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Narasumber  : Dra. Evi Sulistyorini, MM 

Jabatan  : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

Lokasi Wawancara : Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah 

Waktu Wawancara : 7 Maret 2017/ Pukul 13:30 WIB 

 

Transkrip Wawancara dengan Bu Evi 

 

Bagaimana proses yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi dalam 

menggunakan Gubernur Jawa Tengah sebagai model iklan media luar ruang? 

(dimulai dari Pak Bibit) 

Media luar ruang itu biasanya kan digunakan untuk sarana sosialisasi, misalnya untuk 

event-event nasional kemudian untuk event-event yang berkaitan dengan hari jadi, 

misalnya hari jadi Korpri, hari jadi provinsi. Nah kalau terkait dengan event-event 

nasional tentu saja gambar-gambarnya atau desain-desainnya itu juga menyesuaikan. 

Kalau yang bersifat lokal untuk daerah di Provinsi Jawa Tengah ya tentu saja kita 

memakai figur pimpinan daerah. Bisa Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Sekda, atau 

Ketua DPRD. 

Kalau ini ditanya mulai dari Pak Bibit itu kita tidak hanya dimulai dari Pak Bibit, 

sebetulnya itu baliho itu sudah lama ada sebelum pak Bibit juga sudah ada baliho. 

Namun pimpinan daerah kita itu mempunyai taste yang berbeda-beda atau selera yang 

berbeda-beda.  

  



Jadi menggunakan figur pimpinan daerah sebagai model iklan itu, awalnya atas 

usul siapa? 

 Itu tidak usulan ya, itu hanya sifatnya disesuaikan dengan temanya saja. Kalau itu 

misalkan temanya Hari Pangan, tentu saja yang kita ekspos juga berkaitan dengan 

pangan. Karena ini wilayahnya di Provinsi Jawa Tengah tentu saja kita mengangkat 

figur dari pimpinan di Provinsi Jawa Tengah. Jadi, hanya menyesuaikan dengan 

temanya saja. 

Sejak kapan menggunakan figur Pak Ganjar sebagai model iklan media luar 

ruang? Siapa pengusulnya? 

Sejak pak Ganjar diangkat menjadi Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013 itu Biro 

Humas selaku kreatornya baliho tentu saja harus meyesuaikan. Cuma pada awalnya 

karena kita belum tahu selera pimpinan yang baru, kita masih menggunakan selera 

pimpinan yang lama dengan memasang foto-foto beliau. Tetapi pada saat beliau 

menjabat dan melihat hasilnya dia memberikan pengarahan kepada Biro Humas waktu 

itu dengan memberikan contoh-contoh. Misalnya kita mau berbicara silet itu tajam, 

tidak perlu kita itu menulis silet ini tajam, cukup divisualisasikan saja dengan misalnya 

gambar tiang listrik yang berasal dari besi bisa patah karena terkena silet. Jadi orang 

yang lewat itu bisa langsung tahu bahwa silet itu tajam, tanpa ada tulisan sepatah 

katapun. Jadi iklan yang berbicara. Mengapa begitu? karena media luar ruang itu kan 

tidak untuk dinikmati lama dan tidak untuk dibaca lama, jadi hanya selewat saja. 

Fungsinya baliho itukan seperti itu. Kalau tulisannya panjang seperti yang fenomena-

fenomena yang sebelumnya itu menurut Pak Ganjar sudah tidak pas lagi. Itu malah 

justru akan menganggu keselamatan dari masyarakat sendiri,misalnya yang sedang 

mengendara motor akan kesulitan saat membaca.  
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Sebenarnya ada atau tidak panduan/aturan bagaimana Dinas Komunikasi dan 

Informasi bekerja? Jika ada apa bentuknya dan tahun berapa panduan/aturan 

tersebut diterbitkan? 

Nah kalo untuk panduan, kita memang belum membuat SOP nya memang belum. Jadi 

itu kesalahan kami juga, kami harusnya ada standarnya ada SOP nya juga karena kalau 

kita buat SOP itu nanti terlalu kaku. Karena ini masalahnya tidak hanya sekedar 

menuangkan tulisan atau gagasan ke dalam gambar, tetapi harus ada cita rasa seni. 

Kalau misalnya Pak Ganjar pernah waktu itu bilang, kalau masang gambar saya yang 

saya ganteng itu dipasang terus selama 3 bulan tidak diganti, foto saya yang ganteng 

itu tentu saja akan belepotan tidak karu-karuan. Karena kalau kualitas catnya itu bagus 

mungkin akan longlife lama, tapi kalau kebetulan karena anggarannya tidak ada dan 

cetaknya asal-asalan baru 2 hari aja akan luntur. Makanya dibuat dengan cara-cara itu 

tadi tidak harus dengan foto. Jadi tidak harus dengan foto, itu yang diamanatkan kepada 

Biro Humas waktu itu. Tidak harus menggunakan foto Pak Ganjar atau foto pimpinan 

yang lain, tapi gambar itu mengisyaratkan bahwa pesan-pesan ada disitu.  

Jadi, belum ada aturan atau surat keputusan Gubernur apalagi Dinas Kominfo baru 

mungkin itu suatu masukan bagi kami untuk nanti bisa menuangkan dalam SOP. Jadi, 

selama ini hanya membuat sesuai dengan kreativitas dan tema saja. 

Bagaimana proses ide, tema, proses desain (meliputi ukuran billboard), dan 

finalisasi atau penentuan iklan media luar ruang? (baik yang dilakukan oleh OPD 

maupun Diskominfo) 

Kita itukan sudah ada pembagian tugas di Biro Humas, dulu Biro Humas sekarang 

Diskominfo itu menangani media luar ruang yang ada dilantai 3 sekda, kemudian ada 

di 3 titik yaitu ada di Kalibanteng satu, di Shampo Kong satu, kemudian yang satunya 

kalau tidak salah di Bawen. Nah kita cuma punya di 3 titik itu, karena keterbatasan 

anggaran kita tidak bisa memasang disemua tempat. Jadi hanya dipasang ditempat-

tempat strategis itu terkait dengan tempatnya. Kemudian dengan mekanismenya, 



kalaupun itu disiapkan oleh OPD tentu saja mereka tetap konsultasi dengan kami, 

dengan Biro Humas. Kalau tema mungkin mereka yang menentukan, tetapi untuk 

gambarnya itu biasanya dikonsultasikan dengan kami. Karena Biro Humas dulu dan 

Kominfo yang sekarang itu yang sudah memahami taste nya pimpinan. Termasuk isi-

isi konten iklannya juga. Mungkin mereka hanya menyampaikan tema pokoknya dari 

kegiatan itu apa, yang dikehendaki apa saja yang akan ditampilkan, nah nanti kita diberi 

kisi-kisinya saja nanti kita tuangkan dalam ide kreatif kita tentu saja dengan tadi dalam 

tanda petik mengikuti selera pimpinan itu. Itupun tidak hanya setelah kita finish 

langsung kita cetak tidak, tetapi setelah kita finish kita konsultasikan lagi dengan Pak 

Gub. Kita komunikasikan langsung dengan Pak Gub, nanti ada saran masukan 

misalnya warnanya dipertajam atau misalnya ditambah dengan gambar ini. Jadi Pak 

Gub juga mengambil peran langsung dalam desain itu.  

Kalau untuk Biro Humas sendiri juga sama, meskipun Biro Humas itu sudah dipercaya 

untuk mendesain baliho tetapi tetap itukan harus konsultasinya dengan Pak Gub. Jadi 

tema-tema tetap seperti idul fitri, natal, itu merupakan suatu tema-tema yang pasti. 

Bahkan ditengah keterbatasan anggaran yang sekarang dengan adanya OPD baru di 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo telah mengalokasikan khusus, jadi 

sudah tidak bisa diutik-utik. Kita plot untuk tema-tema yang sifatnya harus ada. 

Untuk ukuran billboard disesuaikan dengan cetakan yang sudah ada, Kalibanteng 

(5x10), Sekda (5x17), dan untuk hari jadi tertentu (30x10) yang berada disimpang lima. 

Di dalam menempatkan Billboad, apakah ada tempat atau spot khusus yang 

dimiliki oleh Diskominfo? Atau penempatannya tidak tetap? 

Ya tadi yang sudah saya sampaikan, kita hanya memasang di 4 titik itu tadi. Di Sekda 

dilantai 3, di Kalibanteng, di Shampo Kong kemudian di Bawen tadi. Jadi, itu sudah 

tempat yang pasti disitu dan tidak berpindah.  
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Seperti apa ketersediaan anggaran yang digunakan untuk membuat iklan media 

luar ruang per tahunnya? 

Anggaran itu, kalau selama perjalanannya Pak Ganjar itu yang turun baru ditahun 2017 

ini turun. Karena memang ada efisiensi anggaran otomatis itu mempengaruhi, tidak 

hanya dipenganggaran di media luar ruang saja tetapi juga APBD di sektor-sektor lain. 

Jadi anggaran lain juga berkurang. Tiap tahunnya tentu berbeda, karena untuk 

penganggaran tahun 2017 kemaren kita sudah efisiensi 25% dan itu tidak hanya berlaku 

di Jawa Tengah, tetapi juga berlakunya di semuanya baik di Kabupaten kota maupun 

sampai dipusat untuk efisiensi. Karena itu memang perintah dari pusat. Biayanya 

pertahun dibiayai oleh APBD. 

Untuk desain iklan, dilakukan oleh siapa? Apakah sepenuhnya dilakukan oleh 

Diskominfo atau ada pihak ke-3 yang ikut mengerjakan? 

Kita selama ini bekerja sendiri, hanya pada saat nanti cetaknya saja kita menggunakan 

biro jasa percetakan. Diskominfo hanya desainnya saja, nanti kalau desainnya sudah di 

acc Pak gub, nanti kita serahkan ke percetakan.   

Bagaimana estimasi waktu yang digunakan dalam memasang sebuah iklan media 

luar ruang? 

Biasanya kita H-1, tetapi balik lagi tergantung itu tadi Pak Gub approve nya itu kapan. 

Kita mengajukan biasanya juga seminggu sebelumnya kita sudah naikkan ke Pak Gub. 

Tetapi kan karena kadang-kadang kesibukan Pak Gub, sehingga besok sudah hari H, 

sore baru diacc, sehingga malam kita cetak, malam langsung kita pasang, sehingga 

besok paginya pas hari H sudah ada. Penyopotan iklan nanti sampai ada event baru 

lagi. Kecuali kalau misalnya iklan itu panjang, jadi di Sekda itu tahun baru sampai nanti 

ada event baru lagi itu kan lama, nah itu jeda waktu tidak kita pasang tahun baru terus 

semisalkan sampai februari tidak ada event. Nah itu kita copot, kita ganti dengan yang 

sifatnya umum, misalnya integritas, mboten korupsi mboten ngapusi, itukan sifatnya 

umum bisa longlife.



Apakah ada komunikasi yang dilakukan oleh Diskominfo dengan Gubernur 

Ganjar Pranowo pada saat finalisasi desain iklan? 

Komunikasi dengan Pak Gub biasanya kita kalau untuk desain itu langsung email ke 

beliau, jadi tidak lewat ajudan atau lewat apa jadi langsung ke emailnya beliau. Jika 

ada revisi juga langsung dikirim balik ke email kita melalui ajudan yang 

menyampaikan. 
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Narasumber  : Drs. Sinoeng N Rachmadi, MM 

Jabatan  : Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah 

Lokasi Wawancara : Kediaman Pak Sinoeng 

Waktu Wawancara : 7 Maret 2017/ Pukul 20:00  

 

Transkrip Wawancara dengan Pak Sinung 

 

Bagaimana proses yang dilakukan Biro Humas dalam menggunakan Gubernur 

Jawa Tengah sebagai model iklan media luar ruang? (dimulai dari Pak Bibit)  

Semenjak Pak Bibit digunakan iklan yang menggunakan figur pemimpin. Proses yang 

pertama adalah relevansi tematik. Tematik itu ini lagi ada tema apa ya, hari 

pahlawankah, atau tema KB kah, atau sedang ada hari buruh atau hari raya, hari ini 

yang mau kita angkat dalam promo ruang publik itu apa. Kalau kemudian temanya 

adalah tema idul fitri ya tidak apa apa kita jadikan profil model beliau sebagai 

pemimpin untuk mengucapkan hari raya idul fitri atau romadhon. Demikian juga soal 

tahun baru cina atau selamat hari natal misalnya, itu tema. Itu kemudian menjadi dasar 

pertimbangan perlu ditampilin atau tidak. Tema yang kedua itu mungkin tidak 

berdasarkan event-event yang sudah pasti pada kalender, tetapi juga hal-hal yang 

sifatnya promote terhadap satu gaya hidup sehat, dua suka berolahraga, tiga event-

event olahraga maupun event-event pemerintahan seperti senam massal, hari raya 

Korpri, hari ulang tahun Jateng. Atau hal-hal yang sifatnya masyarakat seperti taat 

pajak rakyat bijak, hemat listrik irit duit misalnya gitu. Tetapi itu menjadi bagian dari 

iklan masyarakat untuk menggugah kesadaran.Setelah kemudian tema itu, selanjutnya 

langkah yang kedua kita menggagas dan mencermati perlu tidak kita memakai icon itu. 



Nah, kenapa icon itu perlu karena kita mengejarnya segmen tergantung tema. Kita 

dengan tema seperti ini mau disasar siapa, nah kalau kemudian sasarannya sudah kita 

tentukan perlu tidak kita tampilkan bapak, atau hanya tulisan saja? gitu…..Nah agar 

kenapa kok setelah tema kemudian target sasaran atau segementasinya mau kita arah, 

lalu untuk menentukan perlu atau tidaknya ditampilkan itu supaya menjadi efektif atau 

tidak. Jangan-jangan cuma sebagai gambar atau pajangan saja.  

Sekarang ini kemudian Gubernur ganti Pak Ganjar, nah Pak Ganjar itu secara publisitas 

sexy lhoo, secara publisitas ganteng orangnya tinggi, dan yang tak kalah penting 

cerdas. Ini kemudian menjadi iconic, ibarat kata kalau kemudian Biro Humas 

menampilkan foto Pak Ganjar meski tanpa tema, orang sudah tau kok itu Gubernur 

Jawa Tengah. Persoalannya sekarang adalah kita bagaimana membawa sosok yang 

sexy secara publisitas itu memanfaatkan untuk seluas-luasnya media promo itu baik 

tematik maupun non tematik. 

Jadi, penggunaan Gubernur itu sudah pasti merupakan suatu strategi. Sosok atau figur 

ini menjadi bagian yang sangat penting untuk melihat sejauh mana sejauh efektif 

apakah itu sampai. Karena teorinya begini, media promo di ruang publik itu yang 

pertama eye catching dulu. Setelah eye catching harus punya human interest. Jadi kalau 

figur itu tidak eye catching, tidak human interest meskipun pesan tulisannya yang 

pesan moral, pesan ajakan yang sehebat apapun tanpa kehadiran figur yang eye 

catching yang well noun tidak akan efektif. Terakhir tentu pemanfaatan beliau 

berdasarkan event, berdasarkan momentum atau peristiwa-peristiwa, berdasarkan 

tematik, kita mintakan persetujuan. Setelah persetujuan oke, baru kita cetak dan 

pasang. 

Usulan atau kreativitas itu dari Biro Humas. Kalau jaman Pak Bibit tidak terlalu ngeh 

dengan masalah iklan yang ada, yang penting baliho itu sesuai dengan tema, sesuai 

dengan visi misi beliau, sesuai dengan kebijakan beliau.Tetapi berbeda dengan Pak 

Ganjar, kalau pak Ganjar arti visial itu menjadi penting, kata perkata efektif itu menjadi 
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penting,serta konfigurasi warna. Salah satu ciri Pak Ganjar disemua baliho harus ada 

unsur merah putih.  

Sejak kapan menggunakan figur Pak Ganjar sebagai model iklan media luar 

ruang? siapa pengusulnya? 

Sejak tahun 2013 beliau menjadi Gubernur sampai sekarang. Usulannya sesuai dengan 

kreativitas Biro Humas, itulah inisiatif Biro Humas.  

Sebenarnya ada atau tidak panduan/aturan bagaimana Biro Humas bekerja? 

Jika ada apa bentuknya dan tahun berapa panduan/aturan tersebut diterbitkan? 

Ada, namanya Perda. Yang namanya mengatur tugas pokok dan fungsi Biro Humas 

tupoksi disitulah Biro Humas melakukan tugas membantu Gubernur dibidang satu 

publikasi, dua komunikasi publik, tiga penyiapan sambutan. Perda SOTK tahun 2006. 

Tugas pokok dan fungsi Humas sudah melekat pada Perda itu karena Humas ada 

berdasarkan Perda itu. 

Bagaimana proses ide, tema, proses desain (meliputi ukuran billboard), dan 

finalisasi atau penentuan iklan media luar ruang? (baik yang dilakukan SKPD 

maupun Biro Humas) 

Yang pertama ide 

Kita itukan membentuk tim kreatif terdiri dari 3 orang yang dikepalai oleh Kepala Biro 

Humas. Nah terus kita sudah berpikir itu 3 bulan ke depan, 3 bulan sebelum event itu 

berlangsung. Kita itu sudah memiliki jadwal ide dan gagasan itu 3 bulan kedepan mulai 

sejak hari ini. Didalam 3 bulan ini kita juga sudah menentukan tema yang akan 

digunakan apa. Ide itu muncul dan liar dari diskusi itu. Jadi dari 3 bulan kedepan itu 

sudah diajukan ke Pak Ganjar.  

Menentukan ukuran, kalau ukuran itu sudah terpasang sesuai cetakan yang ada di 

estetika yang ada di ruang space nya itu. Yang ada dikantor Gubernur kalau tidak salah 



ukurannya 8x14. Nah kenapa kok bisa menentukan itu? Kita kan satu 

mempertimbangkan estetika, dua kelihatan atau tidak atau lebih besar lagi, 

pertimbangan-pertimbangannya seperti itu. Terus kalau proses desain itu juga dari 

diskusi. Dalam tim itu mendiskusikan ide-gagasan-lalu terus muncul.  

Habis selesai diskusi diajukan ke saya, saya yang mengambil keputusan. Lalu saya 

ajukan ke Pak Ganjar. 

Di dalam menempatkan billboard, apakah ada tempat atau spot khusus yang 

dimiliki oleh Biro Humas? atau penempatannya itu tidak tetap? 

Ada, di wisma perdamaian, Kalibanteng, kantor Gubernur, dan Bawen. Sudah pasti 

disitu, itu yang kita punya. 

Seperti apa ketersediaan anggaran yang digunakan untuk membuat iklan media 

luar ruang pertahunnya? 

Dana dan anggaran itu diambilkan dari APBD pertahun. Dan semua instansi 

pemerintahan itu dibiayai APBD. Jadi ada buget tertentu nah tugas Humas 

melaksanakan sesuai dengan anggaran itu. Karena tugas dan fungsi Biro Humas 

dibiayai oleh APBD.  

Untuk desain iklan, dilakukan oleh siapa? Apakah sepenuhnya dilakukan oleh 

Biro Humas atau ada pihak ke-3 yang mengerjakan? 

Sepenuhnya dilakukan oleh Biro Humas, kecuali pada saat cetak.  

Bagaimana estimasi waktu yang digunakan dalam memasang sebuah iklan?  

Pokoknya hari H-1, besok sudah hari H malam ini sudah terpasang. Sampai tematik 

atau berganti tema. Nah kalau kekosongan tematik kita isi dengan iklan yang general 

yaitu visi misi Gubernur, misalnya mboten korupsi mboten ngapusi. Kalo ga ada tema 

yaudah sifatnya yang general.  
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Apakah ada komunikasi yang dilakukan oleh Biro Humas dengan Gubernur 

Ganjar Pranowo pada saat finalisasi desain iklan? 

Ada, secara langsung ke Pak Ganjar tanpa adanya perantara. Lalu saat itu juga ketika 

ada revisi dari Pak Ganjar langsung kita kerjakan lagi koreksi lagi sampai benar-benar 

fix. Tidak pernah dilakukan mendadak, karena kita sudah berbicara visioner minimal 

3 bulan.  

Bahwa SKPD kalau mau memasangkan iklan harus ada rekomendasi dari kami. Jika 

tidak melewati proses itu maka pihak Biro Humas tidak akan bertanggungjawab 

terhadap efektifitas itu, jadi ada asal-asalan SKPD, langsung kami buat surat edaran. 

Prosesnya yaitu mereka punya konsep lalu memohon koreksi dari Biro Humas. Lalu 

Biro Humas yang mengeksekusi, dan biayanya secara fleksibel jika SKPD tidak 

mempunyai uang maka Biro Humaslah yang membayar atau mengambil alih.  

Jadi, kesimpulannya apa ketika menggunakan figur Pak Ganjar sebagai model 

iklan di media luar ruang? 

1. Efektivitas pesan yang disampaikan kepada masyarakat, jadi efektif atau tidak 

pesan yang akan disampaikan itu sampai ke masyarakat.  

2. Selling point atau nilai jual terhadap pesan kita. 

3. Human interested, ketertarikan seseorang ketika orang melihat Figur Pak 

Ganjar ada diiklan itu. 

4. Memberikan ini menjadi sesuatu hal yang dicari rakyat, jadi menjadi sesuatu 

hal yang ditunggu-tunggu. 

5. Mengedukasi publik mengenai isi pesan iklan. 

Jadi menurut saya penggunaan figur Gubernur itu sangat efektif khusus untuk 

Pak Ganjar. 

 

 



Narasumber  : Ganjar Pranowo 

Jabatan  : Gubernur Jawa Tengah 

Lokasi Wawancara : Gedung TVRI  

Waktu Wawancara : 10 April 2017/ Pukul 18:00 WIB 

 

Transkrip Wawancara dengan Pak Ganjar  

 

Di Iklan luar ruang desain atau finalisasi itu sampai pada akhirnya apakah bapak 

ikut menilai? 

Ada yang iya ada yang tidak, yang dikomunikasikan dengan saya seluruh media yang 

dibuat oleh Pemprov. Kalau yang Pemprov dikomunikasikan semuanya karena saya 

lihat sendiri. SKPD tidak, yang hanya dibuat Humas. Kadang juga SKPD tidak 

komunikasi dengan saya dia langsung buat, seumpama seperti yang Bank Jateng buat 

sendiri, ada BKKN juga buat sendiri. Tapi khusus yang keluar dari Humas pasti 

komunikasi dengan saya.  

Lantas, aspek-aspek apa saja yang bapak nilai? 

Tentu ada aspek art, artnya, warnanya, eye cathing apa ngga, dan biasanya yang selalu 

saya ingatkan dan dia lupa terus itu saya selalu minta ada bendera merah putih. 

Biasanya semuanya yang ada disitu ada bendera merah putihnya pasti itu dari saya.  

Kalo Jateng Gayeng beda lagi, kalo Jateng Gayeng itukan dari hasil branding yang 

dibuat oleh Ma plus waktu itu kalo itu professional. Jateng Gayeng menjadi brand 

menjadi satu karakter dari tulisan itu, kalo itu sih tidak lewat saya.  
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Jadi yang paling penting ada unsur artnya, warnanya, pesannya sampai atau tidak, 

kalimatnya sering saya koreksi juga mengoreksi kontennya, terus sampai salah satunya 

ada biasanya ada benderanya. Ya itu saya minta agar tampilannya itu menjadi utuh.  

Kalo untuk Gaya Bapak dalam iklan itu biasanya diarahkan atau keinginan 

bapak sendiri? 

Gayanya ada yang diarahkan ada yang saya sendiri, tapi biasanya saya sendiri, mau 

saya bukan mau mereka. Kecuali mereka sudah mengarah-arahkan harus begini harus 

begitu kalo sudah kepepet yasudah.  

Ada yang harus foto, ada yang mengambil gambar-gambar dari album kegiatan saya. 

Dan saya biasanya untuk foto-foto yang tematik begitu lebih suka tidak sedang bergaya 

difoto. Tapi mengambil temanya, seumpama saya sedang lagi ada program Gubernur 

mengajar, lagi ada program bedah rumah, lagi ada program resik-resik, yang candid-

candid gitu biasanya disodorkan ke saya, lalu saya pilih. 

Bapak sebagai figur iklan atas kemauan Bapak atau Biro Humas sendiri? 

Biro Humas biasanya, ada temanya yang mau keluar, seumpama mau perayaan besok 

hari dekat imlek nah dibuat mbok ini mbok ini mbok ini…. 



Narasumber  : Joko Susanto 

Jabatan  : Staf Materi Naskah Pimpinan 

Lokasi Wawancara : Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah, Bag. Biro Umum 

Waktu Wawancara : 4 Mei 2017/ Pukul 11:00 WIB 

 

Transkrip Wawancara dengan Pak Joko Susanto (Tim Desain) 

 

Jadi, sebenarnya penempatan atau titik spot iklan di media luar ruang yang 

dimiliki oleh Humas ada brapa? dan dimana saja? 

Satu dilantai 3 Gedung Sekda, kedua di Demak, ketiga di Kalibanteng depan rumah 

sakit Columbia Asia, keempat di Shampoo Kong, terus ada lagi yang di Bawen, ada 

lagi yang di Soropadan, dan masih beberapa lagi cuma kontruksinya kemaren itu kena 

pelebaran jalan, ada yang di Rembang, ada juga di Solo. Jadi, hanya tinggal beberapa 

saja yang masih bisa dipasangi, yang sudah saya sebutkan tadi. 

Untuk ukuran billboard sendiri sama semua atau berbeda-beda? 

Beda-beda, yang paling besar dan lebar itu di lantai 3 Gedung Sekda (5x17m), yang 

lainnya sama ukurannya yaitu (5x10m).  

Lalu, pemasangan iklan itu dilakukan brapa hari sebelum event berlangsung? 

Jadi untuk pemasangannya kan tinggal menyesuaikan event, jadi seumpama eventnya 

hari Pendidikan Nasional kemaren tanggal 2 Mei, itu spilling waktu sebelum hari H-

nya itu 2 hari sebelum hari H. Kadang ya kalau ada revisi dari Pak Gubernur tentang 

tema ataupun materi didalamnya  ya menyesuaikan, jadi terkadang mendadak itu juga 

pernah. Namun biasa mekanisme seperti itu karena beliau kan juga sibuk untuk waktu 

aja paling kalau untuk yang desain-desain paling dipegang malam ataupun waktu 
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beliau senggang. Tapi kita punya siasat atas saran beliau lewat email, emailnya 

langsung ke beliau tapi biasanya kita tembusi semua yaitu ajudan, Pak Gub, dan TU. 

Terus sekarang lebih cepat via whatsapp, jadi kita rekomendasi accnya ya lewat 

whatsapp itu. 

Selanjutnya untuk durasi pemasangan iklan itu brapa lama? 

Jadi kalau seumpama ini kemaren tanggal 1 itukan May Day, tanggal 2 nya Hardiknas 

ya menyesuaikan langsung diganti malamnya. Kalau ada jeda satu bulan, kita minimal 

lama pemasangan satu minggu. Baru kita ada baliho masternya, bisa tentang 

pariwisata, ajakan-ajakan yang dari Pemprov, jadi itu sebagai indukan. Kebanyakan 

kita pariwisata, jadi kita sekalian sosialisasi pariwisata yang kita miliki. 

Menurut Bapak, apakah spot-spot yang sudah disebutkan di awal tadi sudah 

efektif menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah? 

Kita titik-titik itu kita cari dan koordinasikan dengan Kabupaten Kota dalam arti titik 

yang bisa dipasangi untuk media billboard kita sudah koordinasi. Terus kemudian 

karena dipemerintahan ini juga dibatasi oleh anggaran jadi kita tidak bisa menjangkau 

semuanya dan sudah kewenangan Kabupaten Kota. Jadi itu sudah cukup efektif karena 

sudah dikoordinasikan juga dengan Kabupaten Kota.  



Narasumber  : Ir. Tjiptyono Lukito Rahardjo, MPPM 

Jabatan  : Kepala Bagian Publikasi 

Lokasi Wawancara : Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

Waktu Wawancara : 26 April 2017/ Pukul 13:30 WIB 

 

Transkrip Wawancara Pak Tjiptyono 

 

Bagaimana proses yang dilakukan Biro Humas dalam menggunakan Gubernur 

Jawa Tengah sebagai model iklan media luar ruang? (dimulai dari Pak Bibit) 

Jadi prosesnya sama, cuma kalau dulu itu mungkin Pak Bibit nurut sama tim yang 

mendesain artinya tidak mengeksekusi sendiri. Nah kalau pak Ganjar ini, beliau yang 

menentukan. Jadi draft 3 alternatif desain iklan itu di kirim langsung via email Pak 

Gub, nanti beliau lewat ajudannya memberi tahu yang mana yang sesuai dengan selera 

beliau. Jadi itu preferensi beliau. 

Mengapa Pak Ganjar lebih menonjol dibanding pada saat masa kepemimpinan Pak 

Bibit? 

Yang pertama ya menurut saya karena Pak Ganjar itu orangnya lebih muda, jadi kalau 

Pak Bibit itu gayanya kan seperti pemimpin jaman dulu ya, dulu kan Pak Bibit dari 

Pangdam sekian lama pensiun baru jadi Gubernur, jadikan era atau pola lama itu 

kebawa dalam keseharian. Tapi ya itu tidak masalah, cuma untuk kaitannya dengan 

kemajuan-kemajuan teknologi itu beliau berpikirnya masih orisinil, itu kalau menurut 

saya. Pak Bibit itu yang dikejar pertaniannya, kemudian kalau Pak Ganjar 

memanfaatkan semua media yang sekarang sudah mengglobal. Disamping itu 

program-program pemerintah akan mudah disosialisasikan dengan memanfaatkan 
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semua media-media yang telah ada sekarang. Sekarang ini yang paling penting yaitu 

membangun komunikasi dengan masyarakat. Jadi karena memang eranya Pak Bibit 

dan Pak Ganjar sudah berbeda. Kalau dulu Pak Bibit kalau dengan pertanian itu senang 

sekali, misalnya panen raya, ekspo pertanian di Soropadan, istilahnya beliau itu “Yen 

Rakyate Wareg, Rak Bakal Macem-Macem”. Kalau Pak Ganjar ini mensejahterakan 

semua. 

 

Awal mulanya siapa yang mengusulkan figur Gubernur dijadikan model iklan media 

luar ruang? 

Ya konsepnya kan ini milik Provinsi, ya siapa lagi yang dipasang kalau tidak Gubernur. 

Sejak Kapan menggunakan figur Pak Ganjar sebagai model iklan media luar 

ruang? siapa pengusulnya? 

Sejak tahun 2013 beliau menjadi Gubernur sampai sekarang. Usulannya dari Biro 

Humas. 

Sebenarnya ada atau tidak panduan/aturan bagaimana Biro Humas bekerja? 

Jika ada apa bentuknya dan tahun berapa panduan/aturan tersebut diterbitkan? 

Itu hanya didalam tupoksi Humas saja, tidak diatur sendiri dengan keputusan Gubernur. 

Jadi karena tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya Humas, antara lain didalamnya ya 

itu membuat iklan. 

Bagaimana proses ide, tema, proses desain (meliputi ukuran billboard), dan 

finalisasi atau penentuan iklan media luar ruang? (baik yang dilakukan SKPD 

maupun Biro Humas) 

Jadi iklan layanan masyarakat itu berkaitan dengan event tertentu atau dengan 

peringatan hari-hari tertentu. Nah, Humas itukan sudah tahu besok ada event ini event 

ini, besok ini hari air besok ini hari buruh misalnya. Misalnya sebelum 1 Mei hari 
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Buruh, temen-temen itu sudah bikin konsep. Desain iklan biasanya dibuat satu bulan 

sebelumnya. Membuatnya pun tergantung mood, karena nantinya akan menghasilkan 

sebuah seni.  

Satu tim teknis itu terdiri dari 3 orang, yaitu Akmal, Widyo dan Joko, saya hanya 

mensupervisi. Lalu 3 hasil rancangan desain itu dikirim kepada ajudan Gubernur atau 

Gubernur langsung melalui email. Nah itu terus nunggu Pak Gub sampai memilih itu 

juga lama kadang-kadang. Pernah terjadi besok pagi harus dipasang, sore atau malam 

habis magrib itu baru di approve sama Pak Gub. Kebetulan mereka sudah punya 

langganan percetakan iklan yang siap melayani kapanpun. Jadi kita tidak pernah 

mendadak dalam mendesain pasti satu bulan sebelumnya kita sudah mempersiapkan 

untuk event yang akan berlangsung. Nah itu disesuaikan dengan budget, budget kita 

persatunya itu mungkin 8-8,5 juta sesuai dengan ukurannya.  

Unsur merah putih digunakan karena latar belakang Pak Gub itukan dari partai, tahu 

sendiri partainya PDI, PDI itukan nasionalismenya tinggi. Jadi menurut saya itu yang 

mendorong Pak Gub cenderung suka berbau merah putih. Kalau untuk logo 

menyesuaikan seni saja, bisa aja dibawah kiri kanan itu menyesuaikan seni saja tidak 

masalah. Karena iklan yang sudah terbit itu pasti sudah disesuaikan dengan selera Pak 

Gub, apalagi itu yang menggunakan gambar beliau.  

Di dalam menempatkan billboard, apakah ada tempat atau spot khusus yang 

dimiliki oleh Biro Humas? atau penempatannya itu tidak tetap? 

Di Sekda, Di Shampoo Kong, Bandara, Demak, Bawen dan Soropadan.  

Menurut Bapak spot-spot tersebut apakah sudah cukup menjangkau masyarakat untuk 

mengetahui iklan layanan masyarakat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi? 

Sebetulnya untuk efektifnya ya belum ya, karena banyak juga yang belum tahu, kecuali 

itu di replikasi oleh Kabupaten Kota. Dan kalau mau semuanya kan mahal, kalau 

ukuran besar gitukan mahal anggaran yang ada tidak cukup. 
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Ukurannya yang di Sekda (5mx17m), Shampoo Kong dan Bandara (5mx10m), yang 

paling besar ada di Sekda. 

Seperti apa ketersediaan anggaran yang digunakan untuk membuat iklan media 

luar ruang pertahunnya? 

Menggunakan anggaran APBD pertahunnya. 

Bagaimana estimasi waktu yang digunakan dalam memasang sebuah iklan? 

Menurunkan iklan kalau sudah ada ganti event atau peringatan selanjutnya. Kalau misal 

terlalu lama itu diturunkan lalu diganti dengan iklan yang standar. Kita punya iklan 

yang standar itu misalnya “PNS anti Korupsi” yang seperti itu seperti itu yang isinya 

pesan moral. Jadi ada 2 yaitu iklan untuk peringatan dan satunya pesan moral. Yang 

pesan moral ini balihonya disimpan, kalau yang event kan sekali pakai, nah kalau yang 

pesan moral ini disimpan jadi suatu saat kalau itu jaraknya terlalu panjang masih bisa 

dipakai lagi. Entah itu pesannya tentang korupsi, pajak, pungli dan lain sebagainya 

yang berisi pesan moral baik itu untuk masyarakat maupun untuk PNS sendiri. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 70 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI 

DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

 

 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan 
memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang 
rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan 
berkepastian hukum; 

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana 
dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata 
organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas 
dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan 
pelayanan publik kepada masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai 
ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 
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Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka 
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja  Dinas Komunikasi dan 
Informatika Provinsi Jawa Tengah; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- 
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman86-92); 

  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);  

 

  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

  
6. Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2016  tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 83); 



  
7. Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 

2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI 

JAWA TENGAH 

   

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas 
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah otonom. 

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 

5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah. 
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6. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

7. Dinas adalah Dinas Komunikasi Dan informatika Provinsi Jawa Tengah. 

8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah 
berdasarkan otonomi daerah. 

9. Otonomi Daerah adalah  hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom 
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah 
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Provinsi. 

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas 
teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional 
yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. 

 

 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

 

Bagian Kesatu 

  Kedudukan 

 

Pasal 2 

 

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistikyang menjadi kewenangan 
Daerah. 



(2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggung  jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 

 

Bagian Kedua 

Tugas 

 

Pasal 3 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang 

persandian, dan bidang statistikyang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 

 

Bagian Ketiga 

Fungsi 

 

Pasal 4 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,Dinas Komunikasi dan 

Informatika melaksanakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, 
Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi 
Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi 
antar Perangkat Daerah; 

b. pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, 
Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi 
Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi 
antar Perangkat Daerah; 

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi 
dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-
Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola 
Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah; 
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d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit 
kerja di lingkungan Dinas; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan 
fungsinya. 

 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 5 

 

Dinas, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; 
d. Bidang Statistik; 
e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
f. Bidang E-Government; 
g. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; 
h. UPT Dinas; dan 
i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

 



Bagian Kedua 

Kepala Dinas 

 

Pasal 6 

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 dan Pasal 4. 

 

Bagian Ketiga 

Sekretariat 

 

Pasal 7 

 

(1) Sekretariatmerupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. 
 

Pasal 8 

 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. 

 

 

Pasal 9 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, 

melaksanakan fungsi: 
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a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; 
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di 

lingkungan Dinas; 
c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja sama, 
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas; 

d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana 
di lingkungan Dinas; 

e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah 
dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

f. penyiapan bahan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan 
pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan  

g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
 

 

Pasal 10 

 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas: 

a. Subbagian Program; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 

 

 

 

Pasal 11 

 

(1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 Huruf a 
mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi 
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program. 



(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program; 
b. menyiapkan bahan pengoordinasiankajian teknis di bidang program; 
c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas; 
d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program; 
e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan 
f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

 

Pasal  12 

 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b 
mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi 
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; 
b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan; 
c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan dinas; 
d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan; dan  
e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan; 
f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan 
g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

 

Pasal 13 

 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum 

dan kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan 
kepegawaian;  

b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan 
kepegawaian 

c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahan di lingkungan Dinas; 
d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas; 
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e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas; 
f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas; 
g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan 

Dinas;  
h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di 

lingkungan Dinas;  
i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan 
j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

 

Bagian Keempat 

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

 

  Pasal 14 

 

(1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, merupakan unsur pelaksana di Bidang 
Informasi dan Komunikasi Publik, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publikdipimpin oleh Kepala Bidang. 
 

 

Pasal 15 

 

Bidang Informasi dan Komunikasi Publiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, 

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Opini 

Publik, Hubungan Media dan Komunikasi Publik dan Sumber Daya Kehumasan 

dan Komunikasi Publik. 

 

 



  Pasal 16 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Informasi 

dan Komunikasi Publik, menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang opini publik; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan komunikasi publik; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, 
evaluasi dan pelaporan di bidangsumber daya kehumasan dan komunikasi publik; 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

 

 

  Pasal 17 

 

(1) BidangInformasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas: 

a. Seksi Opini Publik; 
b. Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik; dan 
c. Seksi Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. 

 

 

  Pasal 18 

 

(1) Seksi Opini Publik,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a 

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahanperumusan kebijakan, koordinasi 
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini publik. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangopini publik; 
b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang opini publik; 
c. menyiapkan bahanpengelolaan pengaduan dan keluhan masyarakat terkait 

kebijakan pemerintah; 
d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporandi bidang opini publik; dan 
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e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
 

 

 Pasal 19 

 

(1) Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan 
bahanperumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang hubungan media dan komunikasi publik. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidanghubungan media 
dan komunikasi publik; 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang hubungan 
media dan komunikasi publik;  

c. menyiapkan bahanpengelolaan hubungan relasi dengan media; 
d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan 

komunikasi publik; dan 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

 

Pasal 20 

 

(1) Seksi Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang sumber daya kehumasan dan komunikasi publik. 



(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya 
kehumasan dan komunikasi publik; 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang sumber daya 
kehumasan dan komunikasi publik; 

c. menyiapkan bahan penyediaan dan pemberdayaan akses informasi bagi media; 
d. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan lembaga komunikasi publik;  
e. menyiapkan bahanpengembangan sumber daya komunikasi publik; 
f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kehumasan 

dan komunikasi publik; dan 
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Bagian Kelima 

Bidang Statistik 

 

  Pasal 21 

 

(1) BidangStatistik, merupakan unsur pelaksana di Bidang Statistik, berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Statistik, dipimpin oleh Kepala Bidang. 
 

 

Pasal 22 

 

Bidang Statistiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1) mempunyai 

tugasmelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur, 

statistik sosial,politik, hukum dan hak asasi manusia dan pelayanan data dan 

informasi publik. 

 

 

Pasal 23 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bidang Statistik, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang statistik sosial,politik, hukum dan hak asasi 
manusia; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan data dan informasi publik; 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas 
dan fungsinya. 

 

  Pasal 24 

 

(1) Bidang Statistik, terdiri atas: 

a. Seksi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur. 
b. Seksi Statistik Sosial,Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
c. Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
KepalaBidang Statistik. 

 

 

  Pasal 25 

 

(1) Seksi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di 
bidang statistik ekonomi dan infrastruktur. 



(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangstatistik ekonomi 
dan infrastruktur; 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidangstatistik 
ekonomi dan infrastruktur; 

c. menyiapkan bahan penyediaan data statistik sektoralurusan ekonomi, kondisi 
infrastruktur; 

d. menyiapkan bahan kompilasi produk administrasi urusan ekonomi;  
e. menyiapkan bahan analisa data statistik sektoral urusanekonomi dan 

infrastruktur; 

f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidangstatistik ekonomi dan 
infrastruktur; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
 

 

 Pasal 26 

 

(1) Seksi Statistik Sosial,Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusiasebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang statistik sosial,politik, hukum dan hak asasi manusia. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik 
sosial,politik, hukum dan hak asasi manusia; 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang statistik 
sosial,politik, hukum dan hak asasi manusia; 

c. menyiapkan bahan penyediaan data statistik sektoral urusan sosial, politik, 
hukum dan hak asasi manusia; 

d. menyiapkan bahan kompilasi produk administrasi urusan sosial, politik, 
hukum dan hak asasi manusia; 

e. menyiapkan bahan analisa data statistik sektoral urusan sosial, politik, hukum 
dan hak asasi manusia; 

f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang statistik sosial,politik, 
hukum dan hak asasi manusia; dan 

g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
 

 Pasal 27 
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(1) Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di 
bidang pelayanan data dan informasi publik. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan data dan 
informasi; 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pelayanan data 
dan informasi; 

c. menyiapkan bahan pemantauan tema komunikasi publik lintaspemerintah 
daerah dan nasional; 

d. menyiapkan bahanpengolahan dan analisa data informasi untuk mendukung 
komunikasi publik lintas sektoral lingkuppemerintah daerah dan nasional; 

e. menyiapkan bahanpengelolaan dan pelayanan informasi publik; 
f. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik, mediasi, 

ajudikasi non litigasi; 
g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan data dan 

informasi; 
h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

 

Bagian Keenam 

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 

  Pasal 28 

 

(1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, merupakan unsur pelaksana di 
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasidipimpin oleh Kepala Bidang. 

 

 

Pasal 29 

 



Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

ayat (1)mempunyai tugas,melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, 

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

infrastruktur dan teknologi, data dan integrasi sistem informasi dan internet dan 

intranet. 

 

  Pasal 30 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi,menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan integrasi sistem informasi; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang internet dan intranet; 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas 
dan fungsinya. 

 

  Pasal 31 

 

(1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri atas: 

a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi; 
b. Seksi Data dan Integrasi Sistem Informasi; dan 

c. Seksi Internet dan Intranet. 
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
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