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Lampiran 2: Dokumentasi wawancara dengan Informan Kunci, Ahyadi

Lampiran 3: Screenshot zoom dengan informan, Rizka Septiana
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Lampiran 4: Dokumentasi wawancara dengan Informan, Bong Cin Nen

Lampiran 5: Dokumentasi wawancara dengan Informan, Iwan Setiawan
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Lampiran 6: Screenshot hasil rekaman dengan Informan, Mitha Ferniasari
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Lampiran 7: Pedoman wawancara Informan Kunci, Ahyadi

Pedoman Wawancara

Judul: Strategi Kampanye Public Relations Pemerintah Kota Singkawang dalam
Meningkatkan Awareness Masyarakat akan COVID-19 dan Pencegahan
Penyebarannya

Nama

: Ahyadi

Usia

: 58 tahun

Asal

: Landak, Kalimantan Barat

Jabatan

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Aktivitas

: Koordinator Bidang Informasi Publik Satgas COVID-19 Kota
Singkawang

Ahyadi (Informan Kunci)
1. Jika dilihat dari sudut pandang Diskominfo kota singkawang, seperti apa
pandemi Covid-19?
2. Apakah ada kampanye terkait penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh
Diskominfo?
3. Jenis kampanye seperti apa yang dilakukan?
4. Apa tema kampanyenya?
5. Apa tujuan kampanyenya? (untuk mencapai awareness (kognitif), merubah
opini publik (afektif), atau perilaku (konatif), kuantitas seperti jumlah orang
yang aware terhadap COVID-19 meningkat, anggaran yang digunakan)
6. Siapa pihak yang berwenang melakukan kampanye PR pencegahan covid?
7. Apakah pimpinan daerah mengetuai tim satgas?
8. Apakah juru bicaranya dari dinas kesehatan?
9. Apa prioritas kampanye ini?
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10. Bagaimana strategi kampanyenya? Apakah melibatkan tim? Jika ya,
bagaimana koordinasinya? Bagaimana Analisis strateginya (SWOT dan
PEST)? Bagaimana strategi penggunaan alokasi anggaran?
11. Apakah kampanye PR ini memiliki skala waktu tertentu?
12. Apa taktik yang digunakan untuk menerapkan strategi kampanye PR?
13. Apakah sejauh ini taktik sesuai target dari strategi kampanye PR? (baik dari
segi dana dan waktu)
14. Apa saja bentuk sumber daya yang dikerahkan dalam kampanye PR ini?
(SDM, operasional, dan hal teknis)
15. Apakah kampanye PR ini menggunakan tim ahli dalam eksekusi taktik
tersebut?
16. Siapa publik yang disasar secara spesifik dalam kampanye PR ini?
17. Bagaimana masyarakat menerima kampanye PR ini? Apakah kampanye
yang dilakukan Dinas Kominfo pencegahan COVID-19 ini memberikan
pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat kota Singkawang terhadap
COVID-19 itu sendiri?
18. Apakah kampanye ini bersifat persuasif? (membangun perspektif tertentu di
mata publik, kampanye berlangsung secara berangsur-angsur, mendorong
publik melalui pesan yang disampaikan untuk mencapai tujuan kampanye,
menggunakan media sebagai sarana popularitas untuk mengubar perilaku)
19. Bagaimana langkah yang digunakan Diskominfo untuk membuat pesan
kampanye? Apakah ada riset terlebih dahulu, seperti jenis pesan seperti apa
yang diterima masyarakat? Atau apakah pesan yang sudah dilakukan dalam
kampanye sudah mencapai tujuan kampanye?
20. Apakah ada tindakan dukungan lain dalam penyampaian pesan kampanye,
seperti menyebarkan melalui media, bersinergi dengan stakeholders? (aspek
iklan baik di media cetak ataupun elektronik)
21. Bentuk awareness seperti apa yang diharapkan?
22. Jika dilihat dari sisi Diskominfo apa dampak pandemi bagi organisasi dan
masyarakat? Apa peran Diskominfo kota Singkawang selama pandemi, baik
terhadap pemerintah ataupun masyarakat?
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23. Apakah Diskominfo memahami kondisi pandem secara menyeluruh?
(lingkungan, keadaan kesehatan, dll)
24. Apakah Diskominfo kota Singkawang menerima masukan, kritik dan saran
dari pihak lain (internal ataupun eksternal) dalam pelaksanaan kampanye
pencegahan penyebaran COVID-19?
25. Apakah informasi di bawah ini disebarkan dengan persetujuan pemerintah
melalui juru bicara?
Informasi yang dimaksud: Jumlah dan sebaran Orang dalam Risiko (ODR),
Orang dalam Pemantauan (ODP), Pasien dalam Pengawasan (PDP), pasien
yang sudah dinyatakan sehat, spesimen yang diambil khusus di daerah
tersebut. hasil pemeriksaan laboratorium
26. Apakah data dan identitas pasien tidak disebarluaskan ke publik?
27. Apakah materi informasi mengenai COVID-19 dari Satgas pusat? Jika ya,
materi informasi apa saja yang diteruskan oleh Diskominfo kota
Singkawang?
28. Apakah Diskominfo membuat produk komunikasi sendiri sesuai dengan
kebutuhan kota Singkawang?
29. Apakah Diskominfo melaksanakan hal di bawah ini?
Pendekatan Komunikasi
Tindakan yang boleh dilakukan
Tindakan yang tidak boleh dilakukan
a.
b.

c.
d.
e.

f.

Menyampaikan himbauan untuk
tetap tenang.
Pemerintah Daerah diharapkan
agar tetap berkomunikasi secara
intens dengan pemerintah pusat
Segera lapor ke Dinas Kesehatan
jika ada kasus
Memberikan informasi terkini
mengenai virus kepada media
Untuk menjaga situasi tenang dan
kondusif,
lakukan
koordinasi
dengan instansi terkait/Forkopimda
Meningkatkan kewaspadaan pada
kelompok-kelompok
yang
berpotensi terdampak

f.

Jangan

gunakan

kata

yang

mengundang kepanikan. Misalnya
kata

“genting”,

“krisis”

dan

sejenisnya.
g. Pastikan identitas dan lokasi pasien
terjaga privasinya dari publik.
h. Jangan memberikan informasi yang
berisi asumsi atau dugaan.
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g.

Memantau
tanggapan
dari
masyarakat tentang berita atau isu
terkait
h. Berikan informasi secara jelas dan
rinci kepada media
i. Jubir harus bisa ditemui dan bisa
dihubungi setiap saat.
j. Selalu sampaikan pesan Pola Hidup
Bersih dan Sehat
k. Apabila bertemu media, gunakan
bahasa Indonesia yang sederhana
sehingga lebih mudah dipahami
oleh publik.
l. Menunjukkan bahasa tubuh yang
menampilkan pesan “siap dan
mampu” dalam menangani pandemi
COVID-19.
m. Sampaikan berita terkini mengenai
informasi seperti jumlah kasus,
penanganan, dan lain lain yang
disampaikan oleh otoritas resmi
secara berkala
n. Saat memberikan berita terkini,
pastikan mencantumkan keterangan
waktu untuk menjamin ketepatan
informasi (sebagai contoh, status
pada hari Rabu tanggal 17 Maret
2020 Pukul 12. 00 WIB, tidak ada
laporan mengenai warga yang
terinfeksi COVID19)
o. Pada setiap perubahan yang terjadi,
informasikan bahwa ini merupakan
update atau perubahan dari
informasi sebelumnya.
p. Sampaikan juga bahwa kesediaan
sembako cukup sehingga
mengurangi kepanikan warga.

i.

Tidak menggunakan bahasa teknis
atau bahasa asing yang sukar
dipahami masyarakat awam.

j.

Jangan menunjukkan bahasa tubuh
yang

tidak

meremehkan

serius

apalagi

situasi

dengan

guyonan atau candaan

30. Bagaimana arah komunikasi dalam satgas?
31. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam rangka mengukur keberhasilan
kampanye?
32. Dalam kampanye ini apakah ada rencana peninjauan setelah kampanye
selesai dilakukan? Melalui data, fakta, dan informasi di lapangan, atau
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melalui kecocokan pesan dengan media yang dilakukan? Ataupun dari hasil
kampanye

(Tambahan)
•

Apakah Diskominfo melihat kegiatan kampanye ini sebagai bentuk aktivitas
komunikasi yang digunakan untuk menjalin hubungan dua arah antara
organisasi terhadap publik/massanya dalam mencapai tujuan dan saling
pengertian yang dilaksanakan secara kontinu?

•

Apakah kampanye ini mempermudah alur dan akses informasi kepada
publik internal?

•

Apakah kampanye ini merupakan bentuk efektivitas dari aktivitas
komunikasi pencegahan penyebaran covid-19, jika dilihat dari segi internal?

•

Jika dilihat dari publik eksternal diluar organisasi, apakah kampanye ini
memiliki tujuan melaksanakan komunikasi efektif yang bersifat informatif
dan persuasif, dalam rangka memperoleh dukungan publik, merubah
perspektif dan opini publik sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi?
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Lampiran 8: Pedoman wawancara Informan, Rizka Septiana

Pedoman Wawancara

Judul: Strategi Kampanye Public Relations Pemerintah Kota Singkawang dalam
Meningkatkan Awareness Masyarakat akan COVID-19 dan Pencegahan
Penyebarannya

Nama

: Rizka Septiana

Usia

: 42 Tahun

Asal

: Jakarta

Pekerjaan : Dosen London School of Public Relations, Wakil Ketua Bidang
Pengembangan BPC di Perhumas (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia),
dan pengurus pusat Center of ASEAN Public Relations Studies sebagai Ketua
Bidang Publikasi dan Hubungan Media.

Rizka Septiana (Informan)
1. Menurut Anda, jika dilihat dari segi komunikasi (public relations)
fenomena pandemi Covid-19 ini seperti apa?
2. Apakah Anda melihat bahwa ada kampanye yang dilakukan terkait
penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun
daerah?
3. Menurut Anda jenis kampanye seperti apa yang dilakukan?
4. Menurut Anda apa tema kampanyenya?
5. Menurut Anda apa tujuan kampanyenya? (untuk mencapai awareness
(kognitif), merubah opini publik (afektif), atau perilaku (konatif), kuantitas
seperti jumlah orang yang aware terhadap COVID-19 meningkat, anggaran
yang digunakan)
6. Menurut Anda siapa pihak yang berwenang melakukan kampanye PR
pencegahan covid?
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7. Menurut Anda, siapa yang mengetuai tim satgas?
8. Menurut Anda, siapa yang bertindak sebagai juru bicara dari kampanye
pencegahan penyebaran COVID ini?
9. Menurut Anda, apa prioritas kampanye ini?
10. Menurut Anda, bagaimana strategi kampanyenya? Apakah melibatkan tim?
Jika ya, bagaimana koordinasinya? Bagaimana Analisis strateginya (SWOT
dan PEST)? Bagaimana strategi penggunaan alokasi anggaran?
11. Menurut Anda, apakah kampanye PR ini memiliki skala waktu tertentu?
12. Menurut Anda, apa taktik yang digunakan untuk menerapkan strategi?
13. Menurut Anda, apakah sejauh ini taktik sesuai target dari strategi? (Dana
dan waktu)
14. Menurut Anda, apa saja bentuk sumber daya yang dikerahkan dalam
kampanye PR ini? (SDM, operasional, dan hal teknis)
15. Menurut Anda, apakah ada menggunakan tim ahli dalam eksekusi taktik
tersebut?
16. Menurut Anda, siapa publik yang disasar oleh pemerintah secara spesifik?
17. Menurut Anda, bagaimana penerimaan kampanye ini terhadap masyarakat?
Apakah kampanye yang dilakukan pemerintah secara menyeluruh baik
pusat dan daerah terhadap pencegahan COVID-19 ini memberikan
pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terhadap COVID-19 itu
sendiri?
18. Menurut Anda, apakah kampanye ini bersifat persuasif? (membangun
perspektif tertentu di mata publik, kampanye berlangsung secara berangsurangsur, mendorong publik melalui pesan yang disampaikan untuk mencapai
tujuan kampanye, menggunakan media sebagai sarana popularitas untuk
mengubar perilaku)
19. Menurut Anda, bagaimana seharusnya langkah yang digunakan untuk
membuat pesan kampanye penanganan penyebaran COVID ini? Apakah
melalui riset terlebih dahulu, seperti jenis pesan seperti apa yang diterima
masyarakat? Atau apakah pesan yang sudah dilakukan dalam kampanye
sudah mencapai tujuan kampanye?
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20. Menurut Anda, dalam kegiatan komunikasi pemerintah apakah ada tindakan
dukungan lain dalam penyampaian pesan, seperti menyebarkan melalui
media, bersinergi dengan stakeholders? (aspek iklan baik di media cetak
ataupun elektronik)
21. Menurut Anda, bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam rangka mengukur
keberhasilan kampanye?
22. Menurut Anda, bagaimana idealnya peninjauan kembali setelah kampanye
selesai dilakukan? Melalui data, fakta, dan informasi di lapangan, atau
melalui kecocokan pesan dengan media yang dilakukan? Ataupun dari hasil
kampanye
23. Menurut Anda, Bentuk awareness seperti apa yang diharapkan untuk
pencegahan penyebaran Covid?
24. Apakah Anda mengetahui kondisi dan aktivitas komunikasi selama covid?
25. Apa pendapat Anda mengenai aktivitas komunikasi yang dilakukan
pemerintah dalam hal ini kampanye pencegahan penyebaran mengenai
26. Menurut Anda, apakah idealnya informasi di bawah ini disebarkan kepada
publik dengan persetujuan pemerintah melalui juru bicara?
Informasi yang dimaksud: Jumlah dan sebaran Orang dalam Risiko
(ODR), Orang dalam Pemantauan (ODP), Pasien dalam Pengawasan
(PDP), pasien yang sudah dinyatakan sehat, spesimen yang diambil khusus
di daerah tersebut. hasil pemeriksaan laboratorium
27. Menurut Anda, apakah data dan identitas pasien idealnya tidak
disebarluaskan ke publik?
28. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya pembentukan dan sumber materi
informasi mengenai COVID-19 harus terpusat? Jika ya, apa pendapat
Anda mengenai persebaran materi informasi apa saja yang tersebar ke
masyarakat daerah?
29. Menurut Anda, apakah instrumen pemerintah daerah (Diskominfo)
membuat produk komunikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan masingmasing daerahnya?
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30. Apakah menurut Anda Pemerintah melaksanakan hal di bawah ini? Dan
bagaimana hal ini jika dilihat dari sudut pandang public relations?
Pendekatan Komunikasi
Tindakan yang boleh dilakukan
a.
b.

c.
d.

e.

f.

g.
h.
i.
j.

k.

l.

Menyampaikan
himbauan
untuk tetap tenang.
Pemerintah Daerah diharapkan
agar tetap berkomunikasi secara
intens dengan pemerintah pusat
Segera
lapor
ke
Dinas
Kesehatan jika ada kasus
Memberikan informasi terkini
mengenai virus kepada media
untuk menjaga situasi tenang
dan
kondusif,
lakukan
koordinasi dengan instansi
terkait/Forkopimda
Meningkatkan
kewaspadaan
pada kelompok-kelompok yang
berpotensi terdampak
Memantau tanggapan dari
masyarakat tentang berita atau
isu terkait
Berikan informasi secara jelas
dan rinci kepada media
Jubir harus bisa ditemui dan bisa
dihubungi setiap saat.
Selalu sampaikan pesan Pola
Hidup Bersih dan Sehat
Apabila
bertemu
media,
gunakan bahasa Indonesia yang
sederhana sehingga lebih mudah
dipahami oleh publik.
Menunjukkan bahasa tubuh
yang menampilkan pesan “siap
dan mampu” dalam menangani
pandemi COVID-19.
Sampaikan
berita
terkini
mengenai informasi seperti
jumlah kasus, penanganan, dan
lain lain yang disampaikan oleh
otoritas resmi secara berkala

Tindakan yang tidak boleh dilakukan
a.

Jangan

gunakan

kata

mengundang

yang

kepanikan.

Misalnya kata “genting”, “krisis”
dan sejenisnya.
b. Pastikan identitas dan lokasi
pasien terjaga privasinya dari
publik.
c. Jangan memberikan informasi
yang berisi asumsi atau dugaan.
d. Tidak

menggunakan

bahasa

teknis atau bahasa asing yang
sukar

dipahami

masyarakat

awam.
e. Jangan

menunjukkan

bahasa

tubuh yang tidak serius apalagi
meremehkan

situasi

dengan

guyonan atau candaan
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m. Saat memberikan berita terkini,
pastikan
mencantumkan
keterangan
waktu
untuk
menjamin ketepatan informasi
(sebagai contoh, status pada hari
Rabu tanggal 17 Maret 2020
Pukul 12. 00 WIB, tidak ada
laporan mengenai warga yang
terinfeksi COVID19)
n. Pada setiap perubahan yang
terjadi, informasikan bahwa ini
merupakan
update
atau
perubahan
dari
informasi
sebelumnya.
o. Sampaikan
juga
bahwa
kesediaan sembako cukup
sehingga mengurangi kepanikan
warga.
31. Menurut Anda, bagaimana arah Komunikasi dalam satgas covid-19?

(Tambahan)
•

Apakah Anda melihat kegiatan kampanye ini sebagai bentuk aktivitas
komunikasi yang digunakan untuk menjalin hubungan dua arah antara
organisasi terhadap publik/massanya dalam mencapai tujuan dan saling
pengertian yang dilaksanakan secara kontinu?

•

Menurut Anda, apakah kampanye ini mempermudah alur dan akses
informasi kepada publik internal?

•

Menurut Anda, apakah kampanye ini merupakan bentuk efektivitas dari
aktivitas komunikasi pencegahan penyebaran covid-19, jika dilihat dari segi
internal?

•

Menurut Anda, jika dilihat dari publik eksternal diluar organisasi, apakah
kampanye ini memiliki tujuan melaksanakan komunikasi efektif yang
bersifat informatif dan persuasif, dalam rangka memperoleh dukungan
publik, merubah perspektif dan opini publik sesuai dengan yang diinginkan
oleh organisasi?
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Lampiran 9: Pedoman wawancara Informan, Bong Cin Nen, Mitha
Ferniasari, dan Iwan Setiawan

Pedoman Wawancara

Judul: Strategi Kampanye Public Relations Pemerintah Kota Singkawang dalam
Meningkatkan Awareness Masyarakat akan COVID-19 dan Pencegahan
Penyebarannya

Perkenalan
Nama

: Bong Cin Nen

Usia

: 57 tahun

Asal

: Singkawang

Jabatan

: Tokoh Masyarakat Tionghoa Kota Singkawang dan eks DPRD

Kota Singkawang dan Provinsi Kalimantan Barat.

Bong Cin Nen (Informan)
Kampanye
1. Menurut Anda, peristiwa pandemi COVID seperti apa?
2. Apakah Anda menyadari adanya kegiatan komunikasi kampanye terkait
penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Diskominfo?
3. Jenis kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah (Diskominfo)?
4. Menurut Anda, apa tema kampanyenya?
5. Menurut Anda, apa tujuan kampanyenya? Kenapa pemerintah melakukan
hal tersebut? (untuk mencapai awareness (kognitif), merubah opini publik
(afektif), atau perilaku (konatif), kuantitas seperti jumlah orang yang aware
terhadap COVID-19 meningkat, anggaran yang digunakan)
6. Menurut Anda, siapa pihak yang berwenang melakukan penyampaian pesan
mengenai pencegahan covid di kota Singkawang?
7. Menurut Anda, apa peran pemimpin daerah dalam Satgas Covid-19?
8. Siapa juru bicara dari Satgas Covid-19?
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9. Apa pesan utama kampanye ini? Apakah Anda menyadari Anda menjadi
prioritas dalam informasi yang disampaikan?
10. Kapan Anda mulai menyadari bahwa pemerintah mulai menyuarakan
protokol kesehatan terkait pencegahan penyebaran COVID?
11. Menurut Anda, siapa pihak yang harus mengetahui dan menyadari
informasi mengenai Covid-19 di kota Singkawang?
12. Menurut Anda, Apakah masyarakat menerima dan melaksanakan dengan
baik protokol pencegahan penyebaran COVID yang dilakukan oleh
pemerintah? Apakah menurut anda kampanye yang dilakukan Dinas
Kominfo pencegahan COVID-19 ini memberikan pemahaman dan
kesadaran kepada masyarakat terhadap COVID-19 itu sendiri?
13. Apakah kampanye ini membangun perspektif tertentu di mata masyarakat?
14. Dimana Anda melihat dan mengetahui pesan protokol kesehatan
pemerintah kota singkawang? Apakah melalui media dsb?
15. Apakah ada tindakan dukungan lain dalam penyampaian pesan, seperti
menyebarkan melalui media, bersinergi dengan stakeholders? (aspek iklan
baik di media cetak ataupun elektronik)

Awareness
16. Apa harapan Anda terhadap kesadaran diri (awareness) masyarakat
Singkawang selama pandemi covid?
17. Apa yang Anda rasakan selama pandemi? Apa yg menyebabkan Anda
merasakan hal tsb? Ketika Anda merasakan hal tsb, tindakan apa yg Anda
lakukan? Apa yang Anda lakukan kepada orang sekitar Anda ketika Anda
merasakan hal tsb?
18. Apakah Anda mengetahui kondisi Anda secara tepat? (lingkungan, keadaan
kesehatan, dll)
19. Apa yang Anda lakukan kepada lingkungan sekitar jika terdapat peristiwa
mengenai COVID?
20. Apakah pernah mengungkapkan pandangan Anda kepada publik mengenai
COVID?
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21. Apakah Anda menerima masukan dari orang lain jika dari diri Anda terdapat
kekurangan dan kelalaian dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran
COVID?
22. Apakah Anda mengetahui bahwa informasi di bawah ini disebarluaskan
oleh pemerintah melalui Juru Bicara Satgas Covid kota Singkawang?
Informasi yang dimaksud: Jumlah dan sebaran Orang dalam Risiko (ODR),
Orang dalam Pemantauan (ODP), Pasien dalam Pengawasan (PDP), pasien
yang sudah dinyatakan sehat, spesimen yang diambil khusus di daerah
tersebut. hasil pemeriksaan laboratorium
23. Apakah Anda menyadari bahwa setiap data dan identitas pasien Covid tidak
disebarluaskan ke publik?
24. Menurut Anda, bagaimana informasi mengenai COVID-19? Apakah anda
mengetahui informasi apa saja yang diteruskan oleh Diskominfo?
25. Apakah Anda mengetahui bahwa Diskominfo membuat produk komunikasi
sendiri sesuai dengan kebutuhan kota Singkawang?
26. Menurut Anda, Apakah Pemerintah (Diskominfo) melaksanakan hal di
bawah ini?
Pendekatan Komunikasi
Tindakan yang boleh dilakukan
a.
b.

c.
d.

e.

Menyampaikan
himbauan
untuk tetap tenang.
Pemerintah Daerah diharapkan
agar tetap berkomunikasi secara
intens dengan pemerintah pusat
Segera
lapor
ke
Dinas
Kesehatan jika ada kasus
Memberikan informasi terkini
mengenai virus kepada media
untuk menjaga situasi tenang
dan
kondusif,
lakukan
koordinasi dengan instansi
terkait/Forkopimda
Meningkatkan
kewaspadaan
pada kelompok-kelompok yang
berpotensi terdampak

Tindakan yang tidak boleh dilakukan
a.

Jangan

gunakan

mengundang

kata

yang

kepanikan.

Misalnya kata “genting”, “krisis”
dan sejenisnya.
b. Pastikan identitas dan lokasi
pasien terjaga privasinya dari
publik.
c. Jangan memberikan informasi
yang berisi asumsi atau dugaan.
d. Tidak menggunakan bahasa
teknis atau bahasa asing yang
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f.

g.
h.
i.
j.

k.

l.

m.

n.

o.

Memantau tanggapan dari
masyarakat tentang berita atau
isu terkait
Berikan informasi secara jelas
dan rinci kepada media
Jubir harus bisa ditemui dan bisa
dihubungi setiap saat.
Selalu sampaikan pesan Pola
Hidup Bersih dan Sehat
Apabila
bertemu
media,
gunakan bahasa Indonesia yang
sederhana sehingga lebih mudah
dipahami oleh publik.
Menunjukkan bahasa tubuh
yang menampilkan pesan “siap
dan mampu” dalam menangani
pandemi COVID-19.
Sampaikan
berita
terkini
mengenai informasi seperti
jumlah kasus, penanganan, dan
lain lain yang disampaikan oleh
otoritas resmi secara berkala
Saat memberikan berita terkini,
pastikan
mencantumkan
keterangan
waktu
untuk
menjamin ketepatan informasi
(sebagai contoh, status pada hari
Rabu tanggal 17 Maret 2020
Pukul 12. 00 WIB, tidak ada
laporan mengenai warga yang
terinfeksi COVID19)
Pada setiap perubahan yang
terjadi, informasikan bahwa ini
merupakan
update
atau
perubahan
dari
informasi
sebelumnya.
Sampaikan
juga
bahwa
kesediaan sembako cukup
sehingga mengurangi kepanikan
warga.

sukar

dipahami

masyarakat

awam.
e. Jangan menunjukkan

bahasa

tubuh yang tidak serius apalagi
meremehkan

situasi

dengan

guyonan atau candaan

(Tambahan)
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•

Apakah Anda melihat kegiatan kampanye ini sebagai bentuk aktivitas
komunikasi yang digunakan untuk menjalin hubungan dua arah antara
organisasi terhadap publik/massanya dalam mencapai tujuan dan saling
pengertian yang dilaksanakan secara kontinu?

•

Apakah kampanye ini mempermudah alur dan akses informasi kepada
publik internal?

•

Apakah kampanye ini merupakan bentuk efektivitas dari aktivitas
komunikasi pencegahan penyebaran covid-19, jika dilihat dari segi internal?

•

Jika dilihat dari publik eksternal diluar organisasi, apakah kampanye ini
memiliki tujuan melaksanakan komunikasi efektif yang bersifat informatif
dan persuasif, dalam rangka memperoleh dukungan publik, merubah
perspektif dan opini publik sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi?
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Pedoman Wawancara

Judul: Strategi Kampanye Public Relations Pemerintah Kota Singkawang dalam
Meningkatkan Awareness Masyarakat akan COVID-19 dan Pencegahan
Penyebarannya

Perkenalan
Nama

: Mitha Ferniasari

Usia

: 22 tahun

Asal

: Singkawang

Jabatan

: Runner-up Putri Pariwisata Kota Singkawang 2020, dan juga

public figure anak muda Kota Singkawang

Mitha Ferniasari (Informan)
Kampanye
27. Menurut Anda, peristiwa pandemi COVID seperti apa?
28. Apakah Anda menyadari adanya kegiatan komunikasi kampanye terkait
penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Diskominfo?
29. Jenis kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah (Diskominfo)?
30. Menurut Anda, apa tema kampanyenya?
31. Menurut Anda, apa tujuan kampanyenya? Kenapa pemerintah melakukan
hal tersebut? (untuk mencapai awareness (kognitif), merubah opini publik
(afektif), atau perilaku (konatif), kuantitas seperti jumlah orang yang aware
terhadap COVID-19 meningkat, anggaran yang digunakan)
32. Menurut Anda, siapa pihak yang berwenang melakukan penyampaian pesan
mengenai pencegahan covid di kota Singkawang?
33. Menurut Anda, apa peran pemimpin daerah dalam Satgas Covid-19?
34. Siapa juru bicara dari Satgas Covid-19?
35. Apa pesan utama kampanye ini? Apakah Anda menyadari Anda menjadi
prioritas dalam informasi yang disampaikan?
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36. Kapan Anda mulai menyadari bahwa pemerintah mulai menyuarakan
protokol kesehatan terkait pencegahan penyebaran COVID?
37. Menurut Anda, siapa pihak yang harus mengetahui dan menyadari
informasi mengenai Covid-19 di kota Singkawang?
38. Menurut Anda, Apakah masyarakat menerima dan melaksanakan dengan
baik protokol pencegahan penyebaran COVID yang dilakukan oleh
pemerintah? Apakah menurut anda kampanye yang dilakukan Dinas
Kominfo pencegahan COVID-19 ini memberikan pemahaman dan
kesadaran kepada masyarakat terhadap COVID-19 itu sendiri?
39. Apakah kampanye ini membangun perspektif tertentu di mata masyarakat?
40. Dimana Anda melihat dan mengetahui pesan protokol kesehatan
pemerintah kota singkawang? Apakah melalui media dsb?
41. Apakah ada tindakan dukungan lain dalam penyampaian pesan, seperti
menyebarkan melalui media, bersinergi dengan stakeholders? (aspek iklan
baik di media cetak ataupun elektronik)

Awareness
42. Apa harapan Anda terhadap kesadaran diri (awareness) masyarakat
Singkawang selama pandemi covid?
43. Apa yang Anda rasakan selama pandemi? Apa yg menyebabkan Anda
merasakan hal tsb? Ketika Anda merasakan hal tsb, tindakan apa yg Anda
lakukan? Apa yang Anda lakukan kepada orang sekitar Anda ketika Anda
merasakan hal tsb?
44. Apakah Anda mengetahui kondisi Anda secara tepat? (lingkungan, keadaan
kesehatan, dll)
45. Apa yang Anda lakukan kepada lingkungan sekitar jika terdapat peristiwa
mengenai COVID?
46. Apakah pernah mengungkapkan pandangan Anda kepada publik mengenai
COVID?
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47. Apakah Anda menerima masukan dari orang lain jika dari diri Anda terdapat
kekurangan dan kelalaian dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran
COVID?
48. Apakah Anda mengetahui bahwa informasi di bawah ini disebarluaskan
oleh pemerintah melalui Juru Bicara Satgas Covid kota Singkawang?
Informasi yang dimaksud: Jumlah dan sebaran Orang dalam Risiko (ODR),
Orang dalam Pemantauan (ODP), Pasien dalam Pengawasan (PDP), pasien
yang sudah dinyatakan sehat, spesimen yang diambil khusus di daerah
tersebut. hasil pemeriksaan laboratorium
49. Apakah Anda menyadari bahwa setiap data dan identitas pasien Covid tidak
disebarluaskan ke publik?
50. Menurut Anda, bagaimana informasi mengenai COVID-19? Apakah anda
mengetahui informasi apa saja yang diteruskan oleh Diskominfo?
51. Apakah Anda mengetahui bahwa Diskominfo membuat produk komunikasi
sendiri sesuai dengan kebutuhan kota Singkawang?
52. Menurut Anda, Apakah Pemerintah (Diskominfo) melaksanakan hal di
bawah ini?
Pendekatan Komunikasi
Tindakan yang boleh dilakukan
a.
b.

c.
d.

e.

Menyampaikan
himbauan
untuk tetap tenang.
Pemerintah Daerah diharapkan
agar tetap berkomunikasi secara
intens dengan pemerintah pusat
Segera
lapor
ke
Dinas
Kesehatan jika ada kasus
Memberikan informasi terkini
mengenai virus kepada media
untuk menjaga situasi tenang
dan
kondusif,
lakukan
koordinasi dengan instansi
terkait/Forkopimda
Meningkatkan
kewaspadaan
pada kelompok-kelompok yang
berpotensi terdampak

Tindakan yang tidak boleh dilakukan
f.

Jangan

gunakan

mengundang

kata

yang

kepanikan.

Misalnya kata “genting”, “krisis”
dan sejenisnya.
g. Pastikan identitas dan lokasi
pasien terjaga privasinya dari
publik.
h. Jangan

memberikan

informasi

yang berisi asumsi atau dugaan.
i.

Tidak

menggunakan

bahasa

teknis atau bahasa asing yang
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f.

g.
h.
i.
j.

k.

l.

m.

n.

o.

Memantau tanggapan dari
masyarakat tentang berita atau
isu terkait
Berikan informasi secara jelas
dan rinci kepada media
Jubir harus bisa ditemui dan bisa
dihubungi setiap saat.
Selalu sampaikan pesan Pola
Hidup Bersih dan Sehat
Apabila
bertemu
media,
gunakan bahasa Indonesia yang
sederhana sehingga lebih mudah
dipahami oleh publik.
Menunjukkan bahasa tubuh
yang menampilkan pesan “siap
dan mampu” dalam menangani
pandemi COVID-19.
Sampaikan
berita
terkini
mengenai informasi seperti
jumlah kasus, penanganan, dan
lain lain yang disampaikan oleh
otoritas resmi secara berkala
Saat memberikan berita terkini,
pastikan
mencantumkan
keterangan
waktu
untuk
menjamin ketepatan informasi
(sebagai contoh, status pada hari
Rabu tanggal 17 Maret 2020
Pukul 12. 00 WIB, tidak ada
laporan mengenai warga yang
terinfeksi COVID19)
Pada setiap perubahan yang
terjadi, informasikan bahwa ini
merupakan
update
atau
perubahan
dari
informasi
sebelumnya.
Sampaikan
juga
bahwa
kesediaan sembako cukup
sehingga mengurangi kepanikan
warga.

sukar

dipahami

masyarakat

awam.
j. Jangan

menunjukkan

bahasa

tubuh yang tidak serius apalagi
meremehkan

situasi

dengan

guyonan atau candaan

(Tambahan)
•

Apakah Anda melihat kegiatan kampanye ini sebagai bentuk aktivitas
komunikasi yang digunakan untuk menjalin hubungan dua arah antara
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organisasi terhadap publik/massanya dalam mencapai tujuan dan saling
pengertian yang dilaksanakan secara kontinu?
•

Apakah kampanye ini mempermudah alur dan akses informasi kepada
publik internal?

•

Apakah kampanye ini merupakan bentuk efektivitas dari aktivitas
komunikasi pencegahan penyebaran covid-19, jika dilihat dari segi internal?

•

Jika dilihat dari publik eksternal diluar organisasi, apakah kampanye ini
memiliki tujuan melaksanakan komunikasi efektif yang bersifat informatif
dan persuasif, dalam rangka memperoleh dukungan publik, merubah
perspektif dan opini publik sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi?
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Pedoman Wawancara

Judul: Strategi Kampanye Public Relations Pemerintah Kota Singkawang dalam
Meningkatkan Awareness Masyarakat akan COVID-19 dan Pencegahan
Penyebarannya

Perkenalan
Nama

: Iwan Setiawan

Usia

: 44 tahun

Asal

: Sambas, Kalimantan Barat

Jabatan

: Kepala Seksi Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Singkawang

Aktivitas

: Merencanakan kegiatan Pariwisata Kota Singkawang

Iwan Setiawan (Informan)
1. Dari sudut pandang dinas pariwisata kota Singkawang, melihat fenomena
pandemi COVID seperti apa?
2. Apakah ada aktivitas komunikasi (kampanye) terkait penanganan COVID19 yang dilakukan oleh pemerintah (Diskominfo), untuk mendukung sektor
pariwisata dan penerapan protokol pencegahan penyebaran covid-19?
3. Jenis kegiatan (kampanye) seperti apa yang dilakukan?
4. Apa tema kegiatannya? (kampanyenya)
5. Apa tujuan kegiatannya? (kampanyenya) (untuk mencapai awareness
(kognitif), merubah opini publik (afektif), atau perilaku (konatif), kuantitas
seperti jumlah orang yang aware terhadap COVID-19 meningkat, anggaran
yang digunakan)
6. Siapa pihak yang berwenang melakukan kegiatan kampanye PR
pencegahan covid?
7. Menurut Anda, apa peran pemimpin daerah dalam Satgas Covid-19 untuk
mendukung sektor pariwisata?
8. Apa prioritas pemerintah dalam protokol pencegahan penyebaran covid-19
di sektor pariwisata dalam kampanye ini?
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9. Kapan kegiatan komunikasi itu berlangsung dan hingga kapan?
10. Apa taktik yang digunakan untuk menerapkan strategi komunikasi dalam
penerapan pencegahan penyebaran covid-19 di sektor pariwisata?
11. Apakah sejauh ini taktik sesuai target dari strategi dalam penerapan
pencegahan penyebaran covid-19 di sektor pariwisata? (Dana dan waktu)
12. Apa saja bentuk sumber daya yang dikerahkan dalam aktivitas komunikasi
(kampanye PR) ini berkaitan dalam penerapan pencegahan penyebaran
covid-19 di sektor pariwisata? (SDM, operasional, dan hal teknis)
13. Apakah ada menggunakan tim ahli dalam eksekusi taktik tersebut?
14. Siapa publik yang disasar secara spesifik, jika diihat dari sektor pariwisata
kota Singkawang?
15. Bagaimana penerimaannya terhadap masyarakat ataupun wisatawan?
Apakah menurut anda kampanye yang dilakukan Dinas Kominfo
pencegahan COVID-19 ini memberikan pemahaman dan kesadaran kepada
masyarakat/wisatawan terhadap COVID-19 itu sendiri?
16. Apakah kampanye ini bersifat persuasif? (membangun perspektif tertentu di
mata publik, kampanye berlangsung secara berangsur-angsur, mendorong
publik melalui pesan yang disampaikan untuk mencapai tujuan kampanye,
menggunakan media sebagai sarana popularitas untuk mengubar perilaku)
17. Bentuk awareness seperti apa yang diharapkan kepada wisatawan melalui
kampanye pencegahan penyebaran covid-19 pemerintah kota Singkawang?
18. Fenomena apa yang terjadi selama pandemi? Berkaitan dengan sektor
pariwisata kota Singkawang
19. Bagaimana kondisi pariwisata Singkawang selama pandemi? (lingkungan,
keadaan kesehatan, dll)
20. Berkaitan dengan pesan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid19. Apa yang Dinas pariwisata lakukan kepada lingkungan sekitar
(pariwisata) jika terdapat peristiwa mengenai COVID?
21. Apakah Dinas pariwisata turut mendukung dan mengungkapkan pandangan
kepada publik mengenai COVID?
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22. Apakah Anda menerima masukan, kritik, dan saran dari pihak internal
ataupun eksternal satgas covid, jika dari sektor pariwisata kota Singkawang
terdapat kekurangan dan kelalaian dalam pelaksanaan pencegahan
penyebaran COVID?
23. Apakah Dinas Pariwisata turut memberikan informasi di bawah ini
disebarkan dengan persetujuan pemerintah melalui juru bicara satgas yang
menyampaikannya kepada publik?
Informasi yang dimaksud: Jumlah dan sebaran Orang dalam Risiko (ODR),
Orang dalam Pemantauan (ODP), Pasien dalam Pengawasan (PDP), pasien
yang sudah dinyatakan sehat, spesimen yang diambil khusus di daerah
tersebut. hasil pemeriksaan laboratorium
24. Apabila terdapat wisatawan yang terbukti positif, apakah data dan identitas
pasien tidak disebarluaskan ke publik?
25. Apakah Pemerintah (Diskominfo) membuat produk komunikasi sendiri
sesuai dengan kebutuhan kota Singkawang, khususnya pada konteks
pariwisata Singkawang?
26. Apakah Pemerintah (Diskominfo) melaksanakan hal di bawah ini di dalam
penyampaian pesan pada protokol pencegahan penyebaran Covid-19?
Pendekatan Komunikasi
Tindakan yang boleh dilakukan
a.

Menyampaikan
himbauan
untuk tetap tenang.
b. Pemerintah Daerah diharapkan
agar tetap berkomunikasi secara
intens dengan pemerintah pusat
c. Segera
lapor
ke
Dinas
Kesehatan jika ada kasus
d. Memberikan informasi terkini
mengenai virus kepada media
untuk menjaga situasi tenang
dan
kondusif,
lakukan
koordinasi dengan instansi
terkait/Forkopimda

Tindakan yang tidak boleh dilakukan
a.

Jangan

gunakan

mengundang

kata

yang

kepanikan.

Misalnya kata “genting”, “krisis”
dan sejenisnya.
b. Pastikan identitas dan lokasi
pasien terjaga privasinya dari
publik.
c. Jangan memberikan informasi
yang berisi asumsi atau dugaan.
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e. Meningkatkan
kewaspadaan
pada kelompok-kelompok yang
berpotensi terdampak
f. Memantau tanggapan dari
masyarakat tentang berita atau
isu terkait
g. Berikan informasi secara jelas
dan rinci kepada media
h. Jubir harus bisa ditemui dan bisa
dihubungi setiap saat.
i. Selalu sampaikan pesan Pola
Hidup Bersih dan Sehat
j. Apabila
bertemu
media,
gunakan bahasa Indonesia yang
sederhana sehingga lebih mudah
dipahami oleh publik.
k. Menunjukkan bahasa tubuh
yang menampilkan pesan “siap
dan mampu” dalam menangani
pandemi COVID-19.
l. Sampaikan
berita
terkini
mengenai informasi seperti
jumlah kasus, penanganan, dan
lain lain yang disampaikan oleh
otoritas resmi secara berkala
m. Saat memberikan berita terkini,
pastikan
mencantumkan
keterangan
waktu
untuk
menjamin ketepatan informasi
(sebagai contoh, status pada hari
Rabu tanggal 17 Maret 2020
Pukul 12. 00 WIB, tidak ada
laporan mengenai warga yang
terinfeksi COVID19)
n. Pada setiap perubahan yang
terjadi, informasikan bahwa ini
merupakan
update
atau
perubahan
dari
informasi
sebelumnya.
o. Sampaikan
juga
bahwa
kesediaan sembako cukup
sehingga mengurangi kepanikan
warga.

d. Tidak

menggunakan

bahasa

teknis atau bahasa asing yang
sukar

dipahami

masyarakat

awam.
e. Jangan

menunjukkan

bahasa

tubuh yang tidak serius apalagi
meremehkan

situasi

dengan

guyonan atau candaan

27. Bagaimana arah Komunikasi dalam satgas?
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(Tambahan)
•

Apakah Dinas Pariwisata melihat kegiatan kampanye ini sebagai bentuk
aktivitas komunikasi yang digunakan untuk menjalin hubungan dua arah
antara organisasi terhadap publik/massanya dalam mencapai tujuan dan
saling pengertian yang dilaksanakan secara kontinu?

•

Apakah kampanye ini mempermudah alur dan akses informasi kepada
publik internal? Khususnya dalam menghadapi isu mengenai covid-19

•

Apakah kampanye ini merupakan bentuk efektivitas dari aktivitas
komunikasi pencegahan penyebaran covid-19, jika dilihat dari segi internal?

•

Jika dilihat dari publik eksternal diluar organisasi, apakah kampanye ini
memiliki tujuan melaksanakan komunikasi efektif yang bersifat informatif
dan persuasif, dalam rangka memperoleh dukungan publik, merubah
perspektif dan opini publik sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi?
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Lampiran 10 Koding Informan Kunci Ahyadi
Peneliti
Subjek/ Informan
Waktu dan Media

: Rizqy Aldi Perdana
: Drs. Ahyadi, M.M
: 18 Mei 2021 dan 16 Juni 2021, 14.00 – 16.00 WIB, InDepth Interview, Tatap Muka
Deskripsi Informan : Informan berusia 58 Tahun, Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Singkawang
Transkrip Data

Konsep

Kita mulai dari awal ya. Kalau nggak salah bulan Februari kan COVID-19
awal masuknya kasus di Indonesia, terus di Singkawang sejak
bulan Maret 2020 kita mulai aware, baru cari tahu semua terkait
dengan COVID. Munculnya kasus COVID di Singkawang itu
ya karena masyarakatnya kurang mematuhi aturan mengenai
protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita di
Kominfo tetap sesuai dengan tugas dan fungsi kita serta arahan
dari pemerintah pusat, yaitu memberikan informasi kepada
masyarakat, sosialisasi melalui media-media yang kita punya,
kita gunakan media sosial karena itu yang memang paling
banyak penggunanya, kita punya website namanya media center
sebagai pusat informasi terkini Kota Singkawang, kemudian
kita juga melalui media luar ruang seperti baliho dan lain
sebagainya. Kemudian pemerintah kota Singkawang
membentuk gugus tugas penanganan COVID-19. Diskominfo
Kota Singkawang pada saat itu masuk ke bidang humas
bergabung dengan Dinas Kesehatan terus Prokopim. Nah dari
mulai bulan Maret sampai bulan Desember lanjut ke 2021,
kegiatannya macam-macam. Mulai dari sosialisasi melalui
media sosial, media luar ruang, media cetak, kita juga sosialisasi
langsung ke masyarakat.
Jenis kampanyenya berupa himbauan, sosialisasi, dan ajakan Kampanye Public Relations
supaya masyarakat bisa mematuhi anjuran dari Pemerintah
Pusat. Dari awal bulan Maret, bisa dilihat di Instagram kita, kita (Taktik)
selalu update. Kita sedari awal memberikan edukasi kepada
masyarakat, pengenalan apa sih Corona? Apa sih gejalanya?
Apa bahayanya? Bagaimana supaya tidak tidak tertular? dan
lain sebagainya. Itu kita selalu update di Instagram kita, berupa
infografis, poster dan lain sebagainya. Untuk temanya yaitu
“ayo kita bangkit melawan COVID agar ekonomi kita pulih dan
masyarakat sejahtera”, sesuai dengan tema nasional arahan dari
pusat.
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Dari awal bulan Maret 2020 dan sampai sekarang, selain tujuan Kampanye Public Relations
kita untuk membuat masyarakat bangkit, tetap semangat kita
(Tujuan)
juga fokus ke edukasi masyarakat. Tujuan utamanya supaya
masyarakat bisa taat protokol Kesehatan. Narasi utama yang
dibangun itu “ayo disiplin prokes, pakai masker, cuci tangan,
jaga jarak” selalu kita selipkan dalam konten. Itu kan nantinya
membentuk pola pikir hingga nantinya tercipta awareness dan
perubahan perilaku dari masyarakat, dengan harapan ada
pengurangan kasus dan masyarakat bisa kembali beraktivitas
seperti biasa dan perekonomian kembali pulih. Kemudian kita
edukasi juga caranya supaya tidak tertular atau mencegah
penularan. Selain itu pada tahun 2021, kita kan lagi gencar
tentang vaksin. Kita memberikan edukasi ke masyarakat, apa
sih vaksin? siapa saja yang menerima vaksin? Apa saja jenis
vaksin? Seperti itu.
Sebenarnya semua pihak atau dinas atau stakeholder itu Kampanye Public Relations
berwenang dan wajib, tidak hanya Diskominfo untuk
(Sumber Daya)
mengkampanyekan ini. Misalnya tiap kantor itu wajib
menyediakan hand sanitizer, tempat-tempat cuci tangan,
memberikan arahan ke pelaku usaha untuk seperti itu juga,
TNI/POLRI, Satpol PP, lurah, RT, itu semua wajib untuk
mengkampanyekan terkait prokes. Kalau untuk Diskominfo,
kita akan bikin konten yang menyesuaikan kondisi.
Ya, secara struktur walikota

Kampanye Public Relations
(Sumber Daya)

Juru bicara dari Walikota sendiri, tapi kalau tidak sempat
diwakilkan oleh Sekda atau Kepala Dinas Kesehatan

Kampanye Public Relations
(Sumber Daya)

Menyampaikan informasi perkembangan terkini ke seluruh Kampanye Public Relations
masyarakat Kota Singkawang. Tujuan kita itu kan untuk
(Tujuan)
memutus mata rantai. Maksudnya menjaga jangan sampai Kota
Singkawang ini menjadi zona merah, gimana caranya supaya
tetap berada di zona hijau. Berarti otomatis dalam kampanye ini
kesadaran masyarakat dulu nih yang kita tumbuhkan. Kita
nggak mungkin lah tiap hari razia. Masyarakat harus memiliki
awareness “Oh, aku harus taat prokes nih supaya tidak tertular”
“Oh aku harus hati-hati nih jaga diri jaga keluarga”, nah itu kan
selalu selalu kita kampanyekan agar masyarakat Kota
Singkawang jaga diri, jaga keluarga, cuci tangan, memakai
masker kemana-mana, jaga jarak.
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Dalam penanganan Covid itu ada beberapa protokol yang kita Kampanye Public Relations
laksanakan, salah satunya protokol komunikasi dan informasi,
(Strategi)
jadi untuk Kominfo ini masuk ke protokol itu. Tentunya itu
dalam naungan Satgas Kota Singkawang dan nanti terbentuklah
koordinator-koordinator dalam protokol komunikasi informasi
ini. Kita mulai dengan pengumpulan data, baru ke arah
publikasinya. Untuk publikasinya, pemerintah menggunakan
media eksternal ataupun internal, yakni singkawangkota.go.id
kemudian medsos resmi, dan kita gunakan pula fanpage dan
keseluruhan informasi ada disitu semua. Proses pengumpulan
datanya, yang pertama data tracking yang sudah dikumpulkan
oleh produsen-produsen data, kita kumpulkan di satu kanal,
barulah kita buat konten. Konten itu ada yang berbentuk media,
keterangan pers, infografis dan konten sebaran data, itu di
Singkawang dan berjalan 24 jam. Sistemnya dari pagi sampai
sore semua tim itu bekerja, nanti jam 4 data masuk, kita olah
sampai jam 6 sore langsung naikkan ke media dan itulah
informasi resmi pemerintah. Data terkonfirmasi itu kita sebar ke
kelurahan. Mereka yang akan melakukan peninjauan kembali,
memberi validasi, barulah disitu nanti kita tentukan zonanya.
Kalau untuk informasi umum, kita meneruskan dari
Kementrian, baik itu dari Satgas Nasional, Kementerian
Kominfo, Kementerian Kesehatan itu kan mengeluarkan
konten-konten. Kita daur ulang, kita sesuaikan dengan daerah
kita mulai dari segi layout dan bahasa. Tetapi, analisis
kebutuhan kontennya kita lihat dari insight masing-masing
akun. Sehingga dari situ akan keliatan, bagaimana impressionnya terhadap publik. Nantinya, kita petakan, konten mana yang
paling banyak jangkauan dan menarik atensi publiknya, itu
yang kita pertahankan. Yang kedua kita harus improvisasi, kita
menyesuaikan keadaan dan melakukan diskusi dengan content
creator, “Oh kayaknya untuk minggu depan atau untuk bulan
depan ini lho, yang harus kita buat, nih konsepnya harus seperti
itu” jadi nggak selalu bergantung dari pemerintah pusat.
Misalnya bikinlah konsep, kalau ketemu konten mengenai
COVID kita kutip pakai bahasa etnis yang ada di daerah kita
(Singkawang), Melayu, terus buat video juga tentang new
normal. Itupun hanya sesekali untuk memicu keakraban sama
masyarakat Kota Singkawang dan agar konten yang kita bikin
lebih “ngena”. Untuk masalah peluang dari kampanye ini, kita
seringkali melibatkan stakeholders untuk memperluas
jangkauan informasi dari setiap materi komunikasi yang kita
bangun, baik secara organisasi, ataupun perseorangan seperti
influencer lokal dan teman-teman komunitas di Kota
Singkawang. Selain itu, kita juga melakukan iklan di masingmasing platform media sosial. Iklan ini dapat ditentukan lokasi,
umur, dsb. Kelemahannya, mungkin kita tidak bisa menjangkau
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seluruh masyarakat Kota Singkawang dengan mengandalkan
media sosial, meskipun terkesan efektif. Pada kenyataannya,
Singkawang itu cukup luas, masyarakat di perbatasan Kota
Singkawang belum tentu punya media sosial. Untuk seperti itu,
kita memaksimalkan perangkat masyarakat seperti tokoh
masyarakat, kelurahan, hingga nantinya sampai ke RT masingmasing. Hambatan yang ada selama kampanye, lebih kepada
individual masyarakatnya. Ada beberapa faktor manusiawi
yang tidak bisa kita lawan. Bayangkan, pandemi sudah berjalan
selama 1 tahun, siapa yang tidak jenuh? Masyarakat butuh
interaksi, tapi karena COVID, kita harus batasi, dan masyarakat
seringkali menyerah sama keadaan dan pasrah. Hal ini yang
harus kita perketat, “jangan kasi kendor” kalau istilah sekarang.
Justru kita harus selalu terus taat prokes dan memperketat
sehingga pencegahan dan penyebaran maksimal. Sama satu lagi
kalau saya boleh menambahkan hambatannya, yaitu isu dan
persebaran informasi yang tidak benar, hoax. Itu sangat fatal
sekali. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar,
dan itu tugas Dinas Kominfo Kota Singkawang untuk
memberikan informasi yang benar, jelas, tepat, dan akurat.
Tujuannya, agar masyarakat ndak keluar jalur mengenai
informasi seputar COVID ini.
Kalau di media sosial kita bisa ukur, kalau di mediacenter kita Kampanye Public Relations
bisa ukur, artinya kalau yang sifatnya digital, ketika kita
(Strategi)
keluarkan konsep, kita bisa liat progress-nya. Kalau secara
langsung ke masyarakat kita Diskominfo secara resmi belum
pernah mengadakan survei wawancara, tapi kalau Dinas
Kesehatan mereka kan punya Promkes atau promosi Kesehatan,
mungkin ada yang turun langsung karena mereka punya
surveillance. Kalau di media digital yang kita lihat secara fakta
meningkat, dari segi follower dan engagement. Yang artinya
setiap konten yang kami keluarkan, yang biasanya hanya 100200 yang melihat sekarang bisa seribu sampai dua ribu orang di
media sosial dan puluhan ribu di fanpage. Sedangkan penduduk
Kota Singkawang yang aktif media sosial itu sekitar 150.000an. Jadi kita sudah bisa menjangkau 20% dari total pengguna
media sosial, itu baru di satu wilayah kecamatan. Itu kan ada
progress peningkatan, dan itu terjadi pada awal COVID-19.
Sekarang, setiap informasi mengenai COVID-19 bisa
menjangkau puluhan ribu
Kita mulai dari kelebihan, walaupun tidak kami tidak punya 1. Kampanye Public Relations
daftar secara angka, masyarakat punya minat untuk cari tahu.
(Analisis)
Ini kan ini hal yang baru. “apa sih covid itu?” “gimana sih Kota
Singkawang nih, masuk zona apa ya?” “berapa sih yang 2. COVID-19
terkontaminasi?” Nah itu kelebihan yang kami rasakan karena
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ternyata masyarakat itu nunggu publikasi dari kami dan kami
merasa dibutuhkan, merasa dihargai. Kekurangannya kami
harus lebih hati-hati karena masyarakat sudah mulai ke
Kominfo untuk mencari informasi, jadi harus hati-hati membuat
konten jangan sampai meresahkan, atau menyebarkan hoax.
Untuk hambatan saya rasa minim. Karena ini kan bukan
pekerjaan yang baru buat kita, cuma beda konten aja. Dari
konten yang biasa kita buat secara umum, ini kita khususkan
lagi ke COVID. Kita punya kewajiban secara moral. Jadi biasa
kita bikin konten pemberitaan program pembangunan dan lainlain, kan hanya dikonsumsi masyarakat sebagai informasi saja.
Tapi kalau ini kan beda, kita juga ikut menunggu respon
masyarakat apakah “Oh mereka dengar, taat, mereka lakukan
prokes yang sudah dianjurkan” Kemudian untuk peluangnya,
kita itu tidak bingung membuat konten. Kita punya narasi
utama, konten tentang melaksanakan protokol kesehatan atau
yang terbaru tentang vaksinasi. Kita punya banyak hal yang
dilakukan, dalam satu hari kita bisa membuat konten bisa
sampai 5. Dari bulan Maret sampai sampai hari ini tidak pernah
kehabisan konten. Hambatannya, hoax dan isu yang beredar di
masyarakat. Kita tidak bisa membatasi masyarakat untuk
mendapatkan informasi, karena sekarang serba digital. Orang
dapat mengakses apapun, kapanpun, dimanapun realtime. Yang
jadi masalah, apakah informasi dan sumber yang diperoleh
masyarakat tersebut benar? Nah, tugas Pemerintah khususnya
Diskominfo untuk memberikan edukasi dan menjadi pihak yang
memberikan arahan “ini lho informasi yang benar”. Pemerintah
kota Singkawang melalui Diskominfo harus menjadi koridor
aktivitas komunikasi dan informasi publik khususnya dalam
tugas Diskominfo sebagai anggota Satgas COVID-19.
Ya sampai sekarang kita masih berjalan. Artinya memang dari Kampanye Public Relations
Satgas Nasional tidak bisa memberikan batas waktu. Cuma kan
(Skala Waktu)
ada beberapa tahapan waktu, contohnya sekarang ini lagi
tahapnya vaksinasi. Tapi waktunya sampai kapan, kita belum
tahu. Kita akan terus jalan sesuai dengan arahan dari Satgas
penanganan COVID Nasional. Untuk Diskominfo secara
organisasi, paling kami memantau dengan durasi per 3 bulan,
sudah sejauh mana kampanye dilakukan.
Ya kita maksimalkan media atau lembaga-lembaga sosial Kampanye Public Relations
masyarakat yang kita punya. Yang paling efektif itukan media
(Taktik)
sosial bahkan pada saat tahun lalu itu kita kerjasama, kita pakai
Facebook ads, kita beriklan di Facebook untuk meningkatkan
audiens. Kan kita dapat anggaran dari Satgas dengan tujuan
seperti itu, kita coba dan hasilnya signifikan. Selain itu, setiap
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kegiatan lapangan juga terkoneksi dengan konten yang ada di
media, baik media cetak ataupun media daring.
Di daerah itu masing-masing kan punya namanya belanja tidak Kampanye Public Relations
terduga daerah. Nah tahun lalu anggaran itu dialokasikan (Strategi)
menjadi anggaran khusus untuk menangani COVID. Umumnya
di Diskominfo sistemnya setiap periode setiap bidang itu
membuat perencanaan-perencanaan anggaran, apa saja sih yang
dibutuhkan. Jadi, tahun lalu kita bikin anggaran untuk
sosialisasi, ke media media baru, untuk bikin konten video dan
semacamnya di media sosial, kita buat baliho, poster, kita juga
cetak pamflet.
Yang kita harapkan kan pastinya masyarakat paham dan Kampanye Public Relations
melaksanakan apa yang kita anjurkan. Kita sudah bikin konten
(Taktik)
tentang prokes, cuci tangan, menggunakan masker dan tetap
jaga jarak. Termasuk di tempat umum dan hiburan, itu terus
pemerintah pantau sudah memberikan regulasi terkait
pembatasan jam malam bagi tempat-tempat seperti kafe,
restoran, dsb untuk tidak beroperasi diatas jam 10 malam. Saya
kira itu merupakan taktik dari strategi pencegahan penyebaran
COVID-19 di Kota Singkawang. Kita lihat dari yang
terkonfirmasi, makin naik kah, atau makin turun. Kalau makin
naik pertanyaanya apa? Masyarakat serius nggak nih
melaksanakan anjuran dari Satgas? Karena kita kan sudah
mengusahakan untuk selalu mengedukasi masyarakat melalui
media-media. Buktinya dalam pengembangannya, kita
mengalami naik turun. Dari zona hijau, ke zona kuning, oranye,
kuning, oranye. Artinya secara tidak langsung kita bisa lihat
“Oh, masyarakat nih belum 100 persen taat prokes”. Begitu juga
saat kampanye vaksin “Vaksin aman, masyarakat sehat”, kita
susun narasi agar masyarakat itu tidak takut untuk di vaksin dan
buktinya sekarang masyarakat yang dulunya ragu bahkan
menolak, sudah mulai berbondong-bondong untuk vaksin,
bertanya tanya” masih bisa vaksin nggak?”
Kita beruntung karena kawan-kawan dari dinas-dinas atau Kampanye Public Relations
instansi lain semua satu suara satu tujuan. Masing-masing
(Publik)
mereka dengan gaya mereka masing-masing juga sudah
mengkampanyekan prokes. Kita secara khusus waktu itu
membuat video dengan bantuan warga Singkawang, kita
berdayakan kawan-kawan di Singkawang mulai dari proses
produksi sampai jalannya.
Kalau untuk SDM sudah pasti ya, staf yang ada semua Kampanye Public Relations
digerakkan, seluruh sumber daya manusia kita kerahkan di situ,
(Sumber Daya)
terus kita bekerjasama dengan beberapa media untuk sosialisasi,
kita ada 7 media yaitu TVRI, Kompas TV, Pontianak Pos,
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Tribun, Suara Kalbar, Suara Pemred, dan TV One. Kemudian
kita kerjasama dengan Satpol PP, Polres, Dishub, Dinkes,
seluruh kecamatan, kelurahan, dan untuk penganggaran, sudah
dialokasikan khusus namanya belanja tidak terduga, ya memang
agak lebih ekstra kalau kalau penanganan COVID nih, tapi kan
yang menjadi fokus pemerintah emang gimana caranya
pandemi ini cepat berakhir
Kita sudah punya tim yaitu tim IT dari Diskominfo sendiri dan
redaksi dari humas Prokopim Pemkot

Kampanye Public Relations

Seluruh masyarakat tentunya. khususnya Kota Singkawang lah
ya, tidak terkecuali. Karena kita menggunakan media sosial kan
nggak harus terbatas di Singkawang saja. Bisa di Pontianak,
bisa Jakarta, bahkan Malaysia. Harapan kita, mereka yang di
sini bisa meneruskan informasi ini keluar, yang diluar
memberikan informasi juga kepada yang di dalam

Kampanye Public Relations

Kalau bicara tentang respon, kita hanya bergantung pada media
sosial. Saya rasa ini tidak bisa dijadikan data yang valid.
Apakah betul mereka orang ada di Singkawang? Apakah sudah
mengikuti dari awal konten yang kita sebarluaskan? Kalau dari
segi respon di insight itu emang banyak, apalagi kita udah pakai
ads, satu postingan itu bisa ratusan ribu view. Yang namanya
respon ada yang positif ada yang negatif, contohnya kemaren
viral penegakan hukum yang dilakukan satpol PP, banyak yang
marah. Kemudian kita bikin konten tentang penetapan jam
malam ada yang bilang “eh yang di pasar belum tutup” “kamek
nak kerje susah, cari rejeki susah”. Tapi kalau kalau menurut
saya itu tidak bisa dijadikan patokan, karena ya di media sosial
siapapun bisa nulis, akun itu bisa dibuat, banyak akun fake, jadi
kalau mau valid ya harus interview langsung.

Awareness (Terampil dalam

(Sumber Daya)

(Publik)

mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan)

Kalau offline kita melalui poster dan pamflet, atau turun ke Kampanye Public Relations
lapangan. Kalau pada saat kita turun ke lapangan responnya
(Strategi)
positif. Misalnya kita memberikan sosialisasi tentang PPKN
mikro jam 10 malam, kita kasih masker, sosialisasi kita lagi
zona kuning, standar prokes dan sebagainya itu mendapat
respon positif dari masyarakat.
Ya pasti. Karena kita bertujuan untuk mengedukasi jadi kita Kampanye Public Relations
tidak pernah bikin yang ekstrim-ekstrim. Strategi komunikasi
(Tujuan dan Pesan)
itu kan kita menghindari membuat konten yang meresahkan
masyarakat apalagi sampai memberikan berita hoax. Jadi kita
itu hati-hati, jangan sampai masyarakat itu resah, panik dengan
bahasa yang kita buat.
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Yang pertama kita tentukan temanya, lalu kita kumpulkan Kampanye Public Relations
timnya, baik dari tim IT dan redaksi kemudian kita lakukan
(Pesan)
rapat. Ada juga kita meneruskan konten dari Pemerintah pusat,
kita juga learning by doing yang artinya riset kecil itu pasti ada
lah. Cuma kadang-kadang ada yang tidak ada yang
terdokumentasi, misalnya lagi ngobrol tiba-tiba diskusi “eh,
kayaknye banyak orang yang masih nolak vaksin lah” jadi kita
bikinlah konten agar masyarakat tidak takut di vaksin sambil
cari referensi dari akun-akun resmi. Itukan sambal ngobrol jadi
tidak ada berita acaranya.
Kalau secara kedinasan kita tidak bisa melaksanakan hal-hal COVID-19
yang rutin seperti sebelumnya karena dari pusat itu arahannya
adalah fokus penanganan COVID. Artinya secara anggaran
pecah konsentrasi. Misalnya sebelum ada covid kita fokus ke
program pembangunan, visi misi Pimpinan dan lain sebagainya,
sudah ada anggarannya. Tapi sejak Covid, fokus pemerintahan
dari pusat sampai daerah hanya fokus ke penanganan Covid. Itu
secara tidak langsung berpengaruh dengan tugas kita selama ini,
ada yang berkurang baik secara anggaran, pelaksanaan dan
konsentrasi.
Kalau memahami otomatis iya, karena secara tidak langsung
kita belajar sebelum kita mempublikasikan sesuatu. Kita harus
belajar dulu biar paham. Kan nggak lucu kalau kita bikin konten
tapi kita nggak tahu maksudnya apa, artinya apa. Jadi kita
dituntut untuk paham dulu sebelum kita menyebarluaskan
informasi itu.

Kampanye Public Relations

Oh iya. Kita harus terbuka. Kami tidak pernah menutup kolom
komentar di Instagram, di Facebook, jadi masyarakat bebas mau
komen, mau DM, Messenger, mau WA itu kami tidak pernah
tertutup. Dari mana aja, dari instansi, masyarakat kami terima.

Kampanye Public Relations
(Taktik)

Iya. Dari awal bulan Maret 2020, dari pertama kali kita update Kampanye Public Relations
status covid, kita selalu posting konten tentang ODP, PDP dan
(Strategi)
lain-lain dan kita melakukan penyesuaian sampai hari ini.
Masyarakat ada yang pro-kontra nih. Jadi peraturan tentang
informasi yang boleh dibuka di masyarakat pada awalnya kan
tidak boleh menyebutkan nama pasien dan alamatnya. Sekarang
sudah dilonggarkan. Misalnya domisili pasien, anggarannya.
Aturan itu diberlakukan oleh Kantor Staf Kepresidenan sejak
awal 2021.
Untuk identitas, yang selama ini kita publikasikan itu adalah
usia, jenis kelamin dan domisili atau alamat

Kampanye Public Relations
(Strategi)

155

Poin pertama itu terlaksana, karena kita melaksanakan arahan Kampanye Public Relations
dari pusat kemudian kita juga diberikan referensi bagaimana
(Taktik)
cara membuat konten dan menyebarluaskannya. Kemudian
poin kedua untuk Singkawang kita memberikan identitas
terkonfirmasi itu berupa usia, jenis kelamin dan alamat.
Kemudian untuk poin ketiga saya rasa dalam publikasi itu
memang nggak boleh memberikan opini, ada kode etiknya. Jika
bicara tentang bahasa teknis itu kita tidak bisa menghindarinya
lah ya. COVID nih kan sesuatu yang baru, jadi akan ada
beberapa kata asing, seperti kata vaksinasi, vaksinasi itu kan
istilah teknis, jadi tidak bisa kita ubah istilahnya. Kemudian
yang terakhir selama saya ikut sosialisasi, yang ikut
memberikan arahan kan pimpinan-pimpinan. Mereka selalu
serius. Serius ketika mendengar keluhan-keluhan dari pedagang
misalnya, serius dalam sosialisasi prokes. Gimana kita mau
memberikan contoh ke masyarakat kalau kita tidak serius.
Ada timbal balik yang jelas. Kemudian kita satu persepsi, satu
arah. Dari pusat sampai ke daerah satu arah tentang pencegahan
penularan virus. Jika pemerintah pusat bilang harus
mengedukasi masyarakat tentang program vaksin, vaksin terus.
hubungan ekonomi, hubungan ekonomi terus. Maksudnya satu
arah tuh jalur komunikasinya ya.

Kampanye Public Relations
(Strategi)

Kita selalu melakukan monitoring setiap 3 bulan. Data itukan Kampanye Public Relations
tidak hanya sekedar data, tapi data menyangkut pergerakan
(Evaluasi)
COVID, wilayahnya. Dan hasilnya selalu kita laporkan ke
Satgas. Kita lakukan rapat, mengapa bisa seperti ini? Padahal
kan kita itu selalu konsisten, tidak terputus memberikan update
setiap hari, setiap konten itu kita tetap selipkan untuk
menerapkan prokes. Karena kita tidak bisa mengukur tingkat
ketertarikan masyarakat, jadi kita tidak pernah melakukan
takedown seperti kalau kami membuat konten tentang prokes,
orang pasti sudah bosan. Tapi mau tidak mau tetap kita
laksanakan. Karena kewajiban kita ya meneruskan pesan dari
pemerintah pusat. Berkaitan dengan kampanye, kita sering
mengikuti rapat koordinasi, mapping secara keseluruhan untuk
memenuhi arahan pusat. Nanti akan ditinjau kegiatan apa saja
yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tidak
mentah-mentah kita lakukan seperti apa yang dibilang
Pemerintah Pusat, tetap kita lakukan modifikasi seperti, nah ini
pembentukan posko contohnya, Seperti ini nih, sosialisasi
langsung bersama Pak Wakil Walikota ke rumah makan dan
kafe yang ada di Kota Singkawang dengan konsep vlog ala
zaman sekarang, itu salah satu bentuk cara mengakrabkan diri
dengan masyarakat, dan tidak ada di Protokol Komunikasi
Pusat bahwa pimpinan Satgas harus akrab dengan masyarakat,
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yang ada kalimatnya bertanggungjawab, tapi kan, taktik dan
implementasi di lapangan tidak seformal itu disesuaikan dengan
inisiatif dan hal yang memungkinkan di lapangan, dan setiap
Kabupaten/Kota punya caranya masing-masing tidak akan
sama walaupun garis komandonya tetap dari Pusat.
Ya intinya seperti itu, secara garis besar monitoring dilakukan Kampanye Public Relations
untuk melihat pergerakan COVID-19 di Singkawang, setelah
(Strategi)
itu mapping masing-masing bagian berkaitan dengan kegiatan
kampanye yang dilakukan. Khusus Diskominfo tentang data
dan informasi publik, berkaitan dengan publikasi, media, kita
lakukan bertahap mengenai pencegahan penyebaran, kita bikin
konten infografis ataupun materi publikasi isinya informasi
sesuai periode seperti pada tahun 2020, di bulan Maret kita
masih fokus dengan waspada corona belum COVID waktu itu
namanya, kita bikin masyarakat kenal dulu dengan virus ini.
Baru bertahap di bulan April kita baru mulai publikasi jumlah
pasien, bagaimana cara mencegah COVID-19 yaitu dengan
penggunaan masker, meningkatkan imunitas tubuh,
pemberlakuan PSBB, pengenalan rapid test dan swab test,
larangan mudik, itu semua bertahap dan hingga sekarang
vaksin. Kampanye ini bisa berkembang hingga akhirnya
masyarakat mengenal bahaya COVID-19 karena adanya
evaluasi kampanye dalam rapat koordinasi. Biasanya, setelah
evaluasi kami di Diskominfo merancang ulang strategi, baru
bisa tentukan taktik untuk menyebarkan informasinya kembali.
Itu pun dilihat lagi berdasarkan hasil evaluasi, hanya beberapa
bagian saja yang setelah ditinjau kami rancang ulang kembali
strateginya untuk diperbaiki.
Kita biasa meninjau setiap kegiatan yang sudah dilakukan Kampanye Public Relations
melalui rapat dengan Satgas. Aspek yang seringkali menjadi
(Review)
dibahas adalah dampak dan bagaimana perkembangan
efektivitas komunikasi kepada publik mengenai protokol
kesehatan di Kota Singkawang. Dari Satgas pun memberikan
masukan. Contoh kemaren ada kontroversi yang sempat viral di
Singkawang terkait orang masuk Singkawang harus pakai
antigen, kita coba buat narasi biar orang-orang tidak resah. Kita
cocokkan juga data dengan dinas kesehatan, misalnya yang
sudah divaksin berapa dan segala macam. Terkait media, kita
sudah menganggap media eksternal (media partner) kita
kredibel dan kita (Satgas COVID-19) di seluruh Indonesia
sudah terkoneksi dengan media besar seperti Kompas, Antara,
Tribun di masing-masing daerah, jadi kita di Singkawang tidak
pernah meminta dan mengetahui feedback dari media tersebut.
Satu-satunya media yang dapat dipantau adalah media milik
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Satgas COVID-19 Kota Singkawang seperti website, media
sosial, dll. Itu yang kita tinjau.
COVID ini memang menjadi momen, secara umum tugas kita Kampanye Public Relations
selama ini emang komunikasi dua arah. Kita membuat
(Strategi)
publikasi, masyarakat merespon, kita respon balik. “Min boleh
ndak di-upload identitas pasien?” “Min, betul ke semue
kegiatan sampai jam 10?” jadi nanti kita up konten tentang
pembatasan jam malam untuk pelaku usaha. “Min betul ndak
masuk Singkawang harus pakai antigen?” kita respon dengan
membuat konten. Jadi secara tidak langsung respon masyarakat
dapat kita manfaatkan sebagai sumber konten.
Ya, sangat mempermudah. Artinya seperti yang kita bicarakan
di awal narasi utamanya sudah jelas tentang penanganan
COVID. Dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten, kota itu
udah jelas, komunikasinya intens dan efektif

Kampanye Public Relations
(Strategi)

Tadi saya sampaikan yang namanya publikasi, emang harus Kampanye Public Relations
pakai bahasa yang mudah dimengerti oleh publik. Dan pada saat
(Taktik)
sosialisasi langsung di lapangan pun, kita tidak pernah mainmain. Dalam artian, Ketua Satgas selalu menghimbau kepada
instansi yang terlibat untuk menyampaikan pesan kepada
masyarakat bahwa COVID-19 ini bukan hal remeh, untuk itu
petugas di lapangan juga harus menyampaikan pesan dengan
gestur, intonasi yang sesuai kepada masyarakat. Untuk setiap
materi pun kita usahakan agar suitable, cocok dengan berbagai
media, tinggal rubah dan modifikasi dikit, tapi esensi pesannya
cocok dan sama. Tapi emang terkadang ada yang tidak kita
hindari. Misalnya kata wifi, gimana kita mau
menyederhanakannya? Kata online atau download, saya rasa
masih banyak yang asing dengan daring atau luring, unggah,
unduh. Padahal itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa daerah,
pernah kami lakukan. Singkawang ini kan multi-kultur jadi kita
ngambil satu bahasa, misalnya bahasa melayu, tapi tidak sering
ya.
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Lampiran 11 Koding Informan Rizka Septiana
Peneliti
Subjek/ Informan
Waktu dan Media

: Rizqy Aldi Perdana
: Rizka Septiana, S. Sos., M.Si., IAPR
: 6 Mei 2021, 21.00 – 24.00 WIB, In-Depth Interview,
Zoom Meeting
Deskripsi Informan : Informan berusia 42 Tahun, Dosen London School of
Public Relations, Wakil Ketua Bidang Pengembangan
BPC di Perhumas (Perhimpunan Hubungan
Masyarakat Indonesia), dan Pengurus Pusat Center of
ASEAN Public Relations Studies Sebagai Ketua Bidang
Publikasi dan Hubungan Media
Transkrip Data
Sebelum kita lihat dari segi komunikasinya kita harus melihat
dulu dari segi apa sih pandemi ini? Ini adalah sesuatu yang
awalnya dunia tidak tahu. Bahkan sampai sekarang, hampir 1
tahun, dibilang kita nyari solution there still no solution, tapi
masih preventif, vaksin dan lain-lain. Jadi masing-masing
negara termasuk Indonesia juga berkontribusi untuk mencegah
adanya penyebaran penyebaran covid itu sendiri atau virus itu
kepada masyarakatnya. Kalau dari segi komunikasi dan dari
pergerakan-pergerakan awal-awal pemerintah ya memang agak
terseok-seok, tapi masih kayak semua negara masih trial dan
error, dalam artian bagaimana harus mencegahnya atau
menguranginya untuk menjaga negara ini stabil. Dari segi
komunikasi ini, seperti tadi awalnya saya bilang ini sesuatu
yang baru, sama kayak halnya ketika internet ada dan booming,
terus ada sosial media, tapi enaknya kalau sosial media itu
dipakai dan hanya menjadi tools atau peralatan, tidak masuk
kedalam tubuh kita dan menyebabkan kita langsung sakit.
Kalau dibilang kayak gitu fenomena ini sangat perlu dicermati,
sangat perlu di ajak bareng-bareng semua elemen masyarakat
bersama dan berkomunikasi dengan satu suara atau 1 narasi
untuk terkait fenomena pandemi covid ini. Di awal ibarat kata
semuanya bergerak tapi kita masih ngarepin pemerintah terus di
pertengahan sudah mulai banyak relawan, ini saya langsung
loncat nih, ini faktanya relawannya sudah banyak tapi masih
belum ada rumah yang mewadahi mereka, yang menampung
mereka atau memberi koordinasi yang baik. Itu nanti yaa jangan
ngomongin dulu nanti di transkrip kamu bingung. Kalau kamu
tanya itu, dari segi komunikasi, pandemi ini adalah sesuatu hal,
yang memang harus kita cermati bersama, harus kita cegah
bersama, dari segala unsur, elemen, dan semua public,
stakeholder
dan sebagainya harus bekerja sama

Konsep
COVID-19
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untuk mencegah, mengurangi dari segi yang tidak terlihat
ataupun virusnya.
Jadi bersama-sama mencegah penularan ataupun dari
informasi-informasi yang tidak benar, ketika kita ngomongin
covid informasi yang saya terima, yang sedang beredar itu
adalah ya kalau kamu makin stress ya makin gampang kena
covid. Dan is not about just crisis in Indonesia tapi juga krisis
dunia. Dan ini juga tidak hanya menghancurkan sektor ekonomi
tapi juga menghancurkan sektor-sektor lainnya. Menurut saya
sebenarnya ada dua istilah, pandemi sama infodemik, tapi
infodemik itu yah teknologi itu makanya saya bilang kan kalau
teknologi infodemik efeknya mirip, tapi untungnya dia nggak
masuk ke dalam badan kita, itu tadi cuma naruh di otak kita dan
kita bisa langsung sadar dan bisa saling mengingatkan kalau
kalau covid ini ada, virus itu kalau udah masuk di sini.
Sayangnya kita nih belum siap semua, sayangnya kita belum
tahu covid apa lawannya, tau obat yang memang benar-benar
bisa menyembuhkan dan lain-lain efeknya. Jadi dari segi
komunikasi paling saya cuma bisa ngomong fenomena ini
benar-benar sebuah sebuah sesuatu yang baru, yang
mengejutkan, yang membuat tidak hanya Indonesia tapi juga
seluruh dunia, seluruh negara di dunia ini kebingungan walau
ada baiknya juga ya, mereka jadi jadi bersatu, bersatu untuk
mencari mencari vaksinnya dan lain-lain. Orang Indonesia tuh
selalu ada kata untung, jadi makanya kalau ditanya sama orang
Indonesia selalu ada untungnya. Tapi kalau ngomongin soal ini
kita nggak boleh cuma ngelihat untungnya, tapi fenomena ini
kita harus bersatu, kita harus benar-benar bareng-bareng apalagi
dari kalau kamu tanya dari segi komunikasi ya kita dari orang
komunikasi yang khususnya PR ataupun masscom dan lain-lain
kita harus bersinergi gimana caranya untuk menginformasikan,
mengedukasikan dan juga mensosialisasikan tentang covid ini

1. COVID-19
2. Awareness (Dapat
Mengevaluasi Diri)

Kalau secara garis besar, ya sudah ada usaha persuasi dari Kampanye Public Relations
pemerintah. Sekarang masing-masing Kementrian itu sudah
(Analisis)
mulai saling bersatu, saling bekerja sama, saling mendukung
bahwa “ini jangan terjadi nih”. Kalau dulu kan nggak kayak
gitu, selalu beda pendapat. Seperti contoh, kita tidak
diperbolehkan mudik, tau-tau ada menteri yang memberi izin
membuka daerah-daerah wisata. Dan itu menjadi sebuah
polemik ya awalnya, tapi sang menteri menjelaskan bahwa itu
dilakukan dengan tujuan untuk menghidupkan perekonomian
daerah. Saya rasa semakin kesini kita semakin kita maju dalam
berproses, ini kita udah bersama-sama, enggak cuma
pemerintah, masyarakat, bahkan media. Kita nggak usah
mikirin siapa salah atau salah ngomong atau yang mana benar
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atau apa, tapi semua pihak itu sudah mau bersatu dan saling
menjaga khususnya untuk mengurangi atau mencegah
penularan Covid. Semua semua pihak mau menurunkan egonya
ataupun menurunkan kepentingannya masing-masing dan
memikirkan untuk untuk kepentingan bersama.
Awalnya banyak sih ya. Bagi saya pemerintah itu sudah Kampanye Public Relations
mencoba sebaik mungkin untuk sharing informasi tanpa
(Public)
membuat masyarakat takut. Tapi ada juga yang sulit
diinformasikan karena seperti yang kita tahu kelas masyarakat
kita, selain negara kita maritim, daerah peri-peri atau yang
sangat jauh trus juga pendidikannya yang kurang,
membutuhkan usaha lebih ketika berbicara dengan seseorang
apalagi berkampanye. Kita harus benar-benar mengetahui
kepada siapa kita ngomong, cara berbahasanya juga. Misalnya
saja dalam 10 tahun atau satu dekade aja cara ngomongnya tuh
pasti berbeda. Kampanyenya seperti apa? Ya awal-awalnya
cuma ngasih tahu bahwa kita harus cuci tangan, menggunakan
masker dan social distancing. Padahal kalau kamu mau melihat
dari sisi lain atau dari sisi oposisinya, kita mempunyai kultur
yang bertolak belakang dari kampanye tersebut. Misalnya
social distancing, kita biasanya ketemu orang langsung meluk,
salim, lihat anak kecil dikit langsung cium. Trus orang melihat
pakai masker, langsung “aneh banget nih orang”, atau cuci
tangan dulu bisa ngomong mau makan di emperan “pemulung
makan pake tangan aja itu sehat, ngapain lu cuci tangan banyakbanyak?”. Ya jadi seharusnya pemerintah mempunyai goal atau
objektivitas untuk pandemi ini, dan kepada Pemda dan lain-lain
ke bawah tuh kepada masyarakat harus satu naratif (end 23:46)
Apa ya waktu itu 3M terus jadi 5M. itu terus dikampanyekan Kampanye Public Relations
dari seluruh instansi, seluruh jajaran atau seluruh unsur
(Strategi)
masyarakat, contohnya ngikut halodoc bikin gambar cara-cara
cuci tangan yang benar dan lain-lain, alhamdulillah ternyata
infodemic ini sangat membantu. Kenapa saya bilang infodemic?
karena dalam 1 menit can you imagine berapa ratus ribu email
yang dikirimkan atau yang unduh tiktok atau yang swipe tinder.
Sebenarnya kalau kamu tanya tema kampanyenya itu apa, itu
pasti banyak, tapi payungnya menuju ke penyebaran informasi
tentang apa itu covid, bagaimana penularan nya dan bagaimana
pencegahannya. Terus baru-baru ini temanya pasti tentang
vaksin.
Kalau misalnya cuma aware itu ya udah cuma ibaratkan “oh,
ada covid?” ya udah terus nggak pakai masker. Pastinya
kampanye ini jadi edukasi atau mensosialisasi sesuatu untuk
merubah attitude. Saya ada baca artikel tentang kenapa Jepang
kasusnya rendah? Ya karena memang mereka itu nggak pernah

Kampanye Public Relations
(Tujuan)
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salaman, mereka memang menjaga jarak dan lain-lain. Nah
kalau menurut saya tujuannya kalau di PR untuk
menginformasikan. Tapi kadang orang sepintar apapun,
kupingnya cuma nempel doang. Kayak sekarang aja saya lihat,
udah tahu covid itu lagi meningkat, masih banyak mahasiswa
bergerombol, kagak pakai masker pula. Yang kedua
mengedukasi, ngasih tahu bahwa ini bukan bahaya untuk diri
kita sendiri, tapi untuk lingkungan kita. Apalagi kalau misalnya
kita mempunyai orang tua yang berumur, semuanya tuh bisa
kena. Anak-anak mungkin dibilang nggak kena you never know
gitu loh. Kemudian untuk mensosialisasikan untuk mau
berkontribusi dan nggak nyalahin orang terus dengan
menggunakan masker, social distancing kemungkinan 0%
penularannya. Jadi ya ini bisa juga bertujuan konatif.
Kalau kamu tanya siapa yang paling berwenang, itu pastinya ya Kampanye Public Relations
Kemenkes. Tapi bukan berarti mereka bekerja sendiri,
kementerian-kementerian lain harus mendukung. Misalnya dari
kominfo bahkan dari dari Kemendikbud atau Kementerian
Agama pun juga harus ikut karena seperti saya bilang, kita
mempunyai unsur atau elemen masyarakat yang rupa-rupa, ada
yang lebih percaya lebih percaya Ustad dibanding dengan
dokter. Jadi kalau dibilang yang paling berwenang itu
semuanya, harus mempunyai satu naratif tunggal.
Sebenarnya yang saya tahu sih, yang mengetuai satgas-satgas Kampanye Public Relations
itu dari staf khusus kepresidenan, KSP itu loh. Walaupun saya
(Strategi)
bukan termasuk relawan official di sana tapi saya juga harus
berkoordinasi dengan mereka
Ketika kita bilang naratif tunggal, harus ada 1. Tapi kan di Kampanye Public Relations
dalam kenyataannya kadang-kadang banyak kejadian yang
(Strategi)
yang membuat hal itu tidak bisa terjadi. Kalaupun kita
mempunyai juru bicara yang banyak dalam artian orang-orang
pilihan atau yang disukai media. Makanya ada dokter-dokter
seperti dokter Tirta, dokter Cynthia, dan dia juga harus merubah
mukanya agar tidak terlalu ekspresif. Dalam artian dia harus
berempati tinggi, mempunyai empati tinggi dan juga
mempunyai informasi yang sudah disepakati bersama. Kan
sudah ada tuh jubir dari kepresidenan, Pak Fahrul, terus dokter
influencer dan beberapa orang lainnya alangkah baiknya
sebelum berbicara data-data tersebut itu sudah sama sehingga
tidak mengakibatkan tidak mengakibatkan adanya ke
kesenjangan informasi.
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Prioritasnya pastinya pengurangan pengurangan jumlah korban Kampanye Public Relations
yang terkena covid. Contohnya sekarang tanggal 4 Mei,
(Tujuan)
Mendagri mengeluarkan surat himbauan tidak boleh
silaturahmi pas lebaran. Jangan sampai melonjak lagi karena itu
udah terjadi pas lebaran tahun kemarin, pas Natal kemarin, dan
sekarang ada himbauan untuk nggak mudik. Barusan saya lihat
di TV ada ibu-ibu jalan kaki gara-gara mobilnya ditahan sama
polisi, terus dia masih mencoba mudik jalan kaki. Sebenarnya
juga harus ada bantuan dari media supaya angle
pemberitaannya tuh you have to help people understand that
this kind of thing. Makanya saya mengharapkan akademisi,
profesional PR, kedokteran, relawan atau dari perusahaanperusahaan itu harus bekerja sama untuk membantu edukasi,
sosialisasi dan ngebantuin masyarakat.
Karena saya juga termasuk volunteer disini, tapi bukan relawan Kampanye Public Relations
yang masuk kedalam kedalam istana. Saya mengajak teman(Analisis)
teman ataupun orang-orang yang memang peduli untuk
membantu apa yang bisa kita bantu. Yang saya lihat sebagai
profesional ataupun sebagai akademisi, strategi komunikasi
yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaring seluruh unsurunsur masyarakat itu kayak akademisi akademisi diajak
ngomong, setiap kampus disuruh bikin gugus, perusahaan juga
disuruh bikin gugus. Artinya mereka dari atas sudah mulai
membuat jaringan laba-laba. Cuma memang dalam
pelaksanaannya terkadang tidak konsisten padahal strategi itu
sudah bagus, sudah oke. Perkembangannya pun sangat bagus.
Nah pastinya melibatkan tim yang kayak saya bilang tadi gugus
dari dinas Kesehatan, Kementerian, semuanya juga ikut bahkan
PU dan Satpol PP. Analisa strategi SWOT dan PEST pasti ada.
Jadi sebenarnya sudah berjalan dengan baik, cuma kita harus
bareng-bareng buat temen-temen makin peduli “ayo jangan
cuma tahu doang nih covid menakutkan”
Yang namanya kampanye itu, ada kegiatan yang kita lakukan Kampanye Public Relations
pertama kali yaitu reset, pra riset. Kita lihat dulu situasinya kaya
(Skala Waktu)
gimana, kita kumpulin data-datanya, barulah kita buat sebuah
kampanye. Kampanye itu pastinya bertujuan untuk
menginformasikan sesuatu atau mengedukasi public,
stakeholder dan lain-lain. Ada rangkaian-rangkaian kegiatan
yang berkesinambungan. Kalau dibilang jangka waktu pasti
butuh proses dan setiap proses kita bikin evaluasi atau kita
review. Nah kalau saya pribadi ngebuat misalnya kampanye
saya tuh ya minimal 1 tahun, saya pasti ngebuat rangkaian event
nanti saya akan review, karena masing-masing event itu atau
kegiatan itu kan mempunyai target audience yang berbeda-beda
Contohnya ketika ada perbedaan-perbedaan bahasa dari
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sekumpulan orang atau target audience kampanye. Jadi
semakin banyak kampanyenya atau taktik kampanye semakin
banyak audiens yang kita gapai, itu akan lebih efektif.
Strateginya pada dasarnya udah banyak. Misalnya kalau mau ke Kampanye Public Relations
Kantor Kementerian kamu harus swab mandiri. Trus taktiknya (Taktik)
juga udah banyak dan semuanya bermula dari hal kecil.
Contohnya restoran, kita enggak ngomongin soal bandelnya dia
jam-jam batas malam ya, tapi dalam artian kebersihannya.
Mereka sudah siapin tempat cuci tangan, hand sanitizer, sabun
yang we don't have to touch, itu termasuk taktik. Terus kalau
misalnya ada orang yang tidak menggunakan masker, di jalan
kelihatan sama polisi atau Satpol PP disuruh nyapu jalan terus
dimasukin ke Instagram. Belum lagi yang online, taktik dari
halodoc atau dari relawan lainnya yang selalu
menginformasikan
tentang
tentang
covid
ataupun
perkembangan-perkembangan tentang covid ini kayak gimana
sehingga orang mulai terbuka pikirannya, mulai mau
mendengarkan dan mengisi otaknya tentang ini dan mulai
sharing ke teman-temannya gitu
Kalau untuk SDMnya, semua sudah harus dipersiapkan lengkap
dengan APD, sarung tangan dan kalau teknisnya sudah ada
infrastruktur yang membantu. Misalnya disinfektan itu ada satu
cubicle yang kita injak kayak kena hujan, di tembak untuk tahu
suhu, harus mencuci tangan dulu dan menggunakan masker
tentunya, kita juga harus memanfaatkan teknologi. Saya ambil
contoh di kampus saya, ada barcode untuk mahasiswa. Jadi
misalnya mereka mau ke perpustakaan, secara normal itu bisa
masuk sebanyak 50-100 orang tapi kita batasi 10 orang selama
covid dan itu kita kasih waktu 1 jam. Jadi mereka disinfektan
dulu, nyuci tangan, harus dilihat suhunya, trus ngebarcode
untuk tahu data-datanya, baru boleh masuk ke perpustakaan.
Kemudian ada brosur, flyer, spanduk yang besar bahwa ini area
yang harus menggunakan masker, kalau dirajia Satpol PP
disuruh push-up, dan lain-lain
Pasti menggunakan tim ahli, terutama dalam konteks Kampanye Public Relations
pemerintah pusat, bisa nanti kamu pastikan bagaimana di
(Taktik)
pemerintah daerah. Jadi kita harus membuat strateginya nih,
bagaimana komunikasinya bisa sampai kepada semua pihak.
Misalnya tim saya ada yang namanya communication
department, ada gugus tugas covid, kita juga ada quality
control, ada HRD dan lain-lain. Itu kita ngumpul berdiskusi.
Misalnya bagaimana kita ngomong sama mahasiswa? Kan
nggak mungkin HRD, tapi dosennya. Kalau sama staf artinya
atasannya yang harus menjelaskan. Jadi pasti ada tim ahlinya,
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naratif tunggal itu harus diinformasikan kepada orang-orang
atau kepada target publik kita.
Secara spesifik pasti masyarakat Indonesia. Tapi ingat, kita Kampanye Public Relations
adalah negara maritim, sehingga agak susah komunikasi atau
(Publik)
transportasinya. Kita ini banyak challenge-nya dibanding
dengan negara-negara lain. Dalam konteks pemerintah daerah,
kampanye ini menyasar masyarakat di daerah masing-masing.
Dibanding dengan tahun lalu jujur saya ngelihat 70% itu sudah Kampanye Public Relations
mengerti, sudah memahami. Tapi kalau kamu lihat, ketika kita
(Review)
nonton di tv, yang dipertontonkan atau yang dilihatkan di media
massa adalah keluhan-keluhan masyarakat, tentang
perekonomian, diliatin di daerah-daerah itu banyak yang gak
makan, atau banyak yang negatif-negatif. Ada berita rumah
sakit kepenuhan, dibilang BPJS nya tidak berlaku, itu akan
menimbulkan keresahan. Sehingga dari Kominfo, profesional
PR sudah mengeluarkan himbauan agar mengurangi
penginformasian yang kurang pantas. Kalau kita mau nelaah,
udah ada perubahan kampanye, dari yang cuma pemerintah
doang sekarang udah bisa bareng-bareng.
Banget. Persuasi itu harus fakta loh, harus real. Itu akan Kampanye Public Relations
membuat kita tuh berpikir, memberikan celah karena kita
(Strategi)
mempunyai otak dan punya pola pikir sendiri “kalau gue
ngelakuin ini artinya efeknya akan begini nih”, tidak boleh yang
defensif ataupun yang yang memaksakan.
Saya lihat pemerintah sudah melakukannya sih, kayak kita Kampanye Public Relations
melakukan riset terlebih dahulu, supaya kita tahu situation
(analisis)
analysis-nya, kita menganalisa dulu mana yang prioritas. Kita
ngomongin objektivitasnya, terus juga public, media, budget
and evaluation. Dengan melakukan riset tersebut kamu tahu
siapa publik kamu. Kamu nggak akan bisa ngasih tahu kalau
covid itu bahaya sama orang Prancis karna mereka nggak ngerti
bahasa kamu. Kitalah yang harus pintar-pintar mencari strategi
taktik setelah kita tahu objektif kita mau ngapain
Pasti. Lihat aja itu billboard, bahkan perusahaan yang punya
billboard langsung yang ngasih tahu 3M itu apa 5M itu apa.
Terus dari sosmed, perusahaan, dari pemerintahan dan lain lain
juga mendukung kampanye ini

Kampanye Public Relations

Kalau diukur dengan kuantitas, kita ngelihat dari jumlah yang
terinfeksi. Berapa bulan yang lalu udah turun, udah bagus, dan
sampai Rumah Sakit nunjukin gambar, bikin audiovisual di
sosmed yang menunjukkan bahwa “tenaga kesehatan sudah

Kampanye Public Relations

(Pesan)

(Evaluasi)
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pulang karena tidak ada lagi yang harus dijaga”, itu nunjukin
kalo “ada harapan nih” gitu loh
Pasti, harus ada. Itu yang namanya review atau evaluation harus Kampanye Public Relations
ada agar tidak ada duplikasi informasi atau ngeliat apakah benar
(Review)
target
kita
sudah
terpapar
dengan
informasi
tersebut. Peninjauan kembali dapat dilakukan dengan melihat
jumlah pesebaran informasi dan efektivitas dari media yang
digunakan. Gampangnya, itu loh kan di media sosial kita bisa
ngeliat insight atau traffic permirsa. Nah, setelah kita dapatkan
data-datanya, kita tinjau kembali dari hasil evaluasi loh ya,
apakah memiliki kesesuaian atau tidak. Apa-apa saja yang harus
ditingkatkan, apa-apa saja yang harus dioptimalkan. Tapi jika
dilihat dari perubahan pola komunikasi dan awareness
masyarakat terhadap COVID-19, saya rasa itu hasil dari satgas
yang melakukan peninjauan kembali secara baik, sehingga
strategi komunikasi khususnya dalam kampanye pencegahan
COVID-19 mengalami peningkatan. Udah setahun loh ini, dan
kita bisa liat perkembangannya menuju ke arah yang baik.
Tergantung dari target publik yang kamu pengen. Misalnya Kampanye Public Relations
kalau untuk kita bisa dari Facebook misalnya. Kalau untuk yang
(Sumber Daya)
anak-anak, pemerintah mencoba menggunakan influencer.
Sudah banyak itu taktik dan strateginya, trial and error,
harapannya agar nanti anak-anak kita, cucu kita akan “oh ini
sudah dilakukan oleh pendahulu kita”
Sudah bagus. Dalam artian sudah menggunakan media offline,
online, terus ada koordinasi dari masing-masing Kementerian,
instansi dan juga sudah satu naratif

Kampanye Public Relations
(Taktik)

Saya lebih senang sebenarnya jika jubir itu memberitahukan Kampanye Public Relations
atau menginformasikan sesuatu yang tidak bisa diinformasikan.
(Evaluasi)
Kominfo sudah melakukan itu sosmed. Seharusnya juru bicara
bisa membahas tentang bagaimana penanggulangan atau lebih
kepada sosialisasi ataupun efektivitas kegiatan kegiatan yang
bisa dilakukan bersama-sama untuk mengurangi kemungkinan
Covid ini semakin menyebar di Indonesia. Ataupun kegiatan
yang meningkatkan tenggang rasa bersama antara semua
elemen untuk saling bersatu sehingga bukan ketakutan yang
dibicarakan
Iya dan tidak. Ada yang menganggap itu akan membuat Kampanye Public Relations
ketakutan, “ini nih gara-gara pemerintah nulis kayak gini jadi
(Taktik)
saya takut. Saya stress coy”. Saya akan mendukung pemerintah
karena saya tahu maksudnya mereka nulis ini kenapa, itu
memang harus diinformasikan nanti yang ada kalau tidak
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diinformasikan malah dianggap menutup-nutupi sesuatu dan
satu lagi dengan diinformasikan biar kita saling menjaga.
Kan dia dari pemerintah pusat ya lalu ke Pemda. Karena beda Kampanye Public Relations
beda publik tapi tetap harus satu narasi. Misalnya ngomong
(taktik)
harus jaga jaga kondisi kesehatan, harus social distancing, pakai
masker, nggak boleh mudik dan lain-lain itu sama cuma caranya
kan pasti berbeda-beda
Pemerintah pusat itu sudah mempunyai objektivitas dan Kampanye Public Relations
mempunyai narasi tunggal atas strategi-strategi yang yang
(Strategi)
sudah diputuskan bersama. Seperti yang saya bilang, kita itu di
negara maritim Ujung Pandang sama Palembang itu beda cara
ngomongnya, logatnya dan emosinya dan lain-lain. Dan itu
akan berbeda-beda cara pendekatannya. Jadi nggak bisa dari
pusat langsung yang datang kesana, mereka akan merasa “Siapa
kau?”. Baiknya pesan dari pusat diteruskan ke masyarakat
daerah melalui misalnya kepala desa, jadi bisa disesuaikan
dengan dengan daerah-daerah tersebut.
Jika kita menggunakan genting dan segala macam, jelas akan Kampanye Public Relations
menghasilkan kepanikan. Jadi baiknya menggunakan bahasa
(Pesan)
yang halus ataupun yang sesuai dengan level-level edukasi,
level sosial ekonominya dan lain-lain. Yang kedua kalau
identitas harus terjaga privasinya dari publik. Karena mau
nggak mau sih. Ada pengalaman di daerah Bekasi yang
menganggap orang yang terkena Covid itu harus dikucilkan,
jadi alangkah baiknya nggak usah diomongin. Tapi ada juga
yang terang-terangan nunjukin, dia malah menjelaskan, katanya
sharing is caring. Tergantung orangnya, kalau mau ngasih tahu
ya silahkan tapi kalau dari pemerintah lebih baik gak usah
ngasih tahu.
Yang jelas harus positif lah. Jangan nakut-nakutin orang, terus Kampanye Public Relations
memberikan sebuah komunikasi interaktif. Jangan cuma ngasih
(Pesan)
masalah, tapi memberikan solusi walau belum memberikan
penyelesaian
Pasti. Karena kalau misalnya sebuah kampanye itu tidak
didukung oleh masyarakat atau public- nya tidak akan terjadi
simultan atau berkesinambungan ataupun mempunyai
mempunyai hasil yang diharapkan atau positif. Kita selalu
mengharapkan adanya dukungan atau mutual understanding

Kampanye Public Relations

Yes. Alhamdulillah, yang saya bilang dengan adanya ibarat
jaring laba-laba, masing-masing perusahaan dan lain-lain itu
mempunyai seksi ataupun Satgas sendiri-sendiri dan mereka

Kampanye Public Relations

(Strategi)

(Evaluasi)
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yang akan melaporkan kepada
diinformasikan kepada public

pemerintah

sebelum

Pastinya. Dalam artian harus dari internal dulu karena kalau
misalnya internalnya kagak ngerti apa-apa ya gimana bisa
ngejelasin ke eksternal

Kampanye Public Relations
(Evaluasi)

Lampiran 12 Koding Informan Bong Cin Nen

Peneliti
Subjek/ Informan
Waktu dan Media
Tatap Muka
Deskripsi Informan

: Rizqy Aldi Perdana
: Bong Cin Nen
: 5 Mei 2021, 14.00 - 15.30 WIB, In-Depth Interview,
: Informan berusia 57 Tahun, Tokoh Masyarakat Senior
Etnis Tionghoa dan Eks DPRD Kabupaten Sambas, Kota
Singkawang dan Provinsi Kalimantan Barat

Transkrip Data
Peristiwa ini sepertinya memang sudah mewabah dan membuat
panik semua masyarakat maka itu perlu ada perhatian khusus
dari pemerintah setempat

Konsep
COVID-19

Untuk Singkawang, kampanye berkaitan COVID-19 sudah luar Kampanye Public Relations
biasa. Berbagai pihak sudah melakukan itu (kampanye), tidak (Strategi)
hanya Diskominfo, tetapi juga dari pihak TNI/POLRI serta
adanya wawancara berulang-ulang ke tokoh masyarakat
bagaimana cara mengatasi, memberikan informasi yang valid,
dan bagaimana cara menghindarinya sudah dikampanyekan
Salah satunya yang dilakukan itu sosialisasi, diskusi terbuka
antar tokoh masyarakat, mengedukasi bagaimana protokol
kesehatan. Biasanya medianya pamflet dan tayangan di
beberapa media, khususnya media sosial.

Kampanye Public Relations
(Strategi)

Sebetulnya tujuannya tidak jauh dari upaya pencegahan, 1. COVID-19 (Pencegahan
penyakit yang terjadi saat ini sudah mewabah di seluruh dunia,
Penyebaran)
jika tidak diantisipasi awal-awal akan menjadi musibah. Jadi 2. Kampanye Public Relations
tujuan ini adalah bentuk antisipasi atau tindakan preventif.

(Analisis)

Semua orang berkewajiban untuk menyampaikan pesan itu, 1. COVID-19 (Pencegahan
terutama semua orang dewasa lah ya. Kemudian pemerintah,
Penyebaran)
masyarakat sekitar, keluarga, orang pribadi berkewajiban untuk 2. Kampanye Public Relations
mengetahui cara mencegahnya maupun cara menghindarinya.

(Analisis)
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Mohon maaf sebelumnya, peran Satgas COVID-19 saat ini 1. Awareness (terampil dalam
nampaknya tidak terlalu efektif. Lebih efektif pelaku medis.
mengungkapkan pikiran,
Jika mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih
perasaan, pendapat, dan
cepat atau instan, maka saya kira penanganan Covid-19
keyakinan)
terutama di Kota Singkawang tidak terlalu sulit, karena
2. Kampanye Public Relations
masyarakat atau jumlah penduduknya sedikit

(Analisis)
Sebenarnya, prioritas yang harus dikampanyekan itu adalah 1. Awareness (terampil dalam
kelompok yang rawan, seperti orang yang sudah berusia lanjut,
mengungkapkan pikiran,
orang yang mempunyai latar belakang penyakit kronis atau
perasaan, pendapat, dan
yang kurang imun, dan anak-anak. Perlakuan itu tampaknya
keyakinan)
tidak begitu jelas, hanya mengkampanyekan bagaimana bahaya
dan pencegahannya, tapi sasarannya tidak tepat. Seharusnya 2. Kampanye Public Relations
(Tujuan)
diprioritaskan ke orang yang rawan terjangkit virus COVID-19
Saya menyadarinya ketika ada surat edaran dari Gubernur
Kalimantan Barat setahun yang lalu

Kampanye Public Relations
(Taktik)

Sebagian besar sudah. Tetapi ada sebagian kelompok kecil yang
tidak mau peduli dengan membuat kerumunan. Misalnya seperti
beberapa kafe dan tempat hiburan masih tidak mengindahkan
himbauan dari pemerintah. Contohnya warung kopi Rusen,
setiap malam, terutama malam minggu dan malam kamis, masih
sesak dan penuh, itu artinya masih kurang kesadaran mengenai
bahaya Covid-19.

Awareness (terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan)

Faktornya karena orang itu mau lihat fakta terlebih dahulu.
Kemudian peran dari tim Satgas Covid-19 dan pemerintah harus
lebih sering melakukan tes dadakan dan acak. Orang yang
kumpul langsung tes saja. Kalau perlu di PCR, jadi harus
siapkan dana untuk itu, sehingga kita dapat mengetahui apakah
mereka termasuk salah satu penyebar. Jika iya, tempat itu harus
tutup kalau tidak, akan menambah kasus.

Awareness (terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan)

Kominfo sudah sangat bagus menyampaikan informasi ke
masyarakat, saya sudah melihat beberapa pamflet yang sudah
disebarkan, himbauan dan sebagainya. Walau ada sebagian
kecil masyarakat yang masih bandel.

Kampanye Public Relations
(Taktik)

Ada, contohnya dalam melakukan vaksin sudah bekerja sama
dengan masyarakat. Masyarakat mau meminjamkan tempat
untuk melakukan vaksin, kemudian membantu penyediaan
vaksin.

COVID-19 (Pencegahan
Penyebaran)

Jika dari sisi media, sebenarnya begini. Sekarang kan media
sudah bergeser dari media cetak ke media sosial. Jadi,

1. Awareness (terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
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penyampaian pesannya melalui media sosial yang ada, karena
penyebarannya lebih cepat. Apalagi berita negatif, lebih cepat.

perasaan, pendapat, dan
keyakinan)
2. Kampanye Public Relations
(Analisis)

Harapan saya selaku orang yang pernah mewakili masyarakat
Kota Singkawang, yaitu setiap masyarakat sadar dan mau
melaksanakan protokol kesehatan, karena himbauan sudah ada
dimana-mana dan semua pihak sudah melaksanakannya

Awareness (terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan)

Selama pandemi, untuk masyarakat kecil yang membutuhkan
pekerjaan atau yang membutuhkan uang untuk sehari-hari
kurang peduli. Karena tidak seperti masyarakat menengah
keatas yang punya tabungan, cadangan, atau stok untuk hidup
selama pandemi. Untuk masyarakat kelas bawah masih tetap
berkeyakinan mencari nafkah sebagian dari kewajiban
seseorang.

Awareness (terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan)

Jadi, saya beritahu bekerja wajib dilakukan, protokol kesehatan
wajib dilaksanakan. Karena pandemi Covid-19 itu benar ada,
penyakit Covid-19 itu bukan bohong. Itu yang penting yang
harus disampaikan ke masyarakat sehingga pekerja yang tetap
bekerja dapat menghindarinya.

Awareness (terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan)

Iya. Maka dari itu beberapa orang yang punya pengaruh 1. Awareness (terampil dalam
termasuk ketua RT, orang tua, kita ajak kompromi untuk
mengungkapkan pikiran,
memberi kesadaran ke orang umum bahwa protokol kesehatan
perasaan, pendapat, dan
kalau tidak dilaksanakan, pandemi ini cepat atau lambat masuk
keyakinan)
ke daerah kita, jadi itu kewajiban kita masing-masing.

2. Kampanye Public Relations
(Evaluasi)

Jika ada yang positif, akan langsung sampaikan kepada tim
pengendali Covid-19 Walau ini bertentangan dengan pendapat
orang banyak, bahwa yang terjangkit harus dijaga, ditutupi,
diisolasi, tetapi nanti jika ada kasus positif di daerah saya, satu
kampung, satu RT, satu daerah harus menginfokan ke
masyarakat umum bahwa ada penderita Covid-19 di daerah
kita, jadi tidak perlu ditutupi sehingga orang tau dan bisa
menghindari kontak.

Awareness (terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan)

Tergantung yang disampaikan sesuai dengan aturan pemerintah
atau tidak, kalau tidak ya mohon maaf tidak bisa masuk dan
diterima di kampung kita. Kalau sesuai aturan dan protokol

Awareness (terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
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kesehatan, kita terima. Seperti waktu dekat ini kan, ada vaksin
massal, ada yang mengatakan jika ingin vaksin harus bayar,
padahal itu sudah ditanggung oleh pemerintah, jadi yang bayar
tidak bisa diterima di daerah kita.

perasaan, pendapat, dan
keyakinan)

Saya sering melihat, tetapi saya tidak mendata atau yang
memberikan update kepada masyarakat

Awareness (Mengenali dan
mengetahui potensi & kelemahan
diri sendiri)

Di medsos. Contohnya akun Diskominfo, Polres, Kodim.
Kemudian adanya koordinasi sesama tokoh masyarakat seperti
ketua dewan adat Dayak, ketua pemuda melayu, ketua
perkumpulan-perkumpulan lain, jadi sering kominukasi tentang
penyampaian beberapa hal mengenai Covid-19.

Awareness (Sikap Mandiri)

Iya. Data pasien Covid memang tidak disebarluaskan

COVID-19

Hanya beberapa saja yang saya tau, tidak semua. Contohnya
pamflet, surat edaran, spanduk, selain itu saya kurang tau

Awareness (Mengenali dan
mengetahui potensi & kelemahan
diri sendiri)

Oh, sepertinya belum karena masing-masing pihak harus Awareness (terampil dalam
menjaga kondisi masyarakat makanya ada tanda zona hijau, mengungkapkan pikiran,
kuning, merah, itu yang dipertahankan

perasaan, pendapat, dan
keyakinan)

Yang disampaikan ke publik tidak hanya data pasti, kalau
rencana, semua yang terencana ada asumsinya

Awareness (terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan)

Sepakat. Untuk penggunaan tulisan dari Diskominfo sudah
enteng, tulisan gampang dibaca.

Awareness (terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan)

Saya lebih setuju lagi kalau melibatkan berbagai stakeholder
yang ada di masyarakat, kalau hanya dilakukan oleh
Diskominfo, saya khawatir pesan-pesannya kurang
tersampaikan. Tapi kalau melibatkan stakeholder, mudah
mudahan sampai. Seperti misalnya ada perkumpulan
masyarakat Melayu, Dayak, Tionghoa, kemudian etnis lainnya,
ikut melakukan kampanye.

Awareness (terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan)

Sangat mempermudah (Menurut bapak apakah kampanye ini
mempermudah alur dan akses informasi kepada masyarakat?)

Kampanye Public Relations
(Taktik)
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Ya, saya setuju (Kampanye ini merupakan bentuk efektivitas
dari aktivitas komunikasi pencegahan penyebaran covid, bapak
setuju tidak?)

Awareness (terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan)

Iya, betul. Sudah menjadi bagian dari upaya pencegahan COVID-19
pandemi. Tapi kalau memang hal ini tidak sampai, berarti
masyarakatnya yang bandel. Seperti ada larangan kumpulkumpul, acara pesta, dan sebagainya masih ada yang
melakukannya. Contohnya saja acara perkawinan, itu punya
kemungkinan yang besar untuk menimbulkan kerumunan.
Kerumunan salah satu media yang dapat menyebabkan
penyebaran Covid-19. Begitu juga acara-acara keagamaan.
Saya lebih setuju jika misalnya jika melakukan kegiatan
kebaktian dibagi beberapa sesi, entah itu Minggu pagi, siang,
jadi tidak dilakukan serentak. Tapi lain hal dengan Islam, waktu
ibadahnya sudah ditetapkan, kalau perlu melalui stakeholder
yang ada di tokoh masyarakat islam memberi himbauan selain
hari Jumat ibadah di rumah masing-masing. Boleh kumpul
ibadah Jumat, tapi tidak harus berdempet-dempet, jarak dijaga,
jika kapasitas tidak cukup tokoh masyarakat Islam harus
membatsi Jumat ini sekian orang, agar orang tidak berkerumun.
Jika masyarakat sadar, Singkawang akan aman dari Covid.
Covid-19 tidak memandang kita siapa atau apapun, kalau sudah
bersentuhan ya terjangkit. Jadi, hal-hal seperti itu wajib harus
dikampanyekan.
Iya, harus dan wajib kampanyekan bahaya penyakit ini. Saya
kira itu. Sekiranya ada tambahan pertanyaan lain, silahkan

COVID-19
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Lampiran 13 Koding Informan Mitha Ferniasari
Peneliti
: Rizqy Aldi Perdana
Subjek/ Informan : Mitha Ferniasari
Waktu dan Media : 7 Mei 2021, 13.00 – 15.00 WIB, In-Depth Interview,
Video Call, Whatsapp
Deskripsi Informan : Informan berusia 21 tahun, Runner-Up 1 Puteri
Pariwisata Kota Singkawang Tahun 2020 dan juga
Public Figure Anak Muda Kota Singkawang

Transkrip Data

Konsep

Jadi, kondisinya Kota Singkawang sudah menerapkan COVID-19
lockdown sejak bulan April tahun lalu ya. Pada saat Imlek tahun
ini, setahu saya status Singkawang itu masih zona oren, tapi
pada bulan Ramadhan sekarang, saya dengar sudah berubah
merah. Jadi kita harus benar-benar patuh dengan protokol
kesehatan dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Dan untuk sektor pariwisata, kita mengalami penurunan
pengunjung, terutama pengunjung dari luar, apalagi pada saat
Imlek ya, dimana pemasukan Kota Singkawang lebih besar saat
Imlek, tapi tahun ini enggak ada, Cap Go Meh pun ditiadakan.
Saya tahu karena biasanya dihimbau di sosial media terutama di Kampanye Public Relations
Instagram. Jadi kampanyenya berupa larangan mudik untuk saat (Taktik)
ini, update tentang ODP, atau yang positif, yang sudah sehat
dan yang sudah meninggal di Kota Singkawang.
Temanya, yang jelas tentang menghimbau masyarakat gimana
mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID, selain
itu temanya tentang menghimbau masyarakat gimana caranya
melaksanakan protokol Kesehatan, terus menghimbau
masyarakat juga untuk mencegah dan memutuskan mata rantai
penyebaran COVID Jatim.

Kampanye Public Relations
(Taktik)

Ketiganya sih. Dengan adanya informasi itu, sekarang Awareness (Dapat Mengevaluasi
masyarakat udah mulai tahu COVID itu kayak gimana Diri)
penyebarannya, mengubah opini masyarakat juga karena
sebelumnya kan orang berpikir virus ini bakal hilang, tapi
ternyata bisa berkembang varian baru dari virus yang
sebelumnya, sebagian masyarakat Singkawang pun sudah
mengetahui bahwa kita akan selalu hidup berdampingan dengan
virus ini, terus merubah perilaku dengan hidup era new normal.
Dimana kita harus tetap pakai masker jika bepergian. Malah
kalau misalkan gak pakai masker ngerasa aneh sih keluar.
173

Salah satunya mengerahkan dan memerintahkan Satpol PP apa
tugasnya terus Dinas Kesehatan apa tugasnya, Diskominfo apa
tugasnya itu menurut saya. Dan pemimpin Kota Singkawang
pun berperan penting dengan mempraktekkan atau
mencontohkan kepada masyarakat mengenai protokol
kesehatan dengan di luar atau berkegiatan memakai masker,
mencuci tangan dan lain-lain.

Awareness (Terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan)

Iya. Semuanya sih harus jadi prioritas. Pesan utamanya ya kita Kampanye Public Relations
harus tetap berhati-hati dengan tetap update jumlah korban (Pesan)
positif ataupun yang negatif, yang sudah sembuh ataupun yang
udah meninggal di Kota Singkawang. Terus walaupun hari
besar seperti hari lebaran kita harus tetap patuh dengan
peraturan pemerintah seperti tidak mudik agar tidak
menyebarkan virus lebih banyak lagi.
Yang saya tahu itu tahun lalu habis Cap Go Meh sekitar bulan Kampanye Public Relations
Februari ya udah mulai, cuma kalau untuk Singkawang belum. (Skala Waktu)
Nah untuk lockdown di Singkawang mulainya dari bulan Maret
akhir sampai bulan Juni, terus sejak Juli kita udah masuk ke era
new normal sampai sekarang
Kalau diterima dengan baik, mungkin awal-awal nggak ya. Jadi
masih banyak penyesuaian di awal-awal. Kalau sekarang
sepertinya sudah bisa menerima dengan baik, cuma masih ada
yang mau mengerti ada yang tidak. Terus Kominfo terkait
pencegahan memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap
masyarakat, ya iya. Karena itu tadi dengan memberikan
kampanye, ngasih tahu kayak gimana dan harus seperti apa, apa
peraturan yang harus kita patuhi sekarang dan memberikan
informasi mengenai zona merah ataupun oranye

1. Awareness (Terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan)
2. COVID-19

Ya dulunya orang berpikir COVID ini virus yang COVID-19
menyeramkan. Kalau sudah terinfeksi udah pasti nggak bisa
sembuh, udah pasti bertaruh nyawa. Tapi dengan seiring
berjalan waktu masyarakat udah mulai menyesuaikan, sudah
mulai mengetahui kalau COVID ini sebenarnya tidak sangat
berbahaya namun yang mematikan itu bagi yang imunnya
rendah, terus kalau kamu punya penyakit bawaan. Kalau dulu
kan, orang benar-benar takut, mau keluar takut, bahkan untuk
menyentuh barang pun takut, tapi kalau sekarang sudah mulai
santai tapi tetap mematuhi protokol Kesehatan
Tentunya di sosial media seperti Facebook, di WA biasa
broadcast dari kawan-kawan ataupun keluarga ke grup, terus
Instagram, kalau misalkan saya keluar saya ketemu brosur atau
poster

Kampanye Public Relations
(Pesan)
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Yang saya tahu itu tidak ada. Tapi diluar itu, untuk media
ataupun podcast udah ada tapi masih sedikit yang bekerja sama
dengan anak muda kota Singkawang. Kayak Amatir Talk, terus
Sinkanesia, tapi saran saya kedepannya ada Kerjasama lah ya
antara pemerintah dan organisasi-organisasi terus bagan-bagan
pemuda yang ada di Singkawang kayak Genpi Singkawang

Awareness (Terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan

Semoga masyarakat lebih membatasi lagi lah kegiatan di luar,
karena sampai sekarang pun saya melihat masih sangat ramai
terutama di tempat tongkrongan. Biar kita bisa melaksanakan
kegiatan dengan normal lagi, terus harapan saya ya ada
kesadaran masyarakat mengenai vaksin. Masih banyak
masyarakat Kota Singkawang yang takut divaksin, takut ini,
takut gitu. karena kan yang mereka dengar habis vaksin itu kan
kita mengalami demam, batuk, nah itu yang jadi ketakutan
masyarakat. Harapan saya semoga pemerintah bisa lebih
mengedukasi masyarakat mengenai vaksin ini.

Awareness (Mengenali perasaan
dan perilaku diri sendiri)

Benar benar terasa sih. Begitu menjabat Januari 2020, kegiatan
kami cuma sampai Cap Go Meh. Habis Cap Go Meh
sebenarnya kita ada rencana untuk promosi pariwisata
Singkawang ke luar pulau. Udah banyak tempat yang
direncanakan lah, udah disusun, tapi begitu habis Cap Go Meh
langsung lockdown, rencana tersebut ditunda dan anggarannya
pun semua dialihkan ke Kesehatan. Yang pastinya sih, saya
merasakan itu hal yang menyedihkan selagi menjabat, karena
tidak memiliki kegiatan, saya cuma bisa pasrah, berarti bukan
rezekinya gitu. Dari dinas pariwisata juga sampai sekarang
nggak ada mengarahkan budget atau apa itu, jadi ya udah kami
ikut-ikut aja apa arahan dari dinas pariwisata

Awareness (Mengenali dan
mengetahui potensi dan
kelemahan diri sendiri)

Yang saya tahu dengan adanya pandemi ini, merupakan
perubahan besar sih buat Singkawang sebagai kota pariwisata.
Yang biasanya ramai pengunjung di hari besar itu sekarang
terasa sepi. Yang biasanya ada bus-bus pariwisata dari luar
negeri, dari Kuching, Serawak sekarang udah nggak ada.
Karena memang mereka melarang masyarakat untuk melewati
perbatasan negara. Kemudian toko ataupun tempat
tongkrongan, seperti kafe atau bahkan minimarket kayak
Alfamart dan Indomaret itu udah dibatasi semua sampai jam 10,
nggak ada lagi yang buka 24 jam.

COVID-19

Kalau misalkan ada yang OTG ataupun ada yang mengalami
gejala-gejala saya akan bantu dengan melaporkan ke bagian
berwenang yaitu bagian Kesehatan. Terus kalau misalkan ada
yang ngeluh tentang vaksin habis itu demam atau ngalamin flu
saya terus memberi edukasi ke yang bersangkutan bahwa
memang seperti itu efek samping vaksin. Kalau misalkan ada

Awareness (Mengenali dan
mengetahui potensi & kelemahan)

175

berita hoax, saya selaku Puteri Pariwisata nggak mau terlalu
percaya apalagi menyebarkan berita yang belum tahu
kebenarannya. Dan untuk tambahan, bagian Satgas khususnya
dari Diskominfo itu menjadi pusat informasi, jadi masyarakat
hanya berpatokan dengan Kominfo kemudian mengklarifikasi
jika ada berita hoax agar tidak meresahkan.
Saya menerima dan sebisa mungkin saya menyampaikan paling Awareness (Dapat mengevaluasi
tidak ke kantor Dinas Pariwisata. Kalau misal ada yang diri)
menyampaikan kekurangan atau kelalaian dalam pelaksanaan
pencegahan penyebaran saya dengan senang hati menerima
masukan tersebut.
Ya Saya menyadari mengetahui informasi tersebut yang biasa
saya lihat di Diskominfo yang menjadi perantara tersebut

Awareness (Mengenali perasaan
& perilaku diri sendiri)

Belum pernah ya. Tidak ada yang pernah ngasih tahu dari segi
nama, usia atau tempat tinggal. Katanya sih itu merupakan
privasi, tapi beberapa orang berpendapat kita harusnya tahu,
biar kita lebih waspada dengan lingkungan tersebut. Tapi
sampai sekarang sih belum ada yang menyebarluaskan sih.

Awareness (Terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan

Tau. Contohnya bisa dilihat di postingan Instagram Diskominfo Kampanye Public Relations
tentang COVID terus ada video-video press dari pemimpin (Taktik)
daerah, kemudian saya selaku runner-up satu putri wisata
biasanya saya share informasi tersebut ke grup atau ke status
WA, instastory atau status Facebook.
Menurut saya belum sih, belum pernah ketemu konten-konten Awareness (Terampil dalam
dari Diskominfo, kalau dari lembaga lain ada. Produknya ya mengungkapkan pikiran,
yang biasa kita lihat di sosial media, cuma postingan postingan
perasaan, pendapat, dan
aja. Belum ada konten kayak podcast dan lain-lain.

keyakinan

Tidak pernah sepertinya. Jadi memang benar-benar informasi
dari Diskominfo itu sesuai dengan yang diperbolehkan
pemerintah yang dilakukan.

Awareness (Terampil dalam
mengungkapkan pikiran,
perasaan, pendapat, dan
keyakinan

Kalau bahasa asing mungkin iya. Dulu awalnya masyarakat kan Awareness (Mengenali dan
tidak tau apa itu ODP, PDP, itukan kata yang masih asing.
mengetahui potensi dan

kelemahan diri sendiri)
Iya, ini bentuk aktivitas komunikasinya. Terus kalau misalkan
secara langsung adanya razia jam 10 malam dari Satgas dalam
mencapai tujuan pencegahan COVID terus membangun rasa
saling mengerti.

Kampanye Public Relations
(Taktik)
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Saya rasa belum. Sekarang kalau misalnya saya sendiri terkena Awareness (Mengenali dan
COVID masih bingung mau lapor nya kemana, saya belum tahu mengetahui potensi dan
alurnya dan akses-aksesnya itu kemana. Tapi kalau untuk kelemahan diri sendiri)
mengetahui berapa sih jumlah, zona warna itu masih mudah
ditemukan di sosial media, disana pasti update. Tapi kalau
untuk alur-alur bagaimana misalkan kita terinfeksi ataupun
orang sekitar kita terinfeksi itu bingung harus kemana, paling di
bawa ke rumah sakit aja sih.

Ya sangat efektif menurut saya. Karena kita nggak perlu capek- Kampanye Public Relations
capek, repot-repot harus ke Dinas Kesehatan ataupun kemana (Taktik)
gitu untuk mencari informasi. Cukup dengan meihat media
sosial, melihat postingan Instagram dari Diskominfo kita udah
tahu info terbaru dari penyebaran COVID ini.
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Lampiran 14 Koding Informan Iwan Setiawan
Peneliti
Subjek/ Informan
Waktu dan Media

: Rizqy Aldi Perdana
: Iwan Setiawan
: 6 Mei 2021 dan 17 Juni 2021, 09.00 – 11.00 WIB, InDepth Interview, Tatap Muka
Deskripsi Informan : Informan berusia 44 Tahun, Kepala Seksi Pemasaran
Dinas Pariwisata Kota Singkawang
Transkrip Data
Untuk seksi saya, sebenarnya menangani atau mengadakan
event-event, hanya saja karena covid ini event-event itu tidak
bisa dilaksanakan jika mengumpulkan massa. Jadi sesuai
arahan, pendanaan itu diperuntukkan untuk mendekorasi kota.
Tujuannya untuk menjaga perasaan masyarakat agar tetap
bahagia, tetap senang di kondisi covid ini. Setiap masyarakat
kan memiliki kepercayaan dan agama masing-masing, sehingga
ada event-event yang tetap kita pertahankan yang menyangkut
tradisi dan keagamaan, tapi kita sesuaikan dengan kondisi.
Yang awalnya dulu kita bisa mengumpulkan massa, membuat
panggung, hiburan, sudah tidak bisa sejak 2020 kemarin. Tahun
ini juga kondisi wabah masih ada penularan, jadi kita hanya
mendekorasi kota saja.

Konsep
1. COVID-19
2. Kampanye Public Relations
(Strategi)

Jadi pariwisata memang sektor yang terpukul dengan kondisi 1. Kampanye Public Relations
ini. Di Kota Singkawang sejak 2020 dari 40 hotel, saat ini yang
(Evaluasi)
bertahan hanya 38 hotel. 1 hotel sementara atau selamanya tidak
beroperasi kami juga belum tahu, kemudian 1 hotel sudah dijual 2. Awareness (Dapat
tapi sudah dibeli oleh pemilik baru. Kemudian itu berdampak
Mengevaluasi Diri)
pada tenaga kerja yang bekerja disitu. Tenaga kerja hotel yang
masih beroperasi sempat dirumahkan. Ada yang dirumahkan
sementara dan ada juga yang selamanya, dilihat kinerja atau
fungsi dari pegawai-pegawai di dunia industri wisata tersebut.
Fenomena ini juga berdampak pada masyarakat secara
langsung, karena lapangan kerja berkurang, pendapatan juga
berkurang. Yang menunjang dunia kepariwisataan seperti
usaha-usaha kafe, restoran itu juga terdampak karena daya beli
masyarakat berkurang. Namun kita harus selalu menjaga
optimisme dari para pengusaha agar percaya bahwa Covid ini
akan ada waktunya berakhir.
Kalau dibidang pariwisata, kita selalu berkomunikasi kepada Kampanye Public Relations
para pengusaha di dunia industri pariwisata. Yang telah kami
(Taktik)
lakukan di tahun 2020, kami mencetak standing banner terkait
pencegahan penularan, semua hotel kita beri, tujuannya untuk
memberikan arahan kepada tamu hotel jika datang atau masuk
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harus patuhi protokol Kesehatan. Kemudian untuk wilayah
destinasi yang lebih luas, kita beri spanduk besar yang dipasang
di area tertentu. Jadi prokes itu bisa kita sosialisasikan melalui
pengelola industri pariwisata.
Tidak berupa kegiatan ya, jadi kita berikan saja bahan-bahan Kampanye Public Relations
untuk kampanye prokes itu, seperti standing banner dan
(Taktik)
spanduk ke pengelola pariwisata sambil kita sosialisasikan dan
sampaikan bahwa itu sangat penting di masa sekarang ini. Kita
sosialisasikan kalau pengelola ketat dalam memasukan
wisatawan. Contohnya masuk harus cek suhu terlebih dahulu,
cuci tangan dan sebagainya. Jika suhunya tinggi lebih baik
istirahat di rumah atau ke rumah sakit terdekat, atau ke fasilitas
kesehatan terdekat.
Tujuannya cukup jelas ya, yaitu untuk menjaga kondisi Kota Kampanye Public Relations
Singkawang khususnya destinasi-destinasi dan usaha ataupun
(Tujuan)
industri pariwisata agar cukup terlindung dari permasalahan
wabah ini.

Semuanya. Termasuk semua lini di pemerintahan, makanya ada Kampanye Public Relations
yang namanya Satgas, kita sebagai masyarakat harus mentaati
(Publik)
arahan Satgas yang dipimpin oleh Walikota.
Dari Dinas Pariwisata sendiri. Karena kita bisa lihat informasi Kampanye Public Relations
setiap hari ada dari Satgas, hari ini tanggal sekian yang terkena
(Strategi)
wabah sekian, yang teridentifikasi sekian, totalnya berapa,
semuanya selalu diberikan oleh Kominfo melalui media sosial.
Jadi ketika kita melihat itu, kita harus segera bertindak, apa
yang harus dilakukan.
Karena beliau ketua Satgas, sebagaimana kepala daerah
lainnya, juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga
kesehatan seluruh warganya, jadi baik dari Dinas Pariwisata
atau instansi lainnya mendukung apa saja hasil dari analisis
yang kemudian digunakan untuk membentuk peraturan yang
akan dikeluarkan.

Kampanye Public Relations

Prioritasnya kepada seluruh industri pariwisata, baik destinasi
perhotelan, usaha-usaha pariwisata lainnya seperti restoran, spa,
kolam renang dan sebagainya.

Kampanye Public Relations

Kita memanfaatkan media sosial. Kita juga memanfaatkan
media komunikasi lainnya seperti aplikasi Whatsapp, kita
bentuk grup untuk sharing-sharing hal tersebut.

Kampanye Public Relations

(Pesan)

(Publik)

(Taktik)
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Kalau soal pencegahan wabah sih, kami anggap sesuai
targetnya. Dimana targetnya adalah pengelola itu mengerti,
kemudian melaksanakan, kemudian tidak ditemukannya Covid
klaster tempat wisata.

Kampanye Public Relations
(Evaluasi)

Pencegahan ini, karena ada Satgas, Dinas Pariwisata juga Kampanye Public Relations
masuk di dalamnya, pencegahan dilakukan dengan
(Taktik)
dilaksanakannya razia-razia, sudah dilaksanakan berkali kali,
bermalam-malam, teman-teman di Dinas Pariwisata juga ada
yang ditugaskan membagi jadwal turun bersama Satpol PP,
polisi, tentara dan instansi lainnya.
Tim ahli dari Dinas Pariwisata tidak ada. Tugas dari Dinas
Pariwisata di saat krisis ini memikirkan bagaimana nih untuk
memulihkan kondisi wisata karena Kota Singkawang memang
kota kunjungan wisata, pengelola pengelola itu harus mengerti
penerapan standar prokes itu dan dilaksanakan.

Kampanye Public Relations
(Analisis)

Spesifiknya, yaitu calon wisatawan se-Kalimantan barat. Kampanye Public Relations
Karena kondisi sekarang, tidak diharapkan ada wisatawan yang
(Publik)
datang menggunakan jalur udara maupun pelabuhan. Karena
dikhawatirkan dari situ masalah Covid akan berkembang, jadi
kami fokusnya kepada masyarakat se-Kalimantan Barat saja.
Baik sekali. Sebenarnya masyarakat sudah mengerti beberapa Kampanye Public Relations
bulan lalu atau setahun yang lalu bagaimana menjaga diri dan
(Analisis)
keluarga mereka dari masalah Covid ini. hanya saja memang
naluri manusia itu tidak akan tahan jika terus menerus di dalam
rumah, ada keinginan untuk keluar dari ruangan, keinginan
untuk menikmati alam dan itu yang terdekat di Kota
Singkawang untuk Kalimantan Barat dari ibukota provinsi.
Karena ada pantai, laut, kemudian gunung, juga ada kota yang
unik, dan oleh-oleh.
saya yakin masyarakat sudah paham karena masyarakat
kemana-mana memakai masker atau mencuci tangan jika
memasuki suatu kawasan baik sebagai pendatang atau pekerja.
Mereka mencuci tangan yang telah disediakan.

Kampanye Public Relations
(Publik)

Harapan kita karena rata-rata wisatawan sudah mengerti Kampanye Public Relations
mengenai protokol, jadi mereka tinggal melaksanakannya saja.
(Pesan)
Silahkan menikmati alam, silahkan berwisata, kita welcome
saja, karena Kota Singkawang ini pendapatan cukup tinggi
memang dari wisatanya, tidak bisa kita pungkiri. Jika ada yang
tidak peduli, kita tinggal memberikan arahan, pengelola
memberikan arahan ke wisatawan yang tidak peduli, tempattempat wisata disediakan masker.Uniknya di Singkawang
terdapat tradisi dari etnis Dayak dan Melayu yang disebut
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dengan “Besamsam”. Tradisi ini memiliki konsep yang sama
dengan lockdown. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat etnis
Dayak dan Melayu ketika terjadi wabah penyakit. Jadi, ketika
terjadi wabah masyarakat tidak boleh meninggalkan
perkampungan tersebut hingga prosesi “Besamsam” selesai.
Masyarakat percaya hal tersebut merupakan cara untuk
menolak bala. Saya kira ini menjadi keunikan kampanye
pencegahan penyebaran COVID 19 di wilayah Kalbar
khususnya Kota Singkawang.
Fenomena yang unik itu tahun 2020. Pada saat itu ekonomi Kampanye Public Relations
menurun, wisatawan yang datang juga menurun tapi di akhir
(Skala Waktu)
tahun sudah agak pulih. Maksudnya kepercayaan wisatawan itu
untuk berwisata ke Kota Singkawang sudah kembali, terutama
waktu natal dan tahun baru. Wisatawan mulai yakin lagi karena
di tempat wisata melakukan prokes. Sejak itu lumayan
wisatawan datang setiap weekend walau tidak seramai dulu
Kesimpulannya kita memang mengalami penurunan kunjungan Kampanye Public Relations
wisatawan yang berakibat pada penurunan pendapatan secara
(Evaluasi)
luas di Kota Singkawang. Sehingga berdampak pada ekonomi
masyarakat. Semoga saja sedikit demi sedikit, wisatawan
mempercayai Singkawang kembali. Karena baik masyarakat
maupun pemerintah tetap memberlakukan prokes, kami juga
melayani sebaik-baiknya dengan pelayanan prima kepada para
wisatawan.
Kita akan bersinergi dengan Satgas, Bagaimana prosedurnya Kampanye Public Relations
jika suatu saat wisata itu menjadi cluster, bagaimana
(Strategi)
menanganinya atau ada tahapan-tahapan apa yang harus
dilakukan misalnya penyemprotan disinfektan, melihat dan
mengecek kondisi wilayah sekitar, kondisi pegawainya,
melakukan karantina dan macam-macam.
Jika berkaitan dengan dunia kepariwisataan kita mendengarkan Kampanye Public Relations
dulu, kita memperhatikan apa saja sarannya. Jika saran itu
(Strategi)
merupakan hal baru, inovatif dan efektif, bukan hanya
pencegahan, kita pasti terima, kita akan diskusikan di internal,
kita diskusikan ke Satgas. Jika itu bagus dan hal yang baru,
kenapa tidak kita laksanakan?
Data identitas itu dirahasiakan. Hanya disebutkan misalnya
teridentifikasi dimana, umurnya berapa, asalnya dari mana,
itu saja yang akan disampaikan oleh Diskominfo.

Kampanye Public Relations
(Taktik)
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Karena saya juga masuk dalam grup Satgas, saya mengetahui
juga kondisi laporan-laporan terbaru yang disampaikan
Kominfo. Jadi itu yang biasa kita sampaikan ke media sosial
kami, baik website “Pasti ke Singkawang”, Instagram, dan
facebook. Akan terus kita update.

Awareness (Mengenali dan

Tentu penafsiran dalam masyarakat tidak bisa kita hindari ya,
baik terkait pemahaman dan semacamnya

Awareness (Dapat Mengevaluasi

Mungkin pernah, tapi itu sangat dihindari oleh Diskominfo
istilah yang sulit itu.

Kampanye Public Relations

Mengetahui Potensi dan
Kelemahan Diri Sendiri)

Diri)

(Strategi)

Iya, kalau untuk pertemuan langsung dilaksanakan langsung ke Kampanye Public Relations
lapangan dengan cara razia, sosialisasi waktu awal awal dulu.

(Taktik)

Tentu. Sisi lain atau sisi baiknya kita menjadi semakin erat, Kampanye Public Relations
semakin mengenal pemerintah, mengenal pengelola industri
(Evaluasi)
wisata. Kita juga mendengarkan apa keluhan keluhan dari
pengelola wisata, entah itu karena penurunan wisatawan.
Biasanyakan mengeluh karena ingin melepaskan ada beban
pikirannya. Kita juga mencoba untuk “mengobati” misalnya
dengan kegiatan dari Dinas Pariwisata yang bisa dilaksanakan
di tempat mereka, tapi prokes harus tetap dilaksanakan.
Kami yakini bahwa masyarakat sudah menyadari bahayanya 1. Kampanye Public Relations
virus ini dan menyadari bagaimana pencegahannya. Jadi,
(Pesan)
teruskan saja kesadaran itu. Harus diteruskan kesadaran bahwa
kita harus melakukan pencegahan dengan mematuhi prokes 2. Awareness (Terampil dalam
untuk pencegahan wabah. Kita saling sama-sama menjaga diri
Mengungkapkan pikiran,
kita dan orang lain, sehingga kalau berwisata ke kota
Singkawang kita bisa menikmati kondisi alam, kita bisa
perasaan, pendapat dan
menikmati kuliner, kita bisa menikmati apapun yang disajikan
keyakinan)
oleh wisata Kota Singkawang secara sehat. Terimakasih
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