000).
§ ‘information is not communication’
§ ‘information society menjadi knowledge 
society’



§ keterbukaan dan akses terhadap informasi 
§masyarakat memiliki peluang dan 

kesempatan untuk berperan serta dalam 
proses pembangunan

§ komunikasi publik harus mampu 
menciptakan pelibatan atau partisipasi 

masyarakat 
§ community engagement





§Mengevaluasi RPJMD 2010-2015 
urusan Komunikasi dan Informatika, 
bidang pengembangan Komunikasi



§Mendeskripsikan pengetahuan 
masyarakat mengenai program 
pengembangan komunikasi, informasi, 
dan media massa Pemkot Surabaya 
periode 2010 – 2013  
§Mengevaluasi indikator program 
pengembangan komunikasi, informasi, 
dan media massa Pemkot Surabaya 
periode 2010 – 2013  
§Memberikan rekomendasi terkait 
penyusunan RPJMD 2015 – 2020 Urusan 
Komunikasi dan Informatika Bidang 
Pengembangan Komunikasi.



§ Komunikasi 2 arah : feedback



:

§Public Communication Campaign:

‘a persuasive attempt which focus on immediate 
objective for social issues−such as stop trafficking, 
green movement, public transport usage-which 
primarily held on mass communications’ 
(Bobbit & Sullivan, 2009; Kendall, 1996) 

§Komunikasi pemerintah-publik (Lee, 2011):

1.Informasi publik

2.Responsivitas publik

3.Jangkauan publik



§ Strategi komunikasi pemasaran sosial :

AWARENESS

KOGNITIF

KNOWLEDGE & 
ASSOCIATION

KOGNITIF

PREFERENCE

AFEKTIF

LOYALTY

KONATIF



§Pengetahuan masyarakat terhadap  program 
komunikasi dan informatika pemerintah kota 
Surabaya tahun 2010-2013

• Program  komunikasi dan informatika: 
1. Website
2. Pemberdayaan kelembagaan dan 

komunikasi (KIM, PPID)
3. Publikasi (Pameran, Film, Baliho, TV, radio)
4. Pengumpulan data (Media Center)



§Pendekatan kuantitatif, tipe deskriptif
§Pengumpulan data : 
üData primer: 
   Metode survei dengan instrumen berupa 

kuesioner 
   dan probing; indepth interview
üData sekunder:  
   Kajian literatur dan dokumen terkait



§ Populasi : 
üPenduduk Surabaya usia produktif (17–64 th) sejumlah 

2.174.545 jiwa (RPJPD Kota Surabaya 2005–2025)

§ Sampling :
üMultistage Cluster Sampling (Mengelompokkan populasi 

atau sampel dalam beberapa kelompok wilayah) 
üDibagi berdasarkan 5 wilayah di Surabaya: tengah, utara, 

selatan, barat, timur
üJumlah sampel: 400 orang

n =        N/Nd²+1
= 2.174.545/(2.174.545)(0,0025) + 1 = 400 orang 

n= Sampel yang diinginkan 
N= Jumlah populasi
d²= presisi/ tingkat error 5% dengan tingkat kepercayaan 95%



§Karakteristik Responden :

üBerusia produktif (17 – 64 tahun)

üWarga Surabaya (kepemilikan KTP Surabaya)

üPernah mengakses program bidang 
komunikasi dan informatika: website pemkot/ 
mendapat sosialisasi  dari KIM/PPID/ publikasi 
media massa/media center

üMengetahui salah satu program pemerintah 
kota Surabaya yang dilaksanakan selama 
periode 2010 – 2013.
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Kel. Genteng &
Kel. Peneleh

Kel. Alun-Alun 
Contong & Kel. 

Bubutan

Kel. Ampel &
Kel. Sidotopo

Kel. Kali Kedinding &
Kel. Bulak Banteng

Kel. Karah &
Kel. Jambangan

Kel. Babatan &
Kel. Jabartunggal

Kel. Bangkingan &
Kel. Lakasantri

Kel. Simomulyo &
Kel. Sukomanunggal

Kel. Mojo &
Kel. Gubeng

Kel. Tambaksari &
Kel. Ploso



§Teknik Analisis Data
üMembuat tabel frekuensi dan menarasikan profil 

masyarakat Surabaya berdasarkan karakteristik 
responden, pengetahuan terkait program Pemkot 
Surabaya, dan pengetahuan terhadap program 
pengembangan komunikasi, informasi, dan media 
massa. 

üMembuat tabel silang dan menarasikan kaitan 
pengetahuan mengenai program pengembangan 
komunikasi, informasi dan media massa dengan 
karakterisktik responden.

üElaborasi tabulasi data dengan hasil Probing responden 
dan indepth-interview dengan tim Bidang SKDI 
Dinkominfo. 

üAnalisa keseluruhan hasil kajian dikaitkan dengan teori 
– teori komunikasi, komunikasi publik, dan strategi 
pemasaran sosial. 



§Survey dilakukan pada 400 responden (236 
atau 59% perempuan; dan 164 atau 41% laki-
laki).

§Usia :



§ Jenis pekerjaan :



§Pendidikan terakhir :





§Media luar ruang dan komunikasi tatap muka 
langsung masih memiliki kekuatan yang besar. 
Menunjukkan bahwa masyarakat kota Surabaya 
lebih memilih saluran komunikasi yang 
langsung dapat diakses. 

§Saluran komunikasi yang membutuhkan 
partisipasi masyarakat seperti mengakses 
website, mengikuti atau terlibat KIM, 
mengakses media center masih belum menjadi 
pilihan utama akses informasi. 

§Perlu diupayakan strategi untuk memasarkan 
dan meningkatkan pemanfaatan teknologi 
informasi dalam diseminasi program 
pembangunan kota dan layanan publik yang 
diberikan.



§ WEBSITE :
üPeningkatan jumlah kunjungan ke website Pemerintah Kota 

sebagai tolok ukur program telah tercapai, bahkan 
terlampaui.

üHal yang lebih penting bukan hanya angka, namun melihat 
secara kritis bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap 
keberadaan web sebagai media keterbukaan dan akses 
informasi (partisipasi aktif masyarakat).

      

       Sumber : Data Primer 2014

Pengetahuan Tentang Website 
Surabaya.go.id

Frekuensi Persentase (%)

Tahu 80 20
Tidak Tahu 320 80
Total 400 100



§Menurut Diskominfo dalam setiap acara 
sosialisasi mereka selalu menyampaikan 
keberadaan web dan saluran komunikasi 
lainnya (sumber: data primer, 2014)
§ Indikasi bahwa masih terdapat gap informasi 

antara pemerintah dengan masyarakat.
§Sosialisasi oleh Diskominfo yang dilakukan 

kepada kelompok masyarakat yang tergabung 
dalam struktur pemerintahan (misalnya aparat 
kecamatan, kelurahan, dan RT, RW) belum dapat 
mengoptimalkan penyampaian informasi yang 
berdampak pada masih kurangnya 
pengetahuan masyarakat terhadap saluran 
komunikasi publik. 



§ FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN 
JURNALISTIK DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 
KOMUNIKASI :
üKIM :

                       Sumber : Data Primer, 2014

§Mengindikasikan bahwa keberadaan dan peran KIM 
belum tersosialisasikan dengan optimal.
§ Sedikitnya jumlah yang tahu  Jangan hanya dilihat 

sebagai tantangan tapi juga peluang. Karena, 
keberadaan KIM adalah di komunitas dan mampu 
menjangkau komunitas, apalagi masyarakat masih lebih 
mempercayai komunikasi tatap muka. 
§ Peran KIM menjembatani kesenjangan informasi dari 

pemerintah termasuk dalam menyebarkan media yang 
menghubungkan masyarakat dan pemerintah serta tata 
cata penggunaanya.

Pengetahuan Tentang KIM Frekuensi Persentase (%)
Tahu 45 11
Tidak Tahu 355 89
Total 400 100



üPPID :

   

               Sumber : Data Primer, 2014

§Perlu menjadi catatan bahwa pengetahuan 
masyarakat terhadap PPID merujuk pada aparat 
pemerintahan terdekat dengan mereka, yaitu 
aparat kelurahan atau kecamatan, tetapi belum 
secara langsung merujuk pada peran SKPD 
terkait sebagai PPID.

Pengetahuan tentang PPID Frekuensi Presentase (%)

Tahu 35 9
Tidak Tahu 365 91
Total 400 100



§ PENGUMPULAN, PENGELOLAAN DAN 
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN 
DAERAH DAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA 
MELALUI MEDIA MASSA :

  Sumber : Data Primer, 2014

Pengetahuan tentang : Tahu Partisipasi

1. Iklan di Televisi 267 responden TV Nasional : 151, TV Lokal : 198

2. Baliho / Spanduk 195 responden Jelas : 155, Menarik : 171

3. Pameran 168 responden 91 responden

4. Media Center 56 responden 6 responden

5. Iklan di Radio 41 responden Jelas : 34, Menarik : 29

6. Mobil Siaran Keliling 35 responden Jelas : 21, Menarik : 23

7. Pemutaran Film 20 responden 16 responden



§ PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN 
KOMUNIKASI DATA :
üAda upaya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi 

dalam sosialisasi program Pemkot dan akses informasi oleh 
pemkot, namun masih sedikit yang memanfaatkan untuk 
keperluan akses informasi program pemerintah. 
üDari wawancara dengan responden, diketahui masih 

banyak yang belum mampu mengakses website. 
Pemanfaatan teknologi informasi memerlukan 
pendampingan cara mengakses bagi komunitas yang 
kurang paham. 
üDaerah yang sudah terpasang Wifi pemerintah, masyarakat 

tidak bisa mengakses karena tidak terpasang di balai RW, 
namun dipasang di rumah ketua RW – karena di daerahnya 
tidak terdapat balai RW – sehingga masyarakat enggan 
untuk menggunakannya. Kondisi seperti ini yang perlu 
dicermati untuk perbaikan program di masa mendatang. 



§ Untuk menuju knowledge society dalam konteks cyber 
city, di masyarakat Surabaya masih ada kesenjangan 
adopsi teknologi, mengakses informasi, serta 
berpartisipasi secara digital. Hal ini dikarenakan 
terbatasnya jangkauan informasi sosialisasi dan tidak 
ada/kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur. 

§Masa transisi dari masyarakat informasi menuju 
masyarakat berpengetahuan yang mandiri masih 
memerlukan pendekatan komunitas dan interaksi tatap 
muka, yang mendukung peningkatan pemanfaatan 
teknologi informasi dalam komunikasi publik.



§ Sehingga perencanaan strategi komunikasi publik perlu 
memperhatikan: 

a)kondisi sosial ekonomi masyarakat dan nilai-nilai yang 
berkembang didalamnya; 

b)memperhatikan kemudahan dan kesederhanaan 
program/kegiatan agar masyarakat bisa menjangkau dan 
memanfaatkanya; 

c)menumbuhkan rasa ikut memiliki sehingga terjadi 
partisipasi publik; 

d)pengembangan program/kegiatan yang sudah ada dengan 
perumusan target capaian program/kegiatan dan evaluasi 
terhadap capaian. 

§ Target capaian kegiatan yang kuantitatif kurang bisa 
menangkap subtansi dari program yang telah direncanakan. 
Untuk itu perlu dilakukan evaluasi secara reguler agar 
mendapatkan umpan balik sesegera mungkin.



§ Program pengembangan komunikasi, informasi, 
dan media massa dalam RPJMD 2010-2015 adalah 
tahap pembentukan knowledge melalui 
komunikasi 2 arah. Tahap tersebut merupakan 
sebuah proses lanjutan dari awareness 
(mengetahui) menuju preference (mendukung). 
Masyarakat telah mengetahui program-program 
pemerintah, tetapi belum tercipta dukungan dan 
partisipasi riil secara optimal.



§ Pengetahuan masyarakat Surabaya terhadap saluran-
saluran komunikasi berkisar pada publikasi yaitu 
saluran komunikasi melalui media massa (utamanya 
televisi lokal), media luar ruang (spanduk), dan 
pameran. Pemutaran film dan mobil keliling kurang 
diketahui oleh masyarakat karena implementasinya 
yang kurang merata di wilayah kota Surabaya. 
Sedangkan pengetahuan masyarakat terhadap 
keberadaan, peran dan fungsi website, KIM, PPID, dan 
Media Center cenderung masih minim. 

§ Pengetahuan masyarakat Surabaya terhadap program 
pengembangan komunikasi, informasi, dan media 
massa masih belum merata



§ Ibu Rumah Tangga (IRT) merupakan responden yang 
paling aktif mengakses berbagai saluran informasi 
dibandingkan profesi lainnya. Terdapat perbedaan 
karakteristik penggunaan saluran komunikasi. IRT aktif 
mengakses informasi dari saluran informasi yang 
bersifat konvensional dan tatap muka (KIM, PPID, 
Publikasi); sedangkan saluran komunikasi melalui 
teknologi informasi dan komunikasi internet (Website 
dan media center) mayoritas diakses oleh pelajar atau 
mahasiswa. 
§ Tolak ukur program pengembangan komunikasi, 

informasi dan media massa yang berupa capaian angka 
atau frekuensi belum menjamin bahwa masyarakat 
memahami program kerja Pemerintah Kota, mengakses 
program melalui media yang ada, dan berpartisipasi 
didalamnya. 





Dilakukan melalui 2 tahap:

1. Tingkat pemanfaatan program komunikasi, informasi, dan media 
massa oleh masyarakat Surabaya.

Dilakukan pada pertengahan periode RPJMD 2015-2020, 
yaitu pada tahun ke-3 (2018).

2. Analisis partisipasi publik terhadap program komunikasi, 
informasi, dan media massa. 

 Merupakan evaluasi program yang dilakukan pada tahap 
akhir periode RPJMD 2015-2020, yaitu pada tahun 2019 atau 
paling lambat pada awal tahun 2020. Hal ini dikarenakan 
hasil evaluasi indikator kinerja program akan menjadi 
dasar penyusunan program untuk periode selanjutnya 
(RPJMD 2020-2025). 



1. Tingkat pemanfaatan program komunikasi, informasi, dan 
media massa oleh masyarakat Surabaya:

Evaluasi ini dilakukan melalui metode survei yang 
menggunakan instrumen berupa kuesioner. Variabel yang akan 
dilihat untuk mengukur indikator ini adalah:

§ Preferensi penggunaan program komunikasi, informasi, dan 
media massa.

§ Frekuensi Penggunaan program komunikasi, informasi, dan 
media massa (apa dan bagaimana).

§ Sebaran/jangkauan informasi dan layanan program komunikasi, 
informasi, dan media massa.



§ Penarikan sampel kajian ini menggunakan Multistage Cluster 
Sampling yaitu dengan menyeleksi dan/atau mengelompokkan 
populasi atau sampel dalam beberapa kelompok dan dibagi 
berdasarkan wilayah (Sugiyono, 2007: 70). Jumlah responden 
didapat dengan menggunakan rumus Yamane sebagai berikut:

n =          N/Nd²+1

=  2 .174.545/(2.174.545)(0,0025) + 1 = 400 orang

n= Sampel yang diinginkan 

N= Jumlah populasi

d²= presisi/ tingkat error 5% dengan tingkat kepercayaan 95%



§ Evaluasi ini menunjukkan kategori tingkat pemanfaatan program 
komunikasi, informasi, dan media massa oleh masyarakat 
Surabaya, yakni kategori tinggi, sedang, atau rendah. 
§ Alat analisis yang digunakan berupa skala likert dengan jawaban 

berjenjang sehingga memungkinkan responden 
mengekspresikan intensitas perasaan dan sikap 

§ Sangat Setuju (SP)  Bobot nilai 7
Setuju (S)  Bobot nilai 6

Cukup Setuju (CS)  Bobot nilai 5

Ragu – Ragu  Bobot nilai 4

Netral  Bobot nilai 3

Tidak Setuju (TS)  Bobot nilai 2

Sangat Tidak Setuju (STS)  Bobot nilai 1

 

RS = m – n/ b 
RS: Rentang Skala
m: Angka tertinggi dalam pengukuran
n: Angka terendah dalam pengukuran
b: Banyaknya kelas yang dibentuk



2. Analisis partisipasi publik terhadap program komunikasi, 
informasi, & media massa 

Variabel:

§ Motivasi publik terhadap program komunikasi, informasi, dan 
media massa.

§ Peran serta publik terhadap program komunikasi, informasi, 
dan media massa.

§ Aksi publik terhadap program komunikasi, informasi, dan 
media massa.

§ Tanggung jawab publik terhadap program komunikasi, 
informasi, dan media massa.





§ Penarikan sampel kajian ini menggunakan Multistage Cluster 
Sampling yaitu dengan menyeleksi dan/atau mengelompokkan 
populasi atau sampel dalam beberapa kelompok dan dibagi 
berdasarkan wilayah (Sugiyono, 2007: 70). Jumlah responden 
didapat dengan menggunakan rumus Yamane sebagai berikut:

n =          N/Nd²+1

=  2 .174.545/(2.174.545)(0,0025) + 1 = 400 orang

n= Sampel yang diinginkan 

N= Jumlah populasi

d²= presisi/ tingkat error 5% dengan tingkat kepercayaan 95%



Metode penelitian:
a) Survey opini dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk 

mendeskripsikan sikap publik terhadap program komunikasi, 
informasi, dan media massa dengan formulasi skala likert.

Sangat Setuju (SP)  Bobot nilai 7
Setuju (S)  Bobot nilai 6

Cukup Setuju (CS)  Bobot nilai 5

Ragu – Ragu  Bobot nilai 4

Netral  Bobot nilai 3

Tidak Setuju (TS)  Bobot nilai 2

Sangat Tidak Setuju (STS)  Bobot nilai 1
 

RS = m – n/ b 
RS: Rentang Skala
m: Angka tertinggi dalam pengukuran
n: Angka terendah dalam pengukuran
b: Banyaknya kelas yang dibentuk



b) Indepth interview kepada beberapa responden 
yang mengikuti survei untuk mendalami jawaban 
yang diberikan pada kuesioner. Jumlah responden 
disesuaikan dengan jumlah responden dalam 
survey. Indepth interview juga dilakukan pada 
perwakilan SKPD terkait perencanaan dan 
pelaksanaan program komunikasi, informasi, dan 
media massa. 

c) Focus Group Discussion (FGD) dilakukan pada  
perwakilan masyarakat dengan beragam latar 
belakang sosial untuk mendapatkan masukan 
yang bersumber dari pengetahuan dan 
pengalaman masyarakat Surabaya terhadap 
program komunikasi, informasi, dan media massa. 



TAHUN KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN KEGIATAN

2015-2016 Manajemen 
komunikasi 
berbasis 
partisipasi 
publik 

a) Perencanaan tentang 
integrasi kegiatan 
komunikasi, informasi dan 
media massa, termasuk 
saluran komunikasi.

b) Aktivitas yang 
mengintegrasikan 
kegiatan komunikasi, 
informasi dan media 
massa (baik online, media 
massa, tatap muka, KIM, 
PPID)

• Tersusunnya dokumen 
perencanaan integrasi kegiatan 
komunikasi, informasi dan media 
massa, yang mengidentifikasi 
bentuk kegiatan, saluran 
komunikasi (online, media 
massa, tatap muka, pelibatan 
masyarakat).

• Pemutakhiran konten saluran 
komunikasi online (website dan 
media center) yang memuat 
kegiatan dan program Pemkot 
dan SKPD.

• Terintegrasinya website Pemkot 
dan seluruh SKPD.

• Terlibatnya KIM dan PPID dalam 
sosialisasi kegiatan dan program 
Pemkot.

• Peningkatan kerjasama dengan 
media massa dalam sosialisasi 
program dan partisipasi publik. 



TAHUN KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN KEGIATAN

2015-2016 Manajemen 
komunikasi 
berbasis 
partisipasi 
publik 

c) Penataan dan perluasan 
jangkauan sosialisasi 
informasi layanan 
pembangunan untuk 
memperluas akses 
terhadap informasi 
pembangunan

d) Evaluasi kegiatan 
Manajemen komunikasi 
berbasis partisipasi 
publik.

• Cakupan wilayah sosialisasi 
dan layanan informasi 
pembangunan.

• Ketersediaan sarana teknologi 
informasi komunikasi di 
masyarakat.

• Layanan informasi 
pembangunan dan 
pengaduan online dan 
website.

• Adanya evaluasi reguler 
terkait pelaksanaan dan 
capaian kegiatan. 

2015-2018 Kampanye 
publik Surabaya 
sebagai kota 
cyber

a) Perencanaan kampanye 
untuk edukasi masyarakat 
terhadap penggunaan TIK 
untuk akses program 
Pemkot dan optimalisasi 
fasilitas TIK di area publik 
(2015).

• Adanya tema kampanye 
Surabaya sebagai kota cyber.

• Tersusunnya dokumen 
perencanaan kampanye 
Surabaya sebagai kota cyber.

• Ketersediaan sarana TIK di 
masyarakat.



TAHUN KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN KEGIATAN

2015-2018 Kampanye 
publik Surabaya 
sebagai kota 
cyber

b) Percontohan kampung 
cyber

c) Edukasi pemanfaatan TIK

d) Kegiatan lomba kampung 
cyber

e) Evaluasi kegiatan 
kampanye publik 
Surabaya sebagai kota 
cyber

• Terpilihnya jumlah kampung 
cyber untuk percontohan.

• Lokasi dan jumlah masyarakat 
kegiatan edukasi 
pemanfaatan TIK.

• Tingkat layanan publik 
berbasis IT.

• Jumlah yang mengikuti lomba 
kampung cyber.

• Adanya evaluasi reguler 
terkait pelaksanaan dan 
capaian kegiatan.



TAHUN KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN KEGIATAN

2017-2020 Pembentukan 
Community 
Center (CC) / 
pusat kegiatan 
masyarakat

a) Perencanaan kegiatan 
pembentukan pusat 
kegiatan masyarakat 
terkait tata kelola 
komunikasi publik di 
komunitas

b) Integrasi program Pemkot 
dalam CC

• Tersusunnya dokumen 
perencanaan kegiatan 
pembentukan pusat kegiatan 
masyarakat terkait tata kelola 
komunikasi publik di 
komunitas.

• Terlibatnya KIM dan PPID 
dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi 
kegiatan CC.

• Jumlah sosialisasi CC pada 
komunitas yang dilakukan 
oleh KIM dan PPID.

• Jenis informasi program 
Pemkot dan layanan publik di 
CC.

• Tersedianya media informasi 
(KIE) mengenai program 
Pemkot dan layanan publik



TAHUN KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN KEGIATAN

2017-2020 Pembentukan 
Community 
Center (CC) / 
pusat kegiatan 
masyarakat

c) Partisipasi masyarakat 
dalam CC dan 
keterlibatannya dari 
perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi.

d) Evaluasi kegiatan 
Pembentukan Community 
center (CC)/pusat kegiatan 
masyarakat terkait tata 
kelola komunikasi publik 
di komunitas

• Jumlah masyarakat yang 
berpartisipasi dari sisi usia 
dan status sosial.

• Jumlah masyarakat yang 
berperan aktif dalam kegiatan 
CC sehari-hari dari sisi usia 
dan status sosial.

• Jumlah pengaduan yang 
masuk ke CC dan direspon 
oleh SKPD terkait.

• Jumlah masyarakat yang 
memanfaatkan TIK untuk 
mengakses informasi program 
pemerintah dan layanan 
publik.

 
• Adanya evaluasi reguler terkait 

pelaksanaan dan capaian 
kegiatan
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