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Keselarasan antara 
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baik dan benar

Bekerja secara disiplin, 
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an yang sudah 

ada dan 
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Bekerja secara tuntas dan 
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Menjadi contoh yang baik 
bagi orang lain
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ORDE LAMA (1945 – 1966)

• Media memiliki tujuan yang sama:
Kemerdekaan dari penjajahan 

dan mempertahankan kemerdekaan
Republik Indonesia

ERA REFORMASI (1999 – Sekarang)

• Kebebasan pers ditandai dengan penghapusan 
Departemen Penerangan dalam Kabinet Reformasi.
• UU Pers Tahun ‘99 membebaskan perusahaan pers 

dari kewajiban izin publikasi. 
• Terjadi peningkatan jumlah media secara signifikan

ORDE BARU (1966 – 1999)

•Kebebasan pers dibatasi oleh peraturan perundangan,
dan digunakan sebagai alat pemerintah 

untuk mendukung tujuan dan rencana pemerintah 
(SIUP, Departemen Penerangan)

• Isi berita harus mendukung pemerintah/penguasa. 

Evolusi Jurnalisme di 
Indonesia
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www.suarapengusaha.com

Regulasi
 UU No. 40/1999 tentang Pers 

 UU No. 32/2002 tentang Penyiaran

 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara 

 UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

 UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara

 KMA No. 137/2002 tentang Pengelolaan Informasi Keagamaan Departemen Agama

 PBM Menkominfo dan Kepala BKN No. 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan No.18A/2006 
tentang Petunjuk Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angkar Kreditnya

 Keputusan Menkominfo No.371 Tahun 2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan

 Peraturan Men PAN dan RB No.12 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Humas di 
Lingkungan Instansi Pemerintah

 PMA Nomor 13 Tahun 2012 yang sudah direvisi dengan PMA No 19 tahun 2019 tentang 
Ortaker Instansi Vertikal Kementerian Agama

 PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Agama

 KMA Nomor 200 Tahun 2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) Kemenag
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Mendesak di 2020….

PMA Tata Kelola
Kehumasan, TSI, dan

Data

Beberapa KMA terkait
PPID dan Pedoman

Teknisnya
www.riaubisnis.com
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Unit Kerja Kehumasan Kemenag
 Kantor Pusat: Biro Humas, Data, dan Informasi; 
 Eselon I: Subbag Humas dan Publikasi (Pendis), Subbag Informasi dan 

Humas (PHU), Subbag Sistem Informasi dan Humas (Bimas Islam, 
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Balitbang-Diklat), Subbag TU dan 
Humas (Itjen) (melakukan pelayanan urusan persuratan, 
administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, 
keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, 
data, dokumentasi, perpustakaan, publikasi dan hubungan 
masyarakat pada Itjen) (pasal 721 PMA 42/2016)

 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi: Subbag Umum dan 
Humas & Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi; 

 Perguruan Tinggi Agama Negeri: Subbag Humas, Dokumentasi, dan 
Publikasi; Subbag Dokumentasi dan Publikasi; Subbag Humas dan 
Publikasi; Subbag Dokumentasi, Publikasi, dan Kehumasan; Subbag 
Humas; dan 

 Subbagian lain yang melaksanakan tugas dan fungsi kehumasan.
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Tugas Unit Kerja Kehumasan

penyebaran dan penyampaian 
informasi

komunikasi antarlembaga

penyelenggaraan pelayanan di 
bidang informasi tentang 

kebijakan, program, kegiatan, 
dan kinerja Kementerian 

Agama
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Fungsi Unit Kerja Kehumasan (1)

Kumpul, Kelola, 
dan Sampaikan

Informasi
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Fungsi Unit Kerja Kehumasan (2)

www.imatek.ft.unsri.ac.id

Juru Bicara
Penghubung

K/L/Instansi lain
Wadah Masukan dan

Dumas
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Kewenangan Unit Kerja Kehumasan

www.aegonreligare.com
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Persoalan kompetensi akibat keterbatasan
wawasan dan pemahaman, kapasitas dan

kecakapan

Persoalan struktural kelembagaan . Terdapat
banyak jumlah dan jenis satker, 

komunikasi dan kordinasi yang kurang
maksimal

Efektivitas program kehumasan

Realitas Kehumasan Kemenag (1)
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Realitas Kehumasan Kemenag (2)

 Kemenag berkomitmen untuk tidak memutar mundur jarum jam 
sejarah. Kemenag tetap berkomitmen penuh mendukung keterbukaan
informasi dan kemerdekaan pers.  Meskipun dalam praktiknya, iklim
kondusif tersebut cenderung disalahmengerti dan disalahgunakan oleh
sejumlah kalangan media.

Tugas dan Fungsi Humas Kemenag semakin
berat dan penuh tantangan!
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Tantangan

 Membangun public awareness terhadap kiprah, program, dan
kinerja Kementerian Agama; 

 Memperkuat citra dan reputasi Kementerian Agama sebagai
institusi yang kredibel, kapabel, akuntabel, serta penuh
integritas dan dedikasi dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab

 Situasi yang kondusif untuk melaksanakan seluruh 
kebijakan dan program Kementerian Agama

 Dukungan publik dan stakeholders terhadap kebijakan  
dan program Kementerian Agama
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 Media Understanding: 
Pahami cara kerja dan kebutuhan media

 Media Relations:

Jalin hubungan baik dengan media

 Media Handling: 

Tangani dengan baik kegiatan yang berkaitan dengan media 

Jawaban
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 Media bukan alat tapi mitra dalam mencapai tujuan

 Pahami kebutuhan media massa dan bagaimana 
media massa bekerja

 Jangan pernah berbohong

 Jadilah narasumber yang berharga dengan 
mengembangkan profesionalitas, respek, dan 
saling percaya

 Jangan membuat persoalan yang tidak perlu 
dengan media

5 Prinsip Dasar Hubungan Baik

Sharing
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 Fast: Menghormati deadline wartawan. Jika seorang wartawan menelpon untuk

suatu informasi, tanggapi telepon secepatnya, meskipun sudah di luar jam kantor.

 Factual: Harus sesuai fakta dan menarik. Suatu cerita selalu didasarkan pada 

fakta yang ada. Berikan sumber-sumber fakta yang ada dan berikan pula data 
statistik.

 Frank: Jujur. Jangan menyesatkan wartawan. Terbukalah dan tanggapi

pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan.

 Fair: Organisasi harus adil terhadap wartawan jika mereka mengharapkan

wartawan untuk adil kepada mereka. 

 Friendly: Seperti layaknya orang lain, wartawan juga senang akan sopan

santun, respek, dan kebaikan. Ingat nama mereka, baca apa yang mereka tulis, 
dengarkan apa yang mereka ucapkan, ketahui kesenangan mereka, dan berterima
kasihlah kepada mereka.

Sharing: Perhatikan 5F
Sharing
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PENGUKURAN KINERJA HUMAS

 Pemberitaan media yang positif 

 Media Audit

 Persepsi yang positif di kalangan internal (user), 
media, pemangku kepentingan, terhadap citra 
personal Menteri/Pejabat Kementerian, dan 
kebijakan/program Kementerian.

 Survey, polling, etc

 Kepuasan publik terhadap pelayanan lembaga

 Survey,polling, etc
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 Fungsi Humas secara luas tidak hanya menjadi 
tanggung jawab Bagian Humas, tapi seluruh 
unsur/bagian dan pimpinan/pejabat lembaga;

 Oleh sebab itu penting bagi seluruh 
pimpinan/pejabat lembaga untuk memiliki 
kemampuan media relations yang baik , di antaranya 
faham media (media savy) sehingga bisa 
berhubungan dan menangani media/wartawan 
dengan baik
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PPID Kementerian Agama
 PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di 

bidang penyimpanan, pendokumentasian, 
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan 
publik.  (UU 14/2008 ttg KIP)

KMA 200/2012
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Pasal-Pasal Krusial (1)

 Pasal 7 dan 8 : Kewajiban Badan Publik

 Pasal 9 – 12 : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
Badan Publik

 Kategori Informasi:
a. Berkala : program/kegiatan, laporan kinerja, laporan

keuangan (pasal 9)
b. Serta-Merta : suatu informasi yang dapat mengancam hajat

hidup orang banyak dan ketertiban umum (pasal 10)
c. Setiap Saat : seluruh Informasi Publik yang berada di bawah

penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan (pasal
11)

 Informasi pelaksanaan tugas PPID (pasal 12)
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Pasal-Pasal Krusial (2)

 Pasal 17:Informasi yang dikecualikan (mengganggu penegakan
hukum, perlindungan HAKI, keamanan dan pertahan negara, 
kekayaan alam, ketahanan ekonomi,  kepentingan hubungan
luar negeri, wasiat, rahasia pribadi, serta informasi yang sifatnya
dirahasiakan dan tidak boleh diungkap oleh UU)

 Pasal 18: Tidak termasuk informasi yang dikecualikan (putusan
peradilan, keputusan/peraturan, laporan tahunan penegak
hukum)

 Pasal 19:Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan

 Pasal 21 & 22:Mekanisme memperoleh informasi
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Mekanisme Memperoleh Informasi
 Formulir Permintaan Informasi Publik

 Tanda Bukti Permintaan Informasi Publik

 Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik

 Formulir Keberatan
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