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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pembagian Sertifikat Tanah 

 Proses pembagian sertifikat tanah merupakan salah satu program yang ada 

dalam 2 tahun kerja nyata Jokowi-JK. Untuk mengubah dan mewujudkannya, 

diperlukan kerja nyata tahap demi tahap yang dimulai dengan pembagunan fondasi dan 

dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang. Visi Pemerintahan Jokowi-

JK telah dirumusukan dalam Nawacita yang memiliki tiga ciri utama yaitu negara 

hadir, membangun dari pinggiran dan revolusi mental. Nawacita adalah konsep besar 

untuk memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Terdapat 9 

agenda prioritas yang disebut Nawacita yaitu: 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 

desa dalam kerangka negara kesatuan. 

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan 

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.  

9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.  

Tahun pertama Pemerintahan Jokowi-JK melakukan perombakan dan meletakan tiga 

kebijakan fundamental yaitu mengubah ekonomi berbasis konsumsi ke produksi dan 

subsidi tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan, mendorong pembangunan yang 
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lebih merata di luar pulau jawa. Percepatan pembangunan di tahun kedua Pemerintahan 

Jokowi-JK, merupakan lanjutan momentum pertumbuhan yang mulai terjadi sebagai 

impact pembangunan fondasi di tahun pertama, Tiga Pilar yang menjadi fokus 

percepatan pembangunan adalah percepatan infrastruktur, percepatan pembangunan 

manusia dan percepatan kebijakan regulasi ekonomi. Dengan 8 topik khusus yang 

menunjukan percepatan terjadi di berbagai dimensi yaitu diplomasi internasional, 

pariwisata, papua, reformasi agraria, poros maritim, amnesti pajak, desa & kawasan 3T 

serta reformasi hukum67 

 Proses pembagian sertifikat tanah masuk ke dalam Nawacita VIII yaitu 

melakukan revolusi karakter bangsa. Nawacita VIII memiliki beberapa bagian yaitu 

pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan, inovasi, prestasi serta kearifan lokal dan 

keberlanjutan. Memastikan hak rakyat atas tanah, percepatan reforma agraria dilakukan 

dengan meningkatkan koordinasi K/L dan Pemda, melakukan redistribusi bidang-

bidng tanah yang telah ditetapkan sebagai objekland reformdan mewajibkan Corporate 

Social Responsibility CSR). Terdapat dua capaian yang sudah ada dalam reforma 

agraria yaitu capaian redistribusi tanah 2015-Juni 2019 sebanyak 558.700 bidang, 

418.748 Ha dan capaian legalisasi tanah 2015-Juni 2019 sebanyak 14.223.763 bidang, 

3.641.937 Ha 68 

  Reforma agraria memberikan kepastian hukum kepemilikan lahan, mencegah 

krisis ekologi, mengatasi konflik, mengurangi kemiskinan, dan menurunkan 

ketimpangan ekonomi di pedesaan. Terdapat 7 tujuan reforma agrarian yaitu: 

1. Menyelesaikan konflik agraria. 

2. Meningkatkan ketahanan pangan. 

3. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. 

4. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi. 

                                                             
67 “Dua Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK”, web.kominfo.go.id, hal 5-8 diakses pada 27 September 2020 

pukul 03.16 wib. 
68 “Lima Tahun Maju Bersama (Capaian Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla)”, ksp.go.id, hal 86-110 

diakses pada 29 September 2020 pukul 07.21 wib.  
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5. Mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.  

6. Menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.  

7. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.  

Sasaran reforma agraria selama 2 tahun 2014-2016) dijalankan Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah program redistribusi dan legalisasi 

sampai dengan 21 Agustus 2016). Reforma agraria menyasar lahan-lahan HGU yang 

terlantar dan tanah-tanah negara yang tidak termanfaatkan untuk diredistriusikan 

kepada para buruh tani, sekaligus memberi legalisasi atas tanah-tanah negara.  

 Sebagai upaya mengakselerasi capaian dari pelaksanaan reforma agraria, 14 

Mei 2016 telah diterbitkan Perpres No.45/2016 tentang RKP 2017 yang di dalamnya 

menempatkan reforma agraria sebagai prioritas nasional, mencangkup program:  

1. Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik. 

2. Kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah. 

3. Penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria TORA). 

4. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Tanah Obyek Reforma Agraria 

TORA). 

5. Kepastian hukum dan legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria TORA). 

Pada Rapat Kabinet Terbatas tentang Reforma Agraria pada 24 Agustus 2016 Presiden 

Joko Widodo memerintahkan untuk segera mempercepat program reforma agraria ini, 

dengan fokus redistribusi lahan pada buruh tani yang tidak memiliki lahan dan petani 

garam yang memiliki lahan kurang dari 0,3 hektar. Presiden mengatakan “Semangat 

reforma agraria ialah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam”.69 

 

 

 

 

                                                             
69 “Dua Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK”, Opcit. hal 53-55. 
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Gambar 4.1 Data Statistik Penerbitan Sertifikat Tanah 

 

 

Sumber: https://www.atrbpn.go.id/?menu=statistik  

Diakses pada tanggal 11 November 2020 

 

Menurut hasil dari web Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan 

Pertanahan Nasional dapat dilihat bahwa progres penerbitan sertifikat tanah setiap 

tahunnya selalu meningkat. Tahun 2016-2020 merupakan tahun peningkatan 

pernerbitan sertifikat tanah yang terbilang signifikan dibandingan dua tahun 

sebelumnya. Terdapat 6.1M sertifikat tanah yang diterbitkan pada tahun 2016, 11.0M 

pada tahun 2017, 19.3M pada tahun 2018, 28.2M pada tahun 2019 dan 32.5M pada 

tahun 2020. Tahun tersebut merupakan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, 

dalam pembagian sertifikat tanah tersebut Presiden Joko Widodo selalu menggunakan 

komunikasi politik, salah satu prosesnya adalah melalui media sosial Instagram 

@jokowi. 

4.2. Komunikasi Politik 

 Komunikasi politik merupakan bagian dari kegiatan politik yang bertujuan 

untuk menyampaikan pesan-pesan yang bercirikan politik oleh pelaku politik kepada 

sasaran politik. Komunikasi politik digunakan hampir dalam setiap komunikasi di 

masyarakat, baik interaksi lisan maupun tulisan. Pada interaksi tulisan, media yang 

https://www.atrbpn.go.id/?menu=statistik
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paling sering digunakan untuk berkomunikasi adalah media sosial. Menurut Puntoadi, 

pada media sosial pengguna dapat bertukar informasi, saling berkolaborasi dan 

menjalin hubungan pertemanan dalam bentuk tulisan, visual ataupun audiovisual.70 

Widyawari & Zulaeha mengemukakan bahwa kecenderungan tuturan pelaku politik 

adalah multitafsir dipahami oleh masyarakat sehingga dengan mengetahui maksud 

tuturan, masyarakat dapat mengikuti, mempercayai, melaksanakan apa yang 

diinginkan atau sebaliknya.71 

 Salah satu pelaku politik selalu yang menggunakan komunikasi politik adalah 

Presiden Joko Widodo. Pada proses pembagian sertifikat tanah selalu menggunakan 

komunikasi politik, Presiden Joko Widodo sebagai aktor politik yaitu politisi memang 

memiliki tim khusus yaitu, tim komunikasi digital presiden yang ditunjuk untuk 

menyiapkan konten-konten yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden Joko 

Widodo. Salah satu saluran komunikasi yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo 

saat komunikasi politik dengan masyarakat adalah melalui media sosial Instagramnya. 

Berikut ini merupakan hasil observasi penulis terhadap akun media sosial Instagram 

@jokowi pada periode 4 Januari 2016 hingga 23 Maret 2019 mengenai pembagian 

sertifikat tanah:  

Table 4.1 Jumlah Respons Pembagian Sertifikat Tanah di Instagram @jokowi 

(4 Januari 2016 – 23 Maret 2019) 

No Tanggal 

Respons 

Jumlah 

Komentar 

Jumlah 

Likes / 

Tayangan 
Sertifikat 

Tanah 

Di luar 

Sertifikat 

Tanah 

1 28 Desember 2016 44  317 361 49.256 

2 27 Maret 2017 228 1.937 2.165 104.069 

3 20 Agustus 2017 233 3.915 4.148 192.565 

4 6 Maret 2018 58 7.968 8.026 257.513 

                                                             
70 Puntoadi Danis, 2011, “Menciptakan Penjualan melalui Social Media”, (Jakarta: Elex Media 

Komputindo), hal 2. 
71 Eliya Ixsir, Zulaeha Ida, 2017, “Pola Komunikasi Politik Ganjar Pranowo dalam Perspektif 

Sosiolinguistik di Media Sosial Instagram”, dalam Seloka: jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Desember: (Semarang: SMP SSN Pondok Modern Selamat, Kendal dan Universitas Negeri 

Semarang), hal 288. 
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5 2 Juli 2018 126 3.346 3.472 214.735 

6 13 Juli 2018 47 2.063 2.110 203.110 

7 7 September 2018 407 4.897 5.304 282.506 

8 15 September 2018 120 6.497 6.617 384.237 

9 20 September 2018 59 5.026 5.085 331.906 

10 25 September 2018 317 3.115 3.432 216.765 

11 27 September 2018 263 4.223 4.486 281.818 

12 24 Oktober 2018 169 8.426 8.598 580.390 

13 26 November 2018 27 2.707 2.734 273.401 

14 14 Desember 2018 31 3.802 3.833 274.655 

15 4 Januari 2019 462 5.732 6.194 389.842 

16 5 Januari 2019 77 10.084 10.161 648.064 

17 10 Januari 2019 250 2.575 2.828 245.015 

18 20 Januari 2019 

Video)  

395 4.693 5.088 1.072.705 

Tayangan 

19 26 Januari 2019 

Video) 

75 4.700 4.775 912.670 

Tayangan 

20 27 Januari 2019 328 4.648 4.976 308.173 

21 19 Februari 2019 228 6.167 6.395 330.973 

22 22 Februari 2019 360 5.966 6.326 310.283 

23 3 Maret 2019 144 3.846 3.990 339.588 

Sumber : Olah data unggahan Instagram @jokowi (4 Januari 2016 – 23 Maret 2019) 

Pada tanggal 25 Juni 2020 

 

 Tabel 4.1 merupakan respons berupa komentar, likes dan view yang diberikan 

oleh masyarkat dari 23 unggahan mengenai pembagian sertifikat tanah di Instagram 

@jokowi, dari awal mengunggah yaitu 4 Januari 2016 hingga pada tanggal 23 Maret 

2019 sehari sebelum kegiatan kampanye terbuka. Terdapat total 111.104 komentar, 

6.219.169 likes dan 1.985363 viewers dari 2 video unggahan mengenai pembagian 

sertifikat tanah. Pada kolom komentar tersebut diklasifikasikan menjadi 2 yaitu 

komentar mengenai sertifikat tanah dan komentar di luar sertifikat tanah.  

 Komunikasi politik yang sudah dilakukan oleh aktor politik yaitu Presiden Joko 

Widodo sebagai politikus yang memiliki tim khusus yaitu tim komunikasi digital 
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presiden, untuk menyiapkan konten-konten melalui saluran komunikasi politik yaitu 

media sosial Instagram miliknya, merupakan salah satu bentuk bagian dari kegiatan 

politik. Tujuan dari komunikasi politik adalah menyampaikan pesan-pesan politik oleh 

pelaku politik kepada sasaran politik melalui sauran komunikasi politik, seperti halnya 

Presiden Joko Widodo yang menyampaikan pesan-pesan politik dibantu oleh tim 

komunikasi digital presiden melalui saluran komunikasi politik yaitu unggahan-

unggahan yang ada pada akun Instagram miliknya kepada masyarakat.  

 Berdasarkan observasi dari 1.141 unggahan di Instagram @jokowi terdapat 23 

unggahan membahas mengenai pembagian sertifikat tanah, terdapat total 111.104 

komentar, 6.219.169 likes dan 1.985363 viewers dari 2 video unggahan mengenai 

pembagian sertifikat tanah. Proses komunikasi yang ada pada akun Instagram @jokowi 

termasuk kedalam komunikasi satu arah, karena pada unggahan-unggahan di 

Instagramnya terdapat banyak respons seperti komentar, likes dan view dari masyarakat 

namun tidak satupun terdapat respons tanggapan secara langsung dari Presiden Joko 

Widodo di dalam kolom komentar tersebut. Hal tersebut karena akun Instagram 

@jokowi dikelola oleh tim komunikasi digital Presiden.  

4.3. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah bagian 

dari komunikasi organisasi yaitu kepresidenan. Salah satu organisasi kepresidenan 

adalah Kementerian Sekretariat Negara yaitu Kementerian yang dipimpin oleh Menteri 

Sekretaris Negara dan berkedudukan di bawah serta tanggung jawab kepada Presiden. 

Berdasarkan  Peraturan Sekretaris Negara RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara yang diperbaharui dengan Peraturan 

Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 8 Tahun 2016, Kementerian Sekretariat Negara 

mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrasi serta analisis kepada 

Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara.72 Berikut 

ini adalah bagan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia: 

                                                             
72 “Tugas dan Fungsi”, setneg.go.id, diakses pada 7 Oktober 2020 pukul 14.26  
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Gambar 4.2 Bagan Kementerian Sekretariat Negara 

 
Sumber:https://www.setneg.go.id/struktur 

Diakses pada 7 Oktober 2020 

 

Kementerian Sekretariat Negara tahun 2011 terdapat standar pelayanan unit kerja di 

lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yaitu sebagai berikut: 

1. Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan 

Istana 

a. Biro Umum 

1) Standar Pelayanan Perencanaan Bangunan di lingkungan 

Sekretariat Presiden 

2) Standar Pelayanan Perawatan dan Pemeliharaan Bangunan dan 

Utilisasinya di lingkungan Sekretariat Presiden, Kediaman 

Presiden dan Rumah Dinas Kepala Sekretariat Presiden 

3) Standar Pelayanan Penatausahaan Bangunan di lingkungan 

Sekretariat Presiden 

4) Standar Pelayanan Penatausahaan Barang Milik Negara di 

lingkungan Sekretariat Presiden 

5) Standar Pelayanan Penyiapan Kendaraan bagi Presiden dan/atau 

Istri/Suami Presiden. Tamu Negara, Tamu Penting Lainnya, dan 

Seluruh Pejabat/Pegawai di lingkungan Sekretariat Presiden 

https://www.setneg.go.id/struktur
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6) Standar Pelayanan Pemberian Izin Kerja di lingkungan 

Sekretariat Presiden 

7) Standar Pelayanan Pemeriksaan dan Penyidikan Kejadian 

Perkara di lingkungan Sekretariat Presiden 

b. Biro Pengelolaan Istana 

1) Standar Pelayanan Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan 

Presiden dan/atau Iatri/Suami Presiden, Tamu Negara, serta 

Kegiatan Penting Lainnya 

2) Standar Pelayanan Penataan/Display Benda-Benda Seni Koleksi 

Sekretariat Presiden 

3) Standar Pelayanan Pagelaran Kesenian pada Acara Jamuan 

Kenegaraan bagi Tamu Negara 

4) Standar Pelayanan Perawatan Benda-Benda Seni Bahan Logam 

Koleksi Sekretariat Presiden 

5) Standar Pelayanan Penyiapan Dekorasi Rangkaian Bunga dalam 

Rangka Acara Kunjungan Tamu Negara di Istana Kepresidenan 

Jakarta 

6) Standar Pelayanan Pemberian Izin Kunjungan Masyarakat ke 

Istana-Istana Kepresidenan di Daerah 

7) Standar Pelayanan Penataan Peralatan Rumah Tangga dan 

Linen di lingkungan Sekretariat Presiden 

8) Standar Pelayanan Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan di 

lingkungan Sekretariat Presiden 

9) Standar Pelayanan Penataan Peralatan Upacara untuk Kegiatan 

Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, dan 

Kegiatan Penting Lainnya 

2. Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers, Media dan Informasi 

a. Biro Protokol 
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1) Standar Pelayanan Penyiapan Kunjungan Kerja Presiden dan 

Istri/Suami Presiden ke Daerah 

2) Standar Pelayanan Penyiapan Kunjungan Kerja Presiden dan 

Istri/Suami Presiden ke Luar Negeri 

3) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Harian Presiden dan 

Istri/Suami Presiden 

4) Standar Pelayanan Penyiapan dan Pendistribusian Undangan 

Acara yang Dipimpin/Dihadiri oleh Presiden dan/atau 

Iatri/Suami Presiden 

b. Biro Pers, Media dan Informasi 

1) Standar Pelayanan Pendokumentasian Naskah, Foto, dan Audio 

Visual Kegiatan Presiden, dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu 

Negara, dan Kegiatan Penting Lainnya di lingkungan Sekretariat 

Presiden. 

2) Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Presiden dan/atau 

Istri/Suami Presiden, tamu negara, serta kegiatan penting 

lainnya. 

3) Standar Pelayanan Perizinan Pas Media Kepresidenan bagi 

Wartawan. 

4) Standar Pelayanan Pengumpulan dan Pemantauan Berita Media 

Cetak Nasional (Summary of Dialy Media Report). 

5) Standar Pelayanan Pemantauan dan Analisis Berita di 

lingkungan Sekretariat Presiden. 

6) Standar Pelayanan Pengelolaan Sistem Informasi Kegiatan 

Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara dan 

Kegiatan Penting Lainnya.73 

                                                             
73 “Standar Pelayanan Kementrian Sekretariat Negara Tahun 2011”, setneg.go.id, diakses pada 7 

Oktober 2020 pukul 16.43  
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 Pada deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers, Media dan 

Informasi terdapat biro pers, media dan informasi yang memiliki standar pelayanan 

pengumpulan dan pemantauan berita media cetak nasional (Summary of Dialy Media 

Report) yaitu, dasar hukun Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretaris Negara 

Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara. Dalam rangka 

memonitor pemberitaan yang dilakukan oleh media cetak nasional, serta memberikan 

informasi mengenai topik berita terkini kepada Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, 

dan Sekretaris Pribadi Presiden, perlu dilaksanakan pengumpulan dan pemantauan 

berita media cetak nasional. Agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif 

dan efisin, maka diperlukan standar pelayanan.74 

 Standar Pelayanan Pengumpulan dan Pemantauan Berita Media Cetak Nasional 

(Summary of Dialy Media Report) sebagai panduan bagi pelaksana pelayanan dan 

sebagai informasi bagi pengguna pelayanan mengenai pelaksanaan pengumpulan dan 

pemantauan berita dari media cetak nasional yang mencakup pemberitaan mengenai 

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, hukum dan 

keadilan, hubungan internasional, pengurangan kemiskinan dan berita yang berkaitan 

dengan presiden. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem dan meningkatkan 

kinerja Biro Pers, Media dan Informasi dalam memberikan pelayanan pemantauan 

berita terkini dari media cetak nasional yang berkaitan dengan berbagai bidang, 

shingga diharapkan hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan 

keputusan oleh pemimpin.75 

 Komunikasi organisasi yang ada pada pemerintah adalah kepresidenan yang 

merupakan bagian dari komunikasi politik Presiden Joko Widodo. Kementerian 

Sekretariat Negara mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrasi serta 

                                                             
74 ”Standar Pelayanan Pengumpulan dan Pemantauan Berita Media Cetak Naional (Summary of Daily 

Media Report)” hal 1, cdn.setneg.go.id, diakses pada 7 Oktober pukul 21.06.  
75 Ibid hal 2. 
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analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan 

Negara.76 Kementerian Sekretariat Negara berkedudukan langsung dibawah Presiden 

dan Wakil Presiden, terdapat tiga deputi yang ada di dalamnya salah satunya adalah 

deputi bidang protokol, pers, media dan informasi yang bertugas untuk memantau dan 

mengumpulkan berita serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

pemerintahan.  

4.4. Komunikasi Pemerintahan 

 Pemerintahan menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi antara 

pemerintah dengan masyarakat. Salah satunya adalah mengenai laporan kinerja PPID 

Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2016-2019 dan laporan kinerja Biro Pers 

pada tahun 2016-2019. Menurut humas Kementerian Sekretariat Negara yaitu bapak 

Bayu, menjelaskan bahwa seluruh laporan kinerja PPID Kementerian Sekretariat 

Negara dan seluruh laporan kinerja Biro Pers dapat diakses pada website setneg.go.id.  

 Staff humas Kementerian Sekretariat Negara, Bayu melalui wawancara via 

telephone menjelaskan mengenai langkah-langkah tersebut sebagai berikut, “pertama 

klik website setneg.go.id kemudian pilih informasi & layanan publik, setelah itu klik 

PPID & informasi publik lalu akan muncul beberapa pilihan dan klik laporan akses 

informasi publik, setelah itu akan muncul dua pilihan yaitu laporan akses informasi 

publik dan laporan layanan informasi publik, pilih laporan layanan informasi publik 

sesuai dengan tahun-tahun yang di inginkaan. Kemudian untuk laporan kinerja Biro 

Pers pilih tentang kami setelah itu klik organisai, tata laksana dan akuntabilitas 

kinerja, klik SAKIP pilih laporan kinerja dan pilih tahun 2017 nanti akan muncul 

laporan kinerja kementrian sekretariat negara tahun 2017 selanjutnya pilih 

Sekretariat Presiden.”77 

Penjelasan tersebut merupakan salah satu cara komunikasi pemerintahan, yaitu 

komunikasi pihak pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan informasi. 

                                                             
76 Ibid “Tugas dan Fungsi”, setneg.go.id. 
77 Staff humas Kementerian Sekretariat Negaara, Kamis 12 November 2020. 
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Dalam laporan-laporan tersebut peneliti menemukan bahwa proses komunikasi yang 

ada di pemerintahan kepada masyarakat bersifat terbuka karena dengan laporan-

laporan tersebut masyarakat bisa mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh 

pemerintah. Seperti contohnya pada laporan biro pers, peneliti melihat gambar-gambar 

kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah, seperti penyerahan kartu Indonesia pintar 

di Sukabumi, penyerahan sertifikat tanah di Bali, peresmian jalan tol Jombang-

Mojokerto dan peresmian simpang susun Semanggi. Kegiatan-kegiatan tersebutlah 

yang dilaporkan oleh pemerintah kepada masyarakat, salah satu cara agar masyarakat 

bisa lebih mengetahui hasil kinerja pemerintah adalah dengan mengunggah diakun 

media sosial. 

Adanya website dan media sosial pemerintah, membuat komunikasi pemerintah 

dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dapat dilakukan dengan lebih 

mudah. Melalui website Kementerian Sekretaris Negara, masyarakat dapat megakses 

informasi-informasi mengenai program-program pemerintah yang tidak dapat di 

unggah pada akun media sosial. Kementerian Sekretariat Negara merupakah 

kementerian yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara dan berkedudukkan di 

bawah langsung serta bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga informasi-

informasi yang ada pada website tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan 

hasil wawancara via telephone pada 12 November 2020 dengan staff humas 

Kementerian Sekretariat Negara, terdapat informasi mengenai penjelasan bagaimana 

cara mendapatkan informasi yang ada pada website Kementerian Sekretariat Negara. 

Hal tersebut merupakan salah satu cara komunikasi pemerintahan, yaitu komunikasi 

pihak pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan informasi. 

4.5. Media Sosial 

 Gohar F. Khan dalam bukunya Social Media for Goverment menyatakan bahwa 

secara sederhana, media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang mudah 

digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat berbagi konten 

yang berisikan informasi, opini dan minat dalam konteks yang beragam kepada 

khalayak yang luas. Dengan begitu, media sosial mempunyai efek berantai sehingga 
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proses transmisi yang terjadi tidak berhenti pada satu audiens pokok saja (multiplier 

effect).78 Berdasarkan laporan digital tahunan yang dikeluarkan oleh We Are Social 

dan Hoosuite pada Januari 2020, ada 4 media sosial yang paling banyak digunakan 

oleh masyarakat Indonesia yaitu Youtube, Whatsapp, Facebook dan Instagram79

 Instagram merupakan salah satu media sosial yang sangat popular di kalangan 

masyarakat saat ini. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan 

masyarakat dalam melakukan komunikasi antar pribadi maupun kelompok. Instagram 

bersifat efektif, efisien, praktis, informatif dan dapat dikses oleh semua golongan di 

dalam masyarakat. Instagram menyajikan semua kebutuhan informasi yang diperlukan 

oleh masyarakat, mulai dari politik, sosial budaya serta berita-berita terkini yang terjadi 

di sekitar kita. Instagram memiliki pengaruh peran yang sangat kuat di dalamnya, baik 

dampak positif maupun dampak negatif namun semua itu tergantung pada kebijakan 

para pengguna media sosial itu sendiri. Banyak dari penguna media sosial Instagram 

yang hanya ingin mengikuti perkembangan jaman saja tanpa mengambil manfaat dari 

media yang tersedia. Ada pula yang beranggapan bahwa Instagram hanya sebagai ajang 

media hiburan, penghilang kejenuhan serta informasi (hoax). Namun bagi yang 

memanfaatkan media Instagram dengan baik seperti pemerintah yang berkepentingan 

seperti humas, dalam waktu yang singkat mereka dapat membagikan informasi-

informasi seputar pemerintahan kepada masyarakat seperti pada penelitian ini 

mengenai komunikasi politik presiden Joko Widodo dalam pembagian sertifikat tanah 

melalui Instagram @jokowi.80 

 Media sosial merupakan salah satu tempat atau wadah pemerintah dapat 

menyalurkan informasi-informasi yang ada kepada masyarakat. Melalui media sosial 

semua kalangan masyarakat dapat mengetahuinya karena sifat media sosial yang 

                                                             
78 Widiastuti Rosalita Niken, Opcit. hal 4-5. 
79 “Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2020”, andi.link, Januari 2020, diakses pada 

27 Agustus 2020 pukul 02.22 wib. 
80 Astuti Dewi, Istiyanto Bekti, 2019, “Peran Media Sosial Instagram dalam Interaksi Sosial antar 
Karyawan Bank BTPN Bumiayu”, dalam Jurnalisa, Vol. 5, No. 2, November: (Purwokerto: Program 
Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jendral Soedirman), hal 211.  
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terbuka untuk umum. Persebaran informasi melalui media sosial juga terbilang sangat 

cepat, sehingga masyarakat dari berbagai daerah dapat mengetahuinya secara 

bersamaan. Salah satu contoh media sosial yang digunakan pemerintah adalah melalui 

akun media sosial Instagram @jokowi, informasi yang ada pada akun tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan karena memang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan 

informasi-informasi terbaru kepada masyarakat. Media sosial Instagram dianggap 

popular di Indonesia sehingga hal tersebut membuat informasi lebih dapat diterima 

oleh berbagai kalangan mulai dari orang dewasa hingga anak muda. Walupun banyak 

informasi-informasi hoax di media sosial, namun adanya media sosial pemerintah yang 

memang asli dari pihak pemerintah dapat meminimalisir informasi palsu yang ada di 

media sosial.  

4.6. Media Sosial Pemerintah 

 Penggunaan aturan media sosial pemerintah terdapat pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Permenpan) Nomor 83 Tahun 2012, secara sederhana 

perencanaan media sosial dapat dilakukan dengan metode People - Objectives - 

Strategy - Technology (POST).  

 Audiens (people) adalah masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi dari 

konten yang akan dibuat. Tim komunikasi digital presiden yang ditunjuk sebagai tim 

khusus pemberian informasi kepada masyarakat, melakukan penyesuaian pendekatan 

dengan cara memberikan informasi data secara statistik dan menggunakan gaya bahasa 

daerah sesuai dengan tempat terjadinya unggahan sebagai kata pembuka. Seperti 

contohnya pada saat proses pembagian sertifikat tanah di Palembang, terdapat bahasa 

daerah Palembang yang digunakan sebagai bahasa pembuka dan terdapat data statistik 

di unggahan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menarik masyarakat yaitu 

masyarakat Indonesia dari berbagai daerah untuk lebih memperhatikan informasi yang 

diberikan. 
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Gambar 4.3 Contoh Informasi yang ada di Instagram @jokowi 

 

 

Sumber: Instagram @jokowi 

Diakses pada tanggal 21 Januari 2021 

 

 Tujuan (objectives) penggunaan media sosial untuk lembaga pemerintahan 

dibagi ke dalam empat hal yaitu:  

1. Berbagi (sharing), Presiden Joko Widodo sering membagikan hasil kegiatan 

pemerintahannya pada salah satu akun media sosialnya yaitu Instagram. 

Unggahan pada akun Instagram @jokowi pada periode 4 Januari 2016 – 23 

Maret 2019 terdapat 1.141 unggahan, namun terdapat kategori yang berbeda-

beda pada unggahan informasi yang di unggah setiap harinya. Salah satu 

kategori kegiatan yang paling banyak ada diakun media sosial Instagramnya 

adalah pembagian infrastruktur. Pembagian infrastuktur sendiri mencangkup 

beberapa kategori informasi, salah satunya yaitu mengenai pembagian sertifikat 

tanah. Pada unggahan diakun Instagram @jokowi  tanggal 4 Januari 2016 – 23 

https://www.setneg.go.id/struktur
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Maret 2019 terdapat unggahan mengenai pembagian sertifikat tanah yang 

dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu, sebagai berikut:  

Table 4.2 Caption Unggahan Pembagian Sertifikat Tanah di Instagram @jokowi 

No Tanggal Lokasi Caption 

 1 28 Desember 

2016 

Nusa 

Tenggara 

Timur 

NTT). 

Penyerahan sertifikat tanah di NTT. Tadi 

diserahkan 1.144 sertifikat. 2017 targetnya 5 

kali lipat jadi 5 juta, 2018 lagi 7 juta dan 2019 

jadi 9 juta. Dari 110 juta yang harusnya pegang 

bidang, hanya 46 juta yang pegang bidang. Ini 

masih kurang dari 50%. Dengan sertifikat bisa 

digunakan dan investasi ke bank silahkan. 

Uangnya harus dipakai untuk kegiatan yang 

produktif. Semoga masyarakat gembira. 

2 27 Maret 2017 - Kepemilikan sertifikat tanah merupakan bukti 

sebagai pemilik Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Jadi sekarang harus berani 

mengatakan 'Ya saya pemilik NKRI. Ini 

buktinya sertifikat tanah saya.' Penyerahan 

sertifikat tanah di Mandailing Natal merupakan 

bagian dari target penyerahan tahun ini, harus 

mencapai 5 juta sertifikat seluruh Indonesia. 

Tahun depan targetnya 7 juta sertifikat yang 

dibagikan. Dari 106 juta bidang tanah, baru 46 

juta bidang yang telah disertifikatkan. Kita 

harapkan tahun 2025 nanti semua bidang telah 

bersertifikat. 

3 20 Agustus 

2017 

- Sertifikat hak atas tanah adalah bukti negara 

hadir pala warga. Pengurusan sertifikat, nggak 

boleh main-main, harus cepat. Saya pantau, 

saya awasi terus urusan sertifikat.  

4 6 Maret 2018 Bogor Tadi usai menyerahkan 15 ribu sertifikat hak 

atas tanah kepada masyarakat Kabupaten Bogor 

di lapangan parkir Sirkuit Sentul, sempat 

melihat-lihat lintasan sirkuitnya. Sebagai 

penggemar motor, saya juga ingin lihat kita bisa 

jadi tuan rumah ajang besar seperti MotoGP. 

Kita punya banyak pebalap handal. Semoga 

2021 ituterwujud. 

5 2 Juli 2018 Sulawesi 

Selatan 

Aga kareba? Saya menyapa warga setiba di 

lapangan Andi Makkasar, Parepare, Sulawesi 

Selatan hari ini. Di kota kelahiran B.J. Habibie, 

Presiden Indonesia ketiga itu, saya 

menyerahkan 5.000 lembar sertifikat tanah 

kepada masyarakat yang berasal dari kota 

Makassar dan Parepare, serta dari kabupaten-
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kabupaten Gowa, Maros, Pangkep, Barru, 

Sopeng, Bone, Wajo, Pinrang dan Sidrap.. 

6 13 Juli 2018 Sulawesi 

Selatan 

Apo kabar wong kito galo? Siang ini, saya di 

Kota Palembang dan bertemu ribuan warga 

Sumatra Selatan di tempat yang sangat indah 

yakni Benteng KutoBesak. 

Di sanalah saya membagikan 37.848 lembar 

sertifikat hak atas tanah warga dari belasan kota 

dan kabupaten di provinsi itu, 6.000 sertifikat di 

antaranya saya serahkan langsung. Lalu, selepas 

melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya 

Taqwa, Palembang, saya juga menyerahkan 196 

sertifikat hak atas tanah wakaf tempat-tempat 

ibadah di Sumatra Selatan.. 

7 7 September 

2018 

Surabaya Terus terang, saya merasa senang kepada 

jajaran kantor Badan Pertanahan Nasional. 

Setiap target yang diberikan kepada BPN bisa 

dicapai. 

Tahun lalu, target penyelesaian lima juta 

sertifikat, tercapai. Tahun ini targetnya 

sebanyak tujuh juta sertifikat, tahun depan 

sembilan juta sertifikat bisa dibagikan kepada 

masyarakat. 

Kemarin di Surabaya, saya menyerahkan secara 

langsung 5.000 sertifikat kepada masyarakat 

dari tiga kota dan kabupaten di Jawa Timur, 

yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan 

Kabupaten Gresik. 

Saya tahu kantor BPN sekarang enggak pernah 

tidur. Tapi yang seperti itulah yang harus 

dilakukan: melayani masyarakat, urusan mereka 

secepat-cepatnya dirampungkan 

8 15 September 

2018 

Grobogan Saya mengisi akhir pekan dengan warga 

Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di sana, di 

Stadion Krida Bhakti, pagi ini, saya membagi 

langsung 8.000 lembar sertifikat tanah untuk 

warga Grobogan dan sekitarnya. Setelah itu, 

saya meninjau proyek dana desa berupa 

pembangunan talud di Desa Tambirejo, 

Kecamatan Taroh. Selamat berakhir pekan 

9 20 September 

2018 

Jakarta Sampai hari ini, pemerintah telah memberikan 

akses terhadap 1,9 juta hektare lahan kepada 

masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk 

dikelola secara produktif. Tahun depan akan 

dibagikan lagi sekitar tiga juta hektare. 

Perhutanan sosial itu salah satu pelaksanaan 
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komitmen pemerintah untuk melakukan 

penataan distribusi lahan di Tanah Air, selain 

reforma agaria dan percepatan penerbitan 

sertifikat hak atas tanah rakyat. Dalam Rembuk 

Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan 

Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan 

Global Land Forum 2018 di Istana Negara, 

siang tadi, saya sampaikan bahwa lahan di 

Indonesia ini sangat luas tapi distribusinya 

kurang merata. Itu yang harus kita betulkan 

kembali agar struktur penguasaan lahan di 

Tanah Air itu betul-betul berkeadilan. Itulah 

sebabnya, dalam dua tahun terakhir pemerintah 

berupaya mempercepat terbitnya sertifikat bagi 

jutaan bidang tanah yang belum diakui 

kepemilikannya. Kalau tahun 2017 bisa terbit 

lima juta lembar sertifikat, maka tahun ini, saya 

menargetkan tujuh juta sertifikat bidang tanah. 

Adapun soal reforma agraria, draf Peraturan 

Presiden tentang itu sudah dalam tahap 

finalisasi 

10 25 September 

2018 

Bogor Saya pernah merasakan jadi rakyat biasa yang 

mengurus sertifikat hak atas tanah. Jadi, saya 

tahu betul bagaimana proses pembuatan 

sertifikat yang berbelit-belit, bahkan dimintai 

pungutan. Padahal, ada 80 jutaan bidang tanah 

di seluruh Indonesia yang belum bersertifikat. 

Kalau setiap tahun hanya terbit 500.000 lembar 

sertifikat di seluruh Tanah Air, bayangkan, 

butuh 160 tahun untuk menyelesaikan semua 

sertifikat lahan di Indonesia ini.  

Karena itu, pemerintah mempercepat 

penerbitannya, sekaligus memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal 

pelayanan sertifikat. Tadi pun, untuk kesekian 

kalinya saya menyerahkan langsung 7.000 

sertifikat hak atas tanah rakyat kepada warga 

Bogor di Stadion Pakansari. Kalau tahun lalu 

kita berhasil menerbitkan lima juta sertifikat, 

tahun ini targetnya tujuh juta, dan tahun depan 

sembilan juta. Dan saya tegaskan: tidak ada lagi 

pungutan di sana sini seperti dulu 

11 27 September 

2018 

Bogor Dua hari lalu, saya menyerahkan langsung 

7.000 sertifikat tanah warga Bogor di Stadion 

Pakansari. Kemarin, 10.000 sertifikat saya 

bagikan untuk warga Tangerang. Dan sore ini, 
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Insya Allah untuk warga Depok. Tiga hari 

berturut-turut di sekitar Jakarta. Tapi tidak apa-

apa, untuk membuat sertifikat dari Sabang 

sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau 

Rote itu sebuah pekerjaan yang besar. Dari 126 

juta sertifikat, baru 46 juta yang dipegang oleh 

rakyat 

12 24 Oktober 

2018 

Jakarta Awal musim hujan telah tiba. Kemarin sore, 

beberapa saat sebelum saya menyerahkan 5.000 

lembar sertifikat hak atas tanah untuk warga 

Jakarta Selatan di Kebayoran Lama, hujan deras 

tercurah dari langit. Tapi acara tetap berjalan. 

Ribuan warga yang datang tak beranjak dari 

bawah tenda kendati sebagian terciprat air. Saya 

sendiri menemui mereka dengan berpayung. 

Alhamdulillah, hujan adalah berkah 

13 26 November 

2018 

Palembang Di tengah kerindangan Taman Wisata Alam 

Punti Kayu, Kota Palembang, hari Minggu 

kemarin, saya menyerahkan Surat Keputusan 

Perhutanan Sosial kepada masyarakat Sumatra 

Selatan. Lahan yang saya serahkan kepada 

1.900 kepala keluarga dari sepuluh kabupaten 

ini luasnya tidak tanggung-tanggung: 56.000 

hektare! Program perhutanan sosial 

memberikan akses pengelolaan kawasan hutan 

kepada masyarakat, utamanya yang bertempat 

tinggal di sekitar kawasan hutan. Hingga 

November tahun ini, pemerintah telah 

menyerahkan lahan seluas 2,1 juta hektare di 

seluruh Indonesia. Target pemerintah adalah 

12,7 juta hektare. 

Di tengah kerindangan Taman Wisata Alam 

Punti Kayu, Kota Palembang, hari Minggu 

kemarin, saya menyerahkan Surat Keputusan 

Perhutanan Sosial kepada masyarakat Sumatra 

Selatan. Lahan yang saya serahkan kepada 

1.900 kepala keluarga dari sepuluh kabupaten 

ini luasnya tidak tanggung-tanggung: 56.000 

hektare! Program perhutanan sosial 

memberikan akses pengelolaan kawasan hutan 

kepada masyarakat, utamanya yang bertempat 

tinggal di sekitar kawasan hutan. Hingga 

November tahun ini, pemerintah telah 

menyerahkan lahan seluas 2,1 juta hektare di 

seluruh Indonesia. Target pemerintah adalah 

12,7 juta hektare. 



57 
 

14 14 Desember 

2018 

Aceh Seusai salat Jumat di Masjid Baiturrahman, 

Banda Aceh. 

Di masjid bersejarah ini, saya menyerahkan 320 

sertifikat hak atas tanah wakaf kepada 

masyarakat di Provinsi Aceh. 

15 4 Januari 2019 - Sembilan juta lembar sertifikat tanah terbit 

sepanjang tahun 2018 kemarin. Jumlah tepatnya 

9.315.006 sertifikat! Ini jauh di atas target yang 

saya patok, tujuh juta sertifikat. Alhamdulillah. 

Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian 

hukum kepada masyarakat. Dengan begitu, di 

tahun-tahun mendatang, permasalahan soal 

sengketa tanah kian berkurang, atau menghilang 

sama sekali. 

16 5 Januari 2019 Jaw Timur Dua hari ini saya di Jawa Timur, membagi 

sertifikat, meresmikan rumah susun, juga 

meninjau proyek-proyek pembangunan. 

17 10 Januari 

2019 

Jakarta Di seluruh Indonesia, ada 126 juta bidang tanah 

yang harus bersertifikat. Tapi dari jumlah itu, 

sampai tahun 2015 baru 46 juta yang 

bersertifikat, baru sepertiganya. Badan 

pertanahan hanya bisa mengeluarkan 500 ribu 

sertifikat setiap tahunnya. Dengan kapasitas 

sebesar itu, seluruh bidang tanah ini baru tuntas 

disertifikatkan 160 tahun lagi! 

Apa masalahnya? Saya lihat secara detil, 

ternyata selain biaya pengurusan, juru ukur 

tanah kurang di semua daerah. Maka saat itu 

juga, kita mencari juru ukur sebanyak-

banyaknya. Melalui Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 

pemerintah melaksanakan program akselerasi 

pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap PTSL). 

Hasilnya, pada 2017 lalu, sertifikat tanah yang 

dibagikan melonjak sepuluh kali lipat menjadi 

lima juta lembar. Tahun 2018, naik jadi 

sembilan juta. Tahun 2019 ini, saya targetkan 

sebanyak sembilan juta sertifikat. 

Kemarin di Cengkareng, saya sendiri 

menyerahkan 3.023 sertifikat untuk warga dari 

delapan kecamatan di Jakarta Barat. Belum 

semua tanah di ibu kota ini bersertifikat, baru 92 

persen sampai akhir tahun 2018. Jika lancar, 

pendaftaran seluruh bidang tanah di Jakarta 

akan selesai akhir 2019. 
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18 20 Januari 

2019 

Riau Bertahun-tahun lamanya mereka berdiam dan 

berusaha di atas tanah sendiri dengan bukti 

kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti 

Rugi. Ternyata, SKGR tak cukup kuat. Tanah 

mereka masih kerap mengundang sengketa, 

diklaim tetangga, atau digandakan.Berkat 

program percepatan penerbitan sertifikat, 

mereka akhirnya punya kepastian hak atas tanah 

itu melalui selembar sertifikat hak milik.Inilah 

beberapa kisah warga dari Riau tentang 

kegembiraan mendapatkan sertifikat tanah, 

jaminan bebas sengketa atas tanah tempat 

berdiam dan berusaha.. 

19 26 Januari 

2019 

Bekasi Sehari di Bekasi, kemarin, bertemu ibu-ibu 

yang membuka usaha supermikro binaan PNM 

Mekaar, dan membagikan sertifikat tanah untuk 

warga. 

20 27 Januari 

2019 

Jakarta Jangankan di pelosok Tanah Air, di Jakarta 

Pusat saja, belum semua bidang tanah sudah 

bersertifikat. Di Jakarta Pusat, dari 149.323 

bidang tanah, sampai dengan akhir tahun 2018 

masih ada 9.879 yang belum bersertifikat. 

Tapi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

BPN Pak Sofyan Djalil sudah menjanjikan 

bahwa seluruh tanah di Jakarta Pusat akan 

terdaftar tahun ini juga. 

Saya sendiri pada Sabtu kemarin di Rawasari, 

Kecamatan Cempaka Putih, menyerahkan 

langsung 3.000 sertifikat di antaranya kepada 

warga dari 44 kelurahan di kota ini. 

21 19 Februari 

2019 

Banten Setiap kali bertemu masyarakat dalam 

pembagian sertifikat tanah, saya selalu 

mengingatkan dua hal. 

Pertama, jangan sampai sertifikat ini setelah 

jadi, tanahnya justru dijual untuk kepentingan-

kepentingan yang gede-gede. Kalau mau 

digunakan ke bank saja harus dipertimbangkan 

dulu, apalagi dijual. 

Kedua, untuk tanah berupa sawah, jangan 

sampai berubah menjadi rumah-rumah. Negara 

kita dan generasi mendatang sangat 

membutuhkan peranan para petani sebagai 

penghasil bahan pangan untuk kebutuhan rakyat 

Indonesia. 

Dua hal itu pula yang saya sampaikan kemarin 

di lapangan Maulana Yudha Tigaraksa, 
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Kabupaten Tangerang, saat menyerahkan 

sertifikat untuk pemilik 5.000 bidang lahan 

mencakup luas 2,6 juta meter persegi tanah 

yang ada di kabupaten itu. 

22 22 Februari 

2019 

Jakarta Dua ribu warga Jakarta Selatan dari 16 

kelurahan ini begitu bergembira menerima 

sertifikat hak atas tanah mereka seperti yang 

saya lihat di Gelanggang Remaja Kecamatan 

Pasar Minggu. Mereka tinggal di ibu kota tapi 

karena berbagai alasan, tanah-tanah mereka 

baru mendapatkan sertifikat hari ini. 

Di Jakarta Selatan sendiri, masih terdapat 

kurang lebih 36.000 bidang tanah yang belum 

bersertifikat. Insya Allah, pemerintah 

mengusahakan seluruh bidang tanah itu 

terdaftar secara resmi tahun 2019 ini. 

Di Jakarta Selatan sendiri, masih terdapat 

kurang lebih 36.000 bidang tanah yang belum 

bersertifikat. Insya Allah, pemerintah 

mengusahakan seluruh bidang tanah itu 

terdaftar secara resmi tahun 2019 ini. 

23 3 Maret 2019 Sulawesi 

Tenggara 

Selamat pagi. Begini rupanya pemasangan 

patok tanda batas bidang tanah, sudah tidak lagi 

ditandai satu per satu dengan theodolit. 

Sekarang, jika sudah menemukan titik 

koordinatnya, pengukuran semua lahan sudah 

langsung dilakukan.  

Dengan cara seperti itulah program sertifikasi 

tanah di semua provinsi bisa dipercepat. Dulu 

hanya bisa terbit 500 ribu lembar sertifikat 

setahun, tahun 2017 bisa keluar 5,4 juta lembar, 

lalu tahun 2018 sampai 9,4 juta. Entah tahun ini, 

pemerintah sudah menargetkan penerbitan 9 

juta. 

Kemarin di Kendari, Sulawesi Tenggara, saya 

ikut petugas ke lapangan, turut menancapkan 

patok batas di bidang tanah warga yang hendak 

disertifikatkan. 

Di Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan 

terdapat 1.882.500 bidang tanah dan yang telah 

terdaftar baru separohnya. Seluruh bidang tanah 

di provinsi ini Insya Allah terdaftar pada tahun 

2025 
Sumber : Observasi Instagram @jokowi (4 Januari 2016 – 23 Maret 2019)   

Pada tanggal 15 Mei 2020 
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Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa terdapat 23 unggahan yang 

mejelaskan mengani pembagian sertifikat tanah selama periode 4 Januari 2016 

sampai 23 Maret 2019 dari total unggahan yang sebesar 1.141 unggahan. Dalam 

unggahan-unggahan tersebut terdapat berbagai lokasi-lokasi dan caption yang 

di tulisakan di Instagram @jokowi mengenai proses pembagian sertifikat tanah.  

Gambar 4.4 Contoh Caption di Instagram @jokowi  

 

 

Sumber : Instagram @jokowi 4 Januari 2016 – 23 Maret 2019) 

Diakses pada tanggal 21 Januari 2021 

 

Berdasarkan gambar 4.4 terdapat contoh unggahan caption-caption yang 

menjelaskan mengenai informasi terkait dengan gambar yang di unggah pada 

Instagram @jokowi. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat proses 

pembagaian sertifikat tanah yang diberikan langsung kepada masyarakat serta 

penjelasan data statisik mengenai proses pembagiaan sertifikat tanah tersebut.  
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2. Partisipasi publik (public participation) dalam penyampaian informasi yang 

dilakukan tersebut pasti terdapat berbagai macam tanggapan atau respons yang 

diberikan oleh masyarakat mengenai informasi tersebut. Untuk mengetahui 

hasil dialog politik Presiden Joko Widodo pada unggahan mengenai pembagian 

sertifikat tanah di Instagram @jokowi, maka dapat diketahui berdasarkan isi 

caption dan kolom komentar yang direspons oleh masyarakat. Respons atau 

tanggapan masyarakat mengenai pembagian sertifikat tanah yang di unggah 

diakun media sosial Instagram @jokowi adalah sebagai berikut: 

Table 4.3 Respons Unggahan Pembagian Sertifikat Tanah di Instagram @jokowi 

No Tanggal 

Respons 

Jumlah Sertifikat 

Tanah 

Di luar Sertifikat 

Tanah 

1 28 Desember 

2016 

20 20 40 

2 27 Maret 2017 20 20 40 

3 20 Agustus 2017 20 20 40 

4 6 Maret 2018 20 20 40 

5 2 Juli 2018 20 20 40 

6 13 Juli 2018 21 19 40 

7 7 September 

2018 

20 20 40 

8 15 September 

2018 

20 20 40 

9 20 September 

2018 

20 20 40 

10 25 September 

2018 

20 20 40 

11 27 September 

2018 

19 21 40 

12 24 Oktober 2018 20 20 40 

13 26 November 

2018 

20 20 40 

14 14 Desember 

2018 

20 20 40 

15 4 Januari 2019 20 20 40 

16 5 Januari 2019 20 20 40 
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17 10 Januari 2019 20 20 40 

18 20 Januari 2019 21 19 40 

19 26 Januari 2019 20 20 40 

20 27 Januari 2019 20 20 40 

21 19 Februari 2019 20 20 40 

22 22 Februari 2019 20 20 40 

23 3 Maret 2019 20 20 40 

Sumber : Observasi Instagram @jokowi (4 Januari 2016 – 23 Maret 2019) 

Diakses pada tanggal 20 Juli 2020 

   

Tabel 4.3 merupakan pengelompokan respons yang dilakukan peneliti, 

pengelompokan respons tersebut dibuat karena pada satu unggahan yang ada di 

Instagram @jokowi saja memiliki beribu-ribu komentar sehingga, agar mudah 

maka dibuat pengelompokan berdasarkan respons mengenai sertifikat tanah 

dan respons di luar sertifikat tanah. Pembagian jumlah respons yang ada, dipilih 

karena dari hasil pengamatan peneliti, ada unggahan respons mengenai 

sertifikat tanah kurang dari 30 respons.  

 Terdapat 2 kategori respons yang ditemukan oleh peneliti dari hasil 

observasi yang dilakukan di media sosial instagram @Jokowi pada periode 4 

Januari 2016 – 23 Maret 2019 diantaranya; 

a. Respons sertifikat tanah, komentar-komentar yang ada di media sosial 

Instagram @jokowi dan membahas mengenai permasalahan-permasalahan 

yang dirasakan oleh warga terkait pembagian sertifikat tanah. Respons-respons 

tersebuat beraneka ragam, seperti mengenai permohonan warga agar Presiden 

Joko Widodo melakukan kunjungan dan pembagian sertifikat di daerah mereka, 

pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara mengikuti program pembagian 

sertifikat gratis, kemudian mengenai sertifikat-sertifikat tanah yang sudah 

dibagikan namun masih ada pungli-pungli pada saat setelah penyerahan, 

komentar mengenai pembagian sertifikat yang lama dan hanya dimintai pungli 
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dari para petugas di berbagai daerah di Indonesia dan masih banyak komentar-

komentar yang menjelaskan mengenai pembagian sertifikat tanah.  

Gambar 4.5 Komentar Instagram @jokowi Kategori Respons Sertifikat tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Instagram @jokowi 

 Diakses pada tanggal 5 November 2020 

 

b. Respons di luar sertifikat tanah, komentar-komentar yang ada pada media 

sosial Instagram @Jokowi dan bukan membahas mengenai pembagian 

sertifikat tanah. Respons-respons tersebut beraneka ragam, mulai dari komentar 

mengenai permasalahan-permasalahan lain yang dirasakan warga seperti 

sulitnya mendapatkan KTP atau kenaikan BBM dan beberapa permasalahan-

permasalahan yang lain-lain, kemudian komentar mengenai jualan oleh para 

online shop, komentar dari orang-orang yang tidak menyukai Presiden Joko 

Widodo sebagai Presiden yang terpilih, komentar spaming dari akun palsu yang 

https://www.setneg.go.id/struktur
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tidak jelas isi dari komentar tersebut hingga komentar-kometar lain yang tidak 

menjelaskan mengenai pembagian sertifikat tanah.  

Gambar 4.6 Komentar Instagram @jokowi Kategori Respons Di luar Sertifikat tanah 

 

 

 

 

 

Sumber: Instagram @jokowi 

Diakses pada tanggal 5 November 2020 

  

Gambar-gambar diatas merupakan contoh-contoh beberapa respons 

yang sering bermunculan di Instagram @jokowi. Respons-respons tersebutlah 

yang menjadi acuan peneliti dalam membuat tabel klasifikasi kategori respons. 

Respons-respons tersebut juga yang merupakan proses komunikasi politik 

antara Presiden Joko Widodo dengan masyarakat, walaupun terlihat bahwa 

pada komentar-komentar tersebut tidak ada balasan dari Presiden Joko Widodo 

sendiri dalam menanggapi komentar-komentar yang ada.  

Berdasarkan banyaknya komentar-komentar yang ada diakun Instagram 

@jokowi terhadap unggahan mengenai pembagian sertifikat tanah, terdapat dua 

kategorisasi komentar seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, 

dari hasil komentar-komentar tersebut peneliti melakukan wawancara dengan 

10 netizen yang pernah berkomentar di salah satu unggahan mengenai 

pembagain sertifikat tanah, metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu metode online secara tertulis. Wawancara peneliti dengan 10 netizen yang 

https://www.setneg.go.id/struktur
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berkomentar pada kolom komentar diakun Instagram @jokowi tersebut dibagi 

menjadi dua, yaitu lima netizen yang berkomentar sesuai dengan topik/tema 

unggahan dan lima netizen yang berkomentar tidak sesuai dengan topik/tema 

unggahan. Berikut merupakan hasil dari wawancara peneliti degan 10 netizen 

tersebut :  

 Komentar sesuai topic atau tema unggahan 

 Terdapat lima akun Instagram yang sudah di wawancarai peneliti, tiga 

akun Instagram berusia 17 tahun – 34 tahun yaitu responden pertama, 

responden kedua dan responden ketiga serta dua akun Instagram berusia 35 

tahun – 55 tahun yaitu responden ke empat dan responden ke lima. 

Pekerjaan atau profesi kelima netizen tersebut juga beranekaragam yaitu 

terdapat satu tukang las, dua wiraswasta, satu ibu rumah tangga dan satu 

akun yang tidak mencantumkan pekerjaannya. Alasan dalam berkomentar 

beraneka ragam, responden pertama menjelaskan bahwa alasan ia 

berkomentar adalah ingin berkontribusi saran ide gagasan saja untuk 

negara, sedangkan akun responden kedua yang berkomentar supaya 

daerahnya mendapat pelayanan yang merata dalam pemerintah, terdapat 

juga akun responden ketiga alasan  berkomentar adalah ingin berinteraksi 

dan berpendapat kepada pemerintah sama halnya dengan akun responden 

ke empat yang berkomentar karena ingin berpartisipasi menyampaikan 

aspirasi, serta akun responden ke lima berkomentar karena ingin membantu 

skripsi mahasiswa.  

 Pendapat lima netizen tersebut mengenai contoh nyata manfaat adanya 

pembagian sertifikat tanah bermacam-macam yaitu masyarakat lebih 

percaya diri dalam berusaha bertindak dalam pengelolaan tanah miliknya, 

meringankan beban masyarakat dalam kesulitan mengurus sertifikat tanah, 

dengan memiliki sertifikat tanah masyarakat dapat memperoleh pinjaman 

dari bank sehingga masyarakat dapat mengembangkan usaha, membantu 
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rakyat kecil yang tidak mampu membayar lebih karena pendaptan di bawah 

rata-rata serta meminimalkan pungli dan warga mengapatkan haknya.  

 Contoh nyata permasalahan dimasyarakat dalam proses pembagian 

sertifikat tanah menurut kelima netizen tersebut adalah sering banyak 

masalah perebutan hak tanah, meringankan beban masyarakat dalam 

kesulitan mengurus sertifikat tanah, adanya pungutan liar saat ingin 

mendaftar sertifikat tanah, sering adanya informasi yang tidak jelas dan 

penyampaian yang tidak tepat, sertifikat tala tidak selesai-selesai serta 

khawatir semakin banyak sengketa tanah.  

 Kelima netizen tersebut setuju dengan adanya informasi di Instagram 

tentang pembagian sertifikat tanah membuat netizen menjadi lebih muncul 

rasa ingin tahu mengenai perkembangan informasi tentang pembagian 

sertifikat tanah. Pendapat netizen mengenai adanya pemberian informasi di 

Instagram dianggap hanya sebagai pencitraan pemerintah atau memang 

informasi tersebut dirasa benar-benar terjadi yaitu beranekaragam. 

Pendapat pertama menjelaskan bahwa pemberian informasi di Instagram 

dimungkinkan bisa menjadi salah satu referensi dalam pengambilan 

keputusan. Kedua berpendapat bahwa informasi tersebut memang terjadi, 

tapi daerahnya belum merasakan pembagian sertifikat. Ketiga berpendapat 

bahwa pemberian informasi di Instagram dirasa memang benar-benar 

terjadi, tidak jauh berbeda dengan pendapat ke empat yang beranggapan hal 

tersebut tidak pencitraan karena sudah terbukti banyak masyarakat yang 

tertolong serta sudah terekspose di mana-mana dan bukan sekedar rumor. 

Kemudian pendapat ke lima bahwa hal tersebut sangat penting bagi yang 

bersangkutan dn hukum jadi transparent bagi yang tidak berkepentingan. 

 Komentar yang tidak sesuai topic atau tema unggahan 

 Sama halnya dengan lima netizen yang sudah diwawancarai peneliti 

dalam kategori sebelumnya, lima netizen dengan kategori tidak sesai 
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dengan topik yang diwawancarai peneliti juga terdapat dalam dua golongan 

usia yaitu tiga berusia 17 tahun – 34 tahun dan dua berusia 35 tahun – 55 

tahun. Akun yang termasuk dalam golongan usia 17 tahun – 34 tahun adalah 

responden ke enam, responden ke tujuh dan responden ke delapan 

sedangkan yang termasuk dalam golongan usia 35 tahun – 55 tahun adalah 

responden ke sembian dan responden ke sepuluh. Pada kategori ini terdapat 

dua wiraswata, dua mahasiswa dan satu karyawan yang menjadi salah satu 

contoh netizen yang bersedia di wawancarai secara tulisan oleh peneliti.  

 Alasan dari kelima netizen mengapa mereka berkomentar tidak sesuai 

topik/tema unggahan bermacam-macam, mulai dari yang beralasan jika ia 

lupa telah berkomentar karena sudah dua tahun dan menurutnya hanya 

kebetulan pada saat itu ada semacam perbandingan antara sekolah madrasah 

dan sekolah umum sehingga dia memberi komentar yang mungkin tidak 

sesaui topiknya, kemudian terdapat juga yang beralasan jika ia berkomentar 

untuk mewakilkan suara ibu-ibu akibat bahan pokok naik, bahkan ada juga 

yang berkomentar karena ingin beriklan untuk produknya dan siapa tau 

salah satu netizen ada yang berminat dengan produknya, ada juga yang 

berkomentar karena ingin mengingatkan pak Jokowi untuk tidak hanya 

fokus pada pekerjaan saja namun juga tetap memperhatikan kesehatannya, 

akan tetapi ada juga netizen yang tidak menjawab alasannya. 

 Kelima netizen tersebut setuju dengan adanya pembagian sertifikat 

tanah, namun terdapat berbagai macam alasan, pertama karena sangat 

membantu yang tidak mampu. Kedua agar tanah yang belum jelas milik 

siapa, peruntukannya untuk apa dan legalitasnya bagaimana dapat dengan 

jelas diketahui dan tertulis hitam di atas putih, dengan adanya sertifikat 

resmi dari pemerintah juga dapat menghindari kesalahan penggunaan atau 

perebutan lahan/tanah tersebut. Ketiga, dengan pembagian sertifikat tanah 

akan berdampak luas terhadap masyarakat yang memang sangat 

membutuhkan kekuatan hukum atas tanah yang selama ini di miliki dan di 
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gunakan selama ini dengan adanya kepastian hukum atas kepemilikan 

lahan, maka masyarakat/pemilik tanah lebih tenang dalam beraktifitas di 

lahan perkebunannya atau di sawah. Sedangkan ke empat setuju karena 

pembagian sertifikat tanah akan banyak membantu masyarakat yang 

memang masih tidak memiliki kekuatan hukum dalam kepemilikan 

tanah/lahannya tersebut. Tidak jauh berbeda dengan alasan netizen ke 

empat, netizen ke lima juga setuju kalau memang hal tersebut memberi 

manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau sebagai pengakuan atas 

tanah tersebut.  

 Pendapat netizen mengenai adanya pemberian informasi di Instagram 

dianggap hanya sebagai pencitraan pemerintah atau memang informasi 

tersebut dirasa benar-benar terjadi beranekaragam, terdapat empat netizen 

yang berpendapat bahwa hal itu benar-benar terjadi. Pertama karena hasil 

sudah terlihat nyata seperti pak Ahok membuat rumah susun untuk rakyat 

kecil dengan harga terjangkau. Kedua karena unggahan tersebut berasal dari 

akun Instagram yang diakui masyarakat sebagai akun official pak Jokowi 

(meski mungkin bukan beliau sendiri yg membuat unggahan), maka 

menurutnya semua berita yang di unggah bukan hanya pencitraan 

pemerintah saja. Namun untuk lebih meyakinkan masyarakat bahwa 

proker/informasi tersebut benar terlaksana, perlu adanya publikasi 

tambahan seperti unggahan berikutnya mengenai update data real time 

terkait dengan keberlangsungan proker/hal yg berkaitan dengan informasi 

tersebut, atau mungkin juga dengan publikasi melalui media lain selain 

instagram agar lebih meyakinkan.  

 Menurut netizen ketiga ia merasa memang itu terjadi dan bukan 

pencitraan semata karena selama ini betapa sulitnya masyarakat dalam 

pengurusan sertifikat tanah, pengunggahan pada media sosial Instagram 

menurutnya memang benar sebagai informasi kepada masyarakat bahwa 

pemerintah membuka peluang untuk masyarakat dalam pengurusan 
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sertifikat tanah. Netizen ke empat tidak jauh berbeda dengan alasan 

sebelumnya yaitu menurutya hal tersebut tidak pencitraan dan benar terjadi 

karena memang benar-benar terjadi perubahan pada saat era pemerintahan 

pak Jokowi, salah satu contohnya adalah berkembangnya proses 

pembagunan di Indonesia. Sedangkan satu netizen ragu jika pemberian 

diinformasi tersebut benar-benar terjadi, ia beranggapan jika bisa terjadi 

keduanya karena menurutnya pribadi, masyarakat hanya memantau apa 

yang ada dimedia bukan turun langsung memantau yang ada dilapangan.  

3. Kolaborasi (collaboration), Presiden Joko Widodo juga menjalin kolaborasi 

pada saat pemberian informasi kepada masyarakat. Hal tersebut dibuat agar 

dapat lebih menarik masyarakat luas untuk lebih awareterhadap unggahan yang 

ada diakun media sosial Instagram @jokowi. Berikut ini merupakan unggahan 

hasil kolaborasi pemerintahan dengan masyarakat, yaitu unggahan pada tanggal 

20 Januari 2019 dan 26 Januari 2019. 

Gambar 4.7 Unggahan Video 1 Mengenai Sertifikat Tanah di Instagram @jokowi 

(20 Januari 2019) 

 

Sumber: Instagram @jokowi 

Diakses pada tanggal 5 November 2020 
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Gambar 4.8 Unggahan Video 2 Mengenai Sertifikat Tanah di Instagram @jokowi 

(26 Januari 2019) 

 

Sumber: Instagram @jokowi 

Diakses pada tanggal 5 November 2020 

 

Gambar-gambar di atas merupakan unggahan mengenai pembagian 

sertifikat tanah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pada gambar 

pertama merupakan cuplikan video yang memperlihatkan mengenai 

masyarakat yang peduli dengan sertifikat tanah, sedangkan gambar kedua 

merupakan cuplikan video mengenai proses pembagian sertifikat tanah yang 

dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat. Dengan adanya 

kolaborasi seperti pada unggahan tersebut  akan membuat masyarakat menjadi 

lebih percaya mengenai kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.  

4. Penanggulangan resiko (risk management), menggunakan media sosial 

sebagai perangkat aparatur pemerintahan tentunya bukan tanpa resiko. Salah 

satu resiko yang penting ditanggulanggi adalah berita-berita bohong (hoax) 

sampai ujaran-ujaran kebencian. Hal tersebut membuat Presiden Joko Widodo 

ikut berkomentar, pada hari Minggu 22 Janauari 2017 di lapangan pusat 

pendidikan Zeni TNI angkatan Darat di Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut CNN 

Indonesia, Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa merebaknya beriatahoax 

adalah akses dari era keterbukaan informasi dan menyatakan bahwa pemerintah 

serius dalam memerangi berita hoax di media sosial. Presiden juga mengatakan 

dalam memerangi hoax, dibutuhkan upaya dari semua pihak untuk membangun 
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budaya baru, terutama budaya kesantunan dan kesopanan dalam berujar di 

media sosial81 

 Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

menanggulangi peningkatan hoax dalam masyarakat. Pertama, menegakkan 

berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan penyebaran hoax, seperti 

penerapan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eltronik, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, 

Ras, dab Etnis sejak tahun 2006. Kedua, upaya menciptakan e-Government hal 

ini ditandai dengan menggunakan berbagai pelayanan digital dalam 

pemerintahan. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah berbasis 

elektronik, Indonesia telah membuka pusat Kerjasama e-Gov (eGCC) sejak 

tahun 2016 dan bekerjasama dengan Korea Selatan. Pemerintah Indonesia telah 

meluncurkan aplikasi ‘Trust Positive untuk mendeteksi dan menangkal sumber 

dan situs hoax. Tidak hanya itu, telah diperkenalkan aplikasi ‘Turn Back Hoax 

untuk memeriksa dan memberikan laporan kepada pemerintah mengenai hoax. 

Pemerintah juga akan membangun sistem big datacyber security (BDCS), di 

mana dengan sistem ini seluruh data yang ada di kementerian/lembaga 

disimpan dalam sistem data yang aman. Melalui sistem ini, diharapkan 

masyarakat dapat menggunakannya juga untuk memeriksa sebuah informasi 

mengenai pemerintahan, apakah benar atau bohong.82 

 Penyusunan strategi (strategy) pada media sosial Instagram @jokowi mengenai 

pemberian informasi tentang proses pembagian sertifikat tanah adalah dengan 

memberikan informasi secara terperinci dengan memasukan data-data statistik terkait 

                                                             
81 “Jokowi Tanggapi Keluhan Soal Hoax di Media Sosial”, cnnindonesia.com, 22 Januari 2017, diakses 

pada 4 April 2021 pukul 01.47 wib. 
82 Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, 2018, “Peran E-Government dalam Penanggulangan Hoax”, 

dalam Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. X, No. 20/II/Puslit, Oktober: 

(Jakarta: Pusat Penelitian Badan Kementrian DPR RI), hal 28. 
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berapa banyak sertifikat yang dibagikan dan daerah mana yang sedang terjadi proses 

pembagian sertifikat tanah. Pemberian informasi tersebut di unggah oleh tim 

komunikasi digital presiden sebagai tim khusus yang di tunjuk oleh Presiden dengan 

memperhatikan gaya bahasa yang santai agar dapat diterima oleh semua kalangan 

masyarakat. Sedangkan teknologi (technology) yang digunakan lembaga pemerintahan 

pada proses komunikasi politik Presiden Joko Widodo pada saat pembagian sertifikat 

tanah yaitu menggunakan platform resmi Instagram @jokowi.  

 Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode people 

yaitu tim komunikasi digital presiden melakukan penyesuaian pendekatan dengan cara 

memberikan informasi data secara statistik dan menggunakan gaya bahasa daerah 

sesuai dengan tempat terjadinya unggahan sebagai kata pembuka, untuk menarik 

masyarakat Indonesia dari berbagai daerah untuk lebih memperhatikan informasi yang 

diberikan. Tujuan (objectives) penggunaan media sosial untuk lembaga pemerintahan 

dibagi ke dalam empat hal yaitu:   

- Berbagi (sharing), pada akun media sosial Instagram @jokowi proses tersebut 

dapat dilihat dari unggahan-unggahan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh Presiden Joko Widodo salah satunya adalah proses pembagain sertifikat tanah. 

Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya di unggah melalui akun media sosial 

Instagram @jokowi dengan berbagai penjelasan pada kolom caption agar 

masyarakat dapat mengetahui bagaimana perkembangan-perkembangan yang 

terjadi sekaligus membuat pemerintah menjadi lebih terbuka terhadap masyarakat 

akan hasil yang ada. Pada proses pemberian informasi mengenai pembagian 

sertifikat tanah periode 4 Januari 2016 – 23 Maret 2019, terdapat 23 unggahan 

dengan berbagai macam penjelasan yang dituliskan di kolom caption dari total 

unggahan yang ada sebesar 1.141 unggahan.  

- Partisipasi publik (public participation), pada unggahan-unggahan mengenai 

pembagian sertifikat tanah di Instgram @jokowi terdapat banyak respons atau 

partisipasi masyarakat. Respons-respons tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu 

kategori pembagain sertifikat tanah, mengenai respons-respons masyarakat yang 
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berkaitan dengan proses pembagain sertifikat tanah dan kategori di luar pembagian 

sertifikat tanah, yaitu respons-respons masyarakat yang membahas masalah-

masalah di luar pembagain sertifikat tanah. Respons-respons yang ada juga 

dijelaskan dari hasil wawancara dengan 10 netizen, masyarakat sebenarnya 

berkomentar atau memberikan respons terhadap unggahan-unggahan diakun 

Instagram @jokowi karena ingin berkontribusi menyampaikan pendapat kepada 

pemerintah, sehingga banyak berbagai macam respons-respons yang ada dan 

terbagi menjadi dua kategori respons. Masyarakat yang merespon juga setuju jika 

pembagian sertifikat tanah merupakan salah satu hal penting yang dipikirkan oleh 

pemerintah dan merasa jika pemberian informasi melalui unggahan di Instagram 

@jokowi tersebut memang kegiatan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, 

akan tetapi tidak semua berpendapat sama, ada juga yang berpendapat jika hal 

tersebut bisa benar-benar terjadi ataupun tidak karena masyarakat hanya dapat 

memantau melalui media bukan turun langsung memantau yang ada dilapangan. 

- Kolaborasi (collaboration), pada akun Instagram @jokowi mengenai pembagain 

sertifikat tanah kolaborasi unggahan yang ada yaitu unggahan video pada saat 

Presiden Jokowi membagikan sertifikat tanah langsung kepada masyarakat hal itu 

membuat masyarakat akan menjadi lebih bisa mengetahui proses pembagian 

sertifikat tanah tersebut. Kemudian hasil kolaborasi unggahan mengenai 

pentingnya masyarakat mengurus sertifikat tanah miliknya agar memiliki hak 

hukum yang pasti, pada unggahan video tersebut berisikan mengenai masyarakat 

yang akhirnya sadar jika proses pengurusan sertifikat tanah tersebut penting untuk 

masyarakat.  

- Penanggulangan risiko (risk management), berita-berita bohong (hoax) sampai 

ujaran-ujaran kebencian yang ada juga menjadi salah satu perhatian pemerintah 

dalam proses pembagian informasi ke masyarakat melalui media sosial. Terdapat 

tiga upaya pemerintah untuk menanggulangi peningkatan hoax, yang pertama yaitu 

meningkatkan aturan hukum mengenai penyebaran hoax dengan penerapan UU 

No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
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Informasi dan Transaksi Eltronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU 

No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras, dab Etnis sejak tahun 

2006. Kemudian yang kedua yaitu upaya menciptakan e-Government, Indonesia 

telah membuka pusat Kerjasama e-Gov eGCC) sejak tahun 2016 dan bekerjasama 

dengan Korea Selatan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan aplikasi ‘Trust 

Positive untuk mendeteksi dan menangkal sumber dan situs hoax. Serta yang ketiga 

yaitu mengenalkan aplikasi ‘Turn Back Hoax untuk memeriksa dan memberikan 

laporan kepada pemerintah mengenai hoax. Pemerintah juga akan membangun 

sistem big datacyber security BDCS), di mana dengan sistem ini seluruh data yang 

ada di kementerian atau lembaga disimpan dalam sistem data yang aman. Melalui 

sistem ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakannya juga untuk memeriksa 

sebuah informasi mengenai pemerintahan, apakah benar atau bohong.83 

 Sedangkan metode penyususunan strategi (strategy) yang digunakan adalah 

dengan memberikan informasi secara terperinci dengan memasukan data-data 

statistik terkait pembagian sertifikat tanah serta teknologi yang digunakan adalah 

platform resmi Instagram @jokowi yang di siapkan oleh tim komunikasi digital 

presiden agar informasi-informasi yang disampaikan layak untuk ditayangkan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
83 Ibid hal 28 


