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Latar Belakang:
• Secara institusi, strategi komunikasi masih lemah karena

isu yang berkembang didominasi oleh pemberitaan yang
cenderung menonjolkan sosok Ibu Susi Pudjiastuti
sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

• Sosok Ibu Menteri menjadi media darling sehingga
seringkali dijadikan sebagai clickbait oleh media.

• Belum ada strategi komunikasi KKP secara khusus, yang
merangkum aktivitas komunikasi lembaga secara sinergis
dan berkelanjutan, sehingga kegiatan komunikasi
lembaga tidak dapat dengan optimal memenuhi hak tahu
publik akan informasi, mengedukasi publik, dan
melibatkan publik dalam setiap kebijakan publik.
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Strategi Komunikasi
• Strategi komunikasi adalah cara dan pendekatan

komunikasi kepada khalayak sasaran (publik) dan
mengenai isu kebijakan dan program tertentu atau spesifik
secara efektif dan efisien.

• Wayne, Peterson dan Burnet (1994) menyatakan strategi
komunikasi ditujukan untuk memantapkan pemahaman,
menjaga penerimaan dan memotivasi tindakan tertentu.

• Secara umum strategi komunikasi mencakup perencanaan
komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai
tujuan komunikasi lembaga.

• Dalam artian praktis, strategi komunikasi berisi tentang
pemilihan rencana, teknik dan metode komunikasi yang
digunakan kepada khalayak sasaran sesuai dengan
konteks, tujuan, dan kondisi yang melingkupi khalayak
sasaran



Tahapan Penyusunan Strategi Komunikasi



Identifikasi Isu

• Identifikasi isu atau latar belakang kebutuhan
strategi komunikasi berdasarkan perspektif
lembaga atau secara ringkas bisa disebut
sebagai permasalahan komunikasi.

• Permasalahan komunikasi bisa dalam aspek
komunikator, pesan, penggunaan media serta
khalayak sasaran atau aspek-aspek lain yang
relevan, misalnya gambaran komunikasi.



Analisis Situasi & Sasaran Komunikasi

• Analisis situasi untuk mengetahui, memahami dan
merinci kondisi internal dan eksternal lembaga
berkaitan dengan komunikasi yang akan dilakukan.
Analisis situasi mencakup penelusuran atas kekurangan
dan potensi lembaga yang bisa digunakan untuk
mendukung pelaksanaan komunikasi lembaga.

• Setiap strategi komunikasi memiliki sasaran/tujuan
tertentu. Secara umum, strategi komunikasi diarahkan
untuk menyebarluaskan informasi agar meningkatkan
pemahaman dan pada gilirannya diharapkan terjadi
perubahan perilaku.



Identifikasi Khalayak
• Khalayak bisa digolongkan berdasarkan:

– Geografis (lokasi tempat tinggal), 

– Usia dan jenis kelamin, sosiologis (kekerabatan dan 
kelompok masyarakat), 

– teknografis (pola penggunaan teknologi dan akses 
media).

– Psikografis (preferensi psikologis)

Dalam perspektif psikografis terdapat tiga bentuk
khalayak sasaran dari kegiatan komunikasi
berdasarkan intensi dan motivasi terhadap suatu
masalah, yaitu:
o Khalayak tersembunyi yang sulit untuk dikenal keberadaannya (latent
publics)

o Khalayak yang peduli serta mudah dikenali keberadaannya (aware
publics)

o Khalayak aktif dan berkaitan dengan masalah dihadapi perusahaan
(active publics)

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Khalayak_sasaran


Penentuan Isi Pesan
Penentuan dan pengemasan pesan dalam strategi
komunikasi disesuaikan dengan khalayak sasaran yang
telah diidentifikasi. (Contoh arahan pesan Kampanye Asian Games 2018)



Pemilihan/Perencanaan Media
• Pemilihan atau perencanaan diperlukan untuk memperkirakan sumber

daya yang dibutuhkan dalam program komunikasi untuk mencapai
dampak tertentu pada khalayak sasaran. Ada tiga jenis perencanaan yang
harus dipertimbangkan dalam strategi komunikasi yaitu :

– communications planning yaitu terkait penentuan cara-cara yang
digunakan untuk mengkomunikasikan pesan. Apakah lewat media
tertentu atau umum, serta bagaimana isi pesannya.

– organizational planning, yaitu terkait dengan siapa-siapa saja yang
bertanggung jawab melakukan tindakan-tindakan apa saja untuk misi
komunikasi.

– technology planning yaitu terkait alat bantu teknologis untuk
menyampaikan pesan. Apakah kita mengirim press release via e-mail,
atau menyampaikan undangan untuk konferensi pers dan dengan
menggunakan teknologi lainnya.

• Melalui perencanaan akan dipahami potensi, prospek perkembangan
serta hambatan dan risiko yang mungkin dihadapi.



Penetapan Komunikator

• Penetapan dan pemilihan komunikator sangat
penting karena tingkat keberhasilan program
komunikasi dapat terlihat dari siapa yang akan
menyampaikan pesan atau informasi
mengenai kebijakan. Contoh komunikator:



Pesan

(Message)

Produksi

(Production)

Diseminasi

(Dissemination)

Kanal

(Channel)

Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi
•Radio

•TV

•Media cetak

•Media daring

Above the 
line media

•Media sosial

• Festival blogger dll.

•PPID

Through 
the line 
media

•Media tercetak
(buku)

•Forum Diskusi 
Media

•FGD

•Seminar dan 
sarasehan

•Petunra

•Diskusi Panel

•PPID

Below the 
line media
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Monitoring dan Evaluasi

• Monitoring membantu pelaksanaan strategi
komunikasi yang optimal dan diperlukan untuk
penyesuaian-penyesuaian dalam waktu singkat.

• Evaluasi dapat dilakukan pada tahapan sebelum
penyusunan atau setelah pelaksanaan strategi
komunikasi karena adanya kemungkinan perubahan
situasi yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi.

• Pelaksanaan monitoring evaluasi bersifat terukur;
artinya evaluasi dan monitoring tersebut harus
senantiasa bertujuan menguji apakah strategi
komunikasi yang dikembangkan dan dilaksanakan
berjalan sesuai rencana awal.



Contoh Monitoring Kampanye Asian Games 2018

*dirujuk dari draf dokumen Panduan Integrasi Komunikasi Asian Games 2018



KETERBUKAAN 
INFORMASI PUBLIK



Mewujudkan Hak Warga Negara 
Mendapatkan Informasi

Nawacita

Pengaturan
sistem

komunikasi

Pembangunan 
infrastruktur
komunikasi

Komunikasi
Publik

• Kesadaran pemerintah untuk
berkomunikasi dengan masyarakat

• Menciptakan komunikasi dua arah
untuk mendapatkan input dari
masyarakat

• Meningkatkan kapasitas komunikasi
pemerintah

• Regulasi pendukung yang 
menciptakan lingkungan
pembangun sistem
komunikasi seperti, UU Pers, 
UU ITE, UU KIP

• Media literasi meningkatkan
pengetahuan masyarakat



Keterbukaan Informasi Publik
Dijamin UU No. 14 Tahun 2008

• UU KIP menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana
pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan
proses pengambilan keputusan publik, serta alasan
pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi
dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan publik;

• Mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan
tatakelola pemerintahan yang baik (good governance);

• Mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis
berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

• Melancarkan sistem komunikasi Indonesia

• Mengatur dan melancarkan komunikasi organisasi badan publik

• Sebagai upaya mengembangkan masyarakat informasi
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Siapa PPID?

PPID adalah Pejabat 
Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi, Pasal 13 UU KIP

Pejabat yang 
bertanggung jawab di 
bidang penyimpanan, 
pendokumentasian, 
penyediaan, dan/atau 
pelayanan informasi di 
badan publik, Pasal 6 dan 7 
Perki 1/2010

• PPID ditunjuk oleh pimpinan
Badan Publik

• Pejabat yang dapat ditunjuk
sebagai PPID di lingkungan
Badan Publik Negara 
merupakan pejabat yang 
membidangi Informasi Publik

• Bertanggungjawab langsung
kepada atasan PPID

• Dijabat oleh seseorang yang 
memiliki kompetensi di bidang
pengelolaan informasi dan
dokumentasi.

• Dalam melaksanakan tugas, 
dibantu oleh pejabat fungsional



INFORMASI 
PUBLIK

INFORMASI WAJIB 
DISEDIAKAN & 
DIUMUMKAN

INFORMASI YG 
DIKECUALIKAN

INFORMASI ATAS 
DASAR 

PERMINTAAN

BERKALA
RAHASIA 
NEGARA

PERSAINGAN 
USAHA TIDAK 

SEHAT

RAHASIA 
PRIBADI

RAHASIA 
JABATAN

SERTA 
MERTA

1.Informasi yang berkaitan
dengan Badan Publik;

2.Informasi mengenai kegiatan
dan kinerja Badan Publik
terkait;

3.Informasi mengenai laporan
keuangan; dan/atau;

4.Informasi lain yang diatur
dalam peraturan perundang-
undangan;

5.Kewajiban memberikan dan
menyampaikan informasi
publik dilakukan paling lambat
6 (enam) bulan sekali;

6.Kewajiban menyebarluaskan
informasi publik disampaikan
dengan cara yang mudah
dijangkau oleh masyarakat dan
dalam bahasa yang mudah
dipahami.

1.Daftar seluruh informasi publik yang berada
dibawah penguasaannya, tidak termasuk
informasi yang dikecualikan;

2.Hasil keputusan Badan Publik dan
pertimbangannya;

3.Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen
pendukungnya;

4.Rencana Kerja proyek termasuk di dalamnya
perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;

5.Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
6.Informasi dan Kebijakan yang disampaikan

pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka
untuk umum;

7.Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang
berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
dan/atau

8.Laporan mengenai pelayanan akses informasi
publik sebagaimana diatur dalam Undang-
undang ini.

1.Badan Publik wajib mengumumkan secara serta
merta suatu informasi yang dapat mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

2.Kewajiban menyebarluaskan informasi publik
disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau
oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah
dipahami.

a.Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum;
b.Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas

Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan
Usaha Tidak Sehat;

c.Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan
Negara;

d.Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia;
e.Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional:
f. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri :
g.Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat

Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat
Seseorang;

h.Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;
i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau

Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan
Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-Undang.

KATEGORI INFORMASI PUBLIK

Pro 
Aktif

Reaktif

Reaktif

INFORMASI 
TERSEDIA SETIAP 

SAAT
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9PPID di Era Keterbukaan Informasi Publik

Semua Orang Bisa Mengakses , Menyebarkan
Informasi dimanapun dan kapanpun

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik
yang akurat, benar dan tidak menyesatkan

PPID melakukan Verifikasi bahan informasi dan
dokumentasi publik

PPID melakukan pemutakhiran Informasi Publik
secara berkala

PPID Memberikan pelayanan Informasi dan dokumentasi
untuk diakses oleh masyarakat melalui platform berbasis

Digital (Website, Portal PPI D atau Media Sosial)





STRATEGI KOMUNIKASI

PENURUNAN PREVALENSI STUNTING

D I R E K T O R A T  J E N D E R A L  I N F O R M A S I  D A N  K O M U N I K A S I  P U B L I K

K E M E N T E R I A N  K O M U N I K A S I  D A N  I N F O R M A T I K A

T A H U N  2 0 1 9



LATAR BELAKANG

❑ Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018, angka prevalensi Stunting di indonesia mengalami

penurunan yaitu dari 37,2% ( Riskesdas 2013) menjadi 30,8%

❑ Adapun proporsi status gizi sangat pendek dan pendek menurut provinsi paling tinggi yaitu

di Nusa Tenggara Timur yang mencapai 42,6% dan terendah di DKI Jakarta sebesar

17,7%.

❑ Meskipun tren stunting mengalami penurunan, namun angka saat ini masih berada di

bawah rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu kurang dari 20%. Artinya,

tingkat prevalensi stunting di Indonesia secara keseluruhan masih tergolong tinggi dan

masih harus mendapatkan perhatian khusus pemerintah.

❑ Jika permasalahan stunting ini tidak dapat diatasi, maka Indonesia akan kehilangan

momentum Bonus Demografi dimana pada tahun 2020-2030 usia produktif (15-64

Thn) akan lebih besar sebanyak 70% daripada usia non produktif (0-14 Tahun dan Diatas

65 tahun) sebanyak 30%.



Dibutuhkan program komunikasi
perihal edukasi mengenai sebab
dan akibat stunting secara
terintegrasi dan menyeluruh, 
sebagai tahapan awal menuju
Indonesia bebas Stunting



TUJUAN PROGRAM

1. Meningkatkan awareness dan pengetahuan terhadap stunting

2. Memberikan pengetahuan yang baik tentang 1000 Hari Kehidupan

Pertama

3. Memberikan pemahaman pentingnya menjaga kebutuhan gizi menuju

perubahan perilaku

Program nasional berfokus kepada pemahaman dan perubahan perilaku, 
dengan tujuan antara lain



WILAYAH DENGAN  PREVALENSI STUNTING TERTINGGI



rAUDIENCE & KEY MESSAGE

Remaja Putri

•Menikah tidak pada usia dini

•Remaja putri gizi baik tidak 
anemia

•Pengetahuan yang baik
tentang kesehatan
reproduksi, perencanaan
keluarga dan pangan sehat

Usia kehamilan dan
persalinan

• Ibu hamil cukup gizi, kalsium, 
dan tidak anemia

• Ibu hamil periksa kehamilan
minimal 4 kali selama masa 
kehamilan

•Pengetahuan pengasuhan
anak yang baik

•Pengetahuan ASI eksklusif
dan inisiasi menyusui dini

Ibu menyusui

• Ibu menyusui dengan gizi 
seimbang dan tidak kurang 
energi kronik

• Ibu memantau tumbuh 
kembang anak menggunakan 
Kartu Menuju Sehat (KMS)



NARASI 
INTI

• Radio
• Portal berita
• Socialmedia ads
• Influencer

Penggunaan 
media 

elektronik 
dan digital

▪ Penyebaran Edu Poster ke 
wilayah LokusOptimalisasi 

Media 
Konvensional

Edukasi informasi :
- Sekolah
- Puskesmas/Posyandu
- Petunra

Forum 
tatap muka

Pembuatan aset digital khusus 
Stunting :
▪ Website
▪ Sosial Mediia
▪ Apps

Penguatan 
Aset mandiri 

sebagai  pusat 
informasi

KOMUNIKASI MULTI PLATFORM



EDUKASI STUNTING

Ajakan menjaga 

kebersihan tubuh 

(tangan) dan 

pentingnya asupan gizi

Pentingnya 1000 HPK

Lengkapi wawasan 

seputar isu stunting 

dengan aplikasi

Remaja Putri, Ibu hamil dan Ibu menyusui

• Edukasi di lingkungan sekolah
• Edukasi di lingkungan Posyandu / Puskesmas 
• Penyebaran  informasi melalui media konvensional & Digital

Objective

Key message

Target audience

Medium
• Aset digital 

InStunting
• Apps InStunting

• Petunra
• FB & IG Ads
• Google Display 

Network
• Influencer

• Aset digital 
stunting

• Poster
• Forum tatap muka
• Komik
• Buku saku
• Influencer
• Portal berita

• Aset digital 
stunting

• Poster
• Forum tatap muka
• Komik
• Buku saku
• Influencer
• Portal berita

Activities

IMPLEMENTASI PROGRAM



Alur Komunikasi Publik
Penurunan Prevalensi Stunting

Pesan

(Message)

Produksi

(Productio
n)

Diseminasi

(Dissemina
tion)

Kanal

(Channel)

•Buku & Komik

•Poster

• Forum Tatap
Muka

•Apps Stunting

•Website 
Stunting

• Sosial Media 
Stunting

Owned 
Media

• Influencer

• Portal Berita

• Radio

• Iklan Digital
Paid 

Media
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MARI WUJUDKAN INDONESIA BEBAS STUNTING

TERIMA KASIH


