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BAB I  

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi dan internet terjadi 

dengan sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari data yang terdapat pada We Are 

Social yang menunjukkan bahwa pada Januari 2018, pengguna internet di seluruh 

dunia telah mencapai empat milyar pengguna. Dengan peningkatan populasi 

penduduk di dunia, pengguna internet juga mengalami peningkatan yang signifikan. 

Penetrasi internet telah mencapai 53% yang berarti lebih banyak orang yang 

menggunakan internet dibandingkan dengan yang tidak. 

Gambar 1.1 
Digital Around the World in 2018 

Sumber: We Are Social 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan 

internet dengan sangat pesat. Seperti yang dapat dilihat pada Data Statistik 
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Pengguna Internet Indonesia yang dirilis oleh APJIII sebuah Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang telah berdiri dari tahun 1996, tercatat 

pada tahun 2017 terdapat 143 juta jiwa yang menjadi pengguna Internet. Angka 

tersebut menunjukkan bahwa pengguna Internet di Indonesia telah mencapai 

setengah dari populasi penduduk di Indonesia.  

Gambar 1.2 
Penetrasi Pengguna Internet  

Sumber: apjiii.or.id 
 

Berdasarkan data pada tahun 2016, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJIII) mengungkapkan terdapat 132 juta pengguna internet yang 

berarti dalam kurun waktu satu tahun, Indonesia mengalami kenaikan pengguna 

internet sebanyak 11 juta pengguna atau sebesar 8% dari tahun sebelumnya. Dari 

hasil survei 2017 yang dirilis APJII, penetrasi pengguna internet terbagi 
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berdasarkan kota/kabupaten dan terkonsentrasi di area urban dengan persentase 

72,41%, rural urban (49,49%), dan rural (48,25%). Tingginya penetrasi ini dilihat 

dari ketersediaan fiber optic atau saluran transmisi data dan infrastruktur 

pendukung lainnya yang menopang aktivitas berinternet. Mobilitas yang tinggi kini 

memang telah didukung oleh perkembangan alat komunikasi seperti smartphone 

maupun tablet yang memungkinkan para pemiliknya mengakses internet kapan saja 

dan dimana saja. Menurut survey yang dibuat oleh APJII (APJIII.or.id), jenis 

layanan yang diakses pengguna terbanyak adalah aplikasi chatting (89,35%), media 

sosial (87,13%), mesin pencari (74,84%), lihat gambar/foto (72,79%), lihat video 

(69,64%), dan sisanya aktivitas berinternet lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada zaman sekarang ini, masyarakat dapat menyebarkan informasi dengan sangat 

mudah. Aktivitas terkecil dari hasil survei adalah mengakses perbankan (7,39%) 

dengan penggunaan internet per hari paling besar terletak dalam kurun waktu 1-3 

jam (43,89%). Lalu diikuti durasi dari 4-7 jam (29,63%) dan lebih dari 7 jam 

(26,48%). Selain itu, berdasarkan komposisi umur pengguna internet di Indonesia 

adalah rentang usia 19-34 tahun menjadi kontributor utama dengan persentase 

(49,52%), 35-54 tahun (29,55%), 13-18 tahun (16,68%), dan lebih dari 54 tahun 

(4,24%).  

Kementrian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) dengan 

UNICEF telah melakukan riset mengenai perilaku anak dan remaja dalam 

menggunakan internet pada bulan Februari 2014. Pada pembukaan acara tersebut 

Rudiantara selaku Menteri KEMKOMINFO mengatakan bahwa kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi harus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
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masyarakat. Teknologi tersebut merupakan alat untuk mewujudkan bangsa yang 

cerdas dan maju. Internet dapat memberikan manfaat besar bagi Pendidikan, 

penelitian, niaga dan aspek kehidupan lainnya. Kita harus mendorong anak-anak 

dan remaja untuk menggunakan internet sebagai alat yang penting untuk membantu 

pendidikan, meningkatkan pengetahuan dan memperluas kesempatan serta 

keberdayaan dalam meraih kualitas kehidupan yang lebih baik.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJIII) tertera bahwa kalangan muda yang termasuk dalam rentang usia 19-34 

tahun merupakan pengguna internet terbanyak di Indonesia, dengan adanya 

peningkatan penggunaan internet di kalangan muda dari rentang usia 19-34 tahun 

tersebut penyebaran berita hoax pun semakin bertambah. Seperti yang diungkapkan 

oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara pada hari peluncuran situs 

Indonesiabaik.id bahwa marak nya berita-berita palsu yang beredar di dunia maya 

ini mengecam generasi muda. Menteri Rudiantara mengungkapkan bahwa 

permasalahan yang ditimbulkan dari penggunaan internet yang tidak baik ini bukan 

hanya sekedar hoax, melainkan juga munculnya penyebaran paham-paham negatif 

seperti radikalisme ataupun pornografi. Sejak tahun 2015, KEMKOMINFO telah 

memblokir 814.594 situs yang berkategori konten negatif atau yang menyebabkan 

paham radikalisme. 

Selain itu, dengan adanya jumlah penetrasi internet sebesar 54,68% di 

Indonesia, pemerintahan Indonesia berharap bahwa peningkatan tersebut dapat 
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membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia dalam hal literasi dan dalam 

hal diseminasi program pemerintahan yang merata. Tetapi hal yang sebaliknya 

terjadi, dikarenakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan 

keluhan atas rakyat yang belum tahu kinerja pemerintah, hal ini disampaikan oleh 

CNN Indonesia pada tahun 2017. Selanjutnya, Ferdinandus Setu sebagai pelaksana 

tugas (PLT) kepala biro humas KEMKOMINFO juga mengatakan kepada CNN 

Indonesia bahwa fungsi KEMKOMINFO adalah Government Public Relations, 

kabar baik pemerintah yang berjalan harus disampaikan. Dengan adanya kedua 

berita tersebut, dapat dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 

menginginkan rakyat untuk mengetahui informasi dan program dari pemerintah, 

dimana salah satu tujuan dari KEMKOMINFO adalah mendiseminasi program 

pemerintah.  

Oleh karena itu, dalam upaya untuk diseminasi program dan informasi 

pemerintah dan dalam bentuk untuk mengurangi berita palsu, radikalisme dan 

konten negatif yang beredar di Internet, KEMKOMINFO meluncurkan sebuah 

website yang bernama Indonesiabaik.id pada tahun 2017 lalu. Situs 

Indonesiabaik.id ini berisi informasi tentang Indonesia, pelayanan publik dan 

informasi terkini. Indonesiabaik.id merupakan salah satu kanal yang disediakan 

oleh KEMKOMINFO untuk menyampaikan informasi tentang ragam program 

pemerintah dengan kemasan yang lebih menarik. Terdapat empat pilar konten yaitu 

Tentang Indonesia, Informasi dan Edukasi Pelayanan Publik, Info Terkini, dan 

Pembangunan Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara 

mengungkapkan bahwa alasan situs IndonesiaBaik.id dilahirkan agar dapat menjadi 
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sebuah gerakan kampanye konten positif yang digagas oleh KEMKOMINFO dalam 

bentuk konten informasi digital. Beliau mengatakan bahwa “Banyak konten di 

media sosial, di mana setiap orang diberi kebebasan berbicara justru menyuguhkan 

isi berita negatif dan penggunaanya saling mencerca. Hal ini menjadi kewajiban 

KEMKOMINFO untuk memfilter, menyaring konten-konten yang bermuatan 

negatif tersebut. Dengan itu, konten dari situs Indonesiabaik ini memang dirancang 

untuk kalangan muda agar pesan nya dapat tersampaikan dengan baik dan agar 

dapat mengurangi konten-konten negatif yang tersebar di internet.” hal ini 

disampaikan di situs resmi kominfo.go.id. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi literatur sebelumnya yang 

berjudul Aplikasi ‘The Nine Steps of Strategic Public Relations’ Model oleh Triliant 

Communications pada Client PT.Bakrieland Development Tbk oleh Cecille 

Christophia. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek 

penelitian dan teori pendukung yang digunakan.  

Penulis melakukan penelitian ini dikarenakan situs IndonesiaBaik 

merupakan situs pertama dari perwujudan pemerintah Republik Indonesia dalam 

diseminasi program dan data pemerintah yang dikemas bentuk informasi yang 

menarik dan tidak formal. Situs IndonesiaBaik.id juga merupakan situs pertama di 

KEMKOMINFO yang memenangkan penghargaan International yaitu pada ajang 

World Summit on the Information Society (WSIS). 

Peneliti menggunakan teori The Nine Steps of Strategic Public Relations 

oleh Ronald D.Smith (2005) dikarenakan peneliti tertarik untuk melihat bagaimana 

KEMKOMINFO melakukan keseluruhan proses dari perancangan sampai ke 
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evaluasi dalam pengelolaan situs IndonesiaBaik.id. Selain itu, kesembilan proses 

yang diungkapkan oleh Ronald D.Smith ini merupakan proses yang lengkap karena 

terdapat empat phase yang dibagi lagi menjadi sembilan steps. Maka teori ini dapat 

dikatakan memiliki tahapan yang lebih lengkap dibandingkan teori lainnya.  

 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu “Bagaimana Strategi Komunikasi 

Government Public Relations Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik 

Indonesia dalam Mengelola Situs Indonesiabaik.id?” 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa 

dan melakukan evaluasi dengan jelas bagaimana Strategi Komunikasi Government 

Public Relations Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia 

dalam Mengelola Situs Indonesiabaik.id. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan Akademis 

a. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian 

selanjutnya tentang strategi public relations dalam bidang 

pemerintahan. 



 

8 
 

b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan 

mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan. 

       2.)   Kegunaan Praktis 

a. Bagi pihak lain yang berkepentingan, sebagai sumbangan 

pikiran dan informasi terutama bagi rekan-rekan mahasiswa 

yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 

I.6. Sistematika Penelitian 

 Untuk mempermudah dalam memahami isi tulisan penulis dan 

untuk memberikan gambaran garis besar penulisan, maka penulisan dilakukan 

dengan sistematika sebagai berikut 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini  menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian, serta sistematika 

penelitian. 

BAB II: OBJEK PENELITIAN 

Di dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai objek penelitian yaitu, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Government 

Public Relations Republik Indonesia.  
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BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai teori dan konsep terkait 

topik penelitian, yang akan menjadi acuan bagi Peneliti dalam menyusun analisis 

dan pembahasan. Dalam bab ini, Peneliti akan menjabarkan kerangka pemikiran 

peneliti dalam melakukan analisa terkait variabel-variabel tertentu. 

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data, 

definisi konseptual dari variabel-variabel pada model dengan indikator-indikator 

operasionalnya, uji validitas dan reliabilitas, serta alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari dua sub-bab, yaitu Hasil Penelitian, dan Pembahasan 

yang secara menyeluruh mengenai topik penelitian. Di dalam bab ini, Peneliti akan 

menyelaraskan hipotesis Peneliti dengan fakta yang ada di lapangan berdasarkan 

hasil penelitian. 

BAB VI: PENUTUP 

Di dalam bab ini, peneliti akan menguraikan mengenai kesimpulan dan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, beserta kritik dan saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat dan berguna bagi pembacanya. 

 


