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Lampiran 3 TRANSKRIP WAWANCARA  
  

TRANSKRIP WAWANCARA  
 
 

Nama    : Lugi Juwono 
 
Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
 
Jabatan    : Kepala Sub. Bagian Pengelolaan Informasi 
dan Publikasi 
 
Tanggal Wawancara  : 10 September 2019 
 
 
Pertanyaan      
 

1. Apakah media sosial Instagram BKN @bkngoidoffcial dikelola aktif ? 

Aktif, sangat aktif. Media sosial kita (BKN) bukan hanya instagram saja 

ada facebook, twitter, dan youtube official BKN. Sepertinya desiminasi 

dalam penyampaikan informasi yang mudah dipahami dalam bentuk 

infrografis maupun videografis. Aktif atau tidak aktifnya orang tersebut 

harus bisa Followers atau nge Like dimana ke aktifan Instagram 

tersebut terbukti.  

2. Apa saja informasi yang disebarluaskan ? 

Jadi informasi yang disebarkan basicnya bukan hanya di kepegawaian 

saja, jadi infor masi yang umumnya pun juga disebarluaskan agar 

masyarakat tidak jenuh dengan isi konten. Terutama seperti peraturan 

yang terbaru yang dikeluarkan BKN, persyaratan Perekrutan CPNS, 

kegiatanl BKN, Ucapan maupun kegiatan hari besar, Jadi masyarakat 

luaspun bisa menyerap isi dari infromasi yang kita sebarkan.  

3. Apakah informasi yang disebarluaskan harus dirancang atau didesain 

terlebihi dahulu ? 

Iya pasti itu karena semua desiminasi informasi yang disebarkan ke 

masyarakat luas kita punya watermark, dimana informasi yang 



lxxxi 

 

 

 

disampaikan tidak asal-asalan dan perlu supervisi agar dimana isi 

berita atau konten tidak salah. Dan kita (BKN) punya ciri khasnya 

dalam menyampaikan berita infografis terdapat Watermark. 

4. Apakah jumlah followers di Instagram meningkatkam citra baik untuk 

BKN ? 

Iya... Hm... Hal meningkatnya itu pasti, karena reward membagikan 

informasi kepada masyarakat dengan tepat cepat dan akurat. Jadi 

gimana caranya kita mendapatkan citra baik dengan menggunakan 

bahasa kekinian (milenial) yang mungkin bisa dipahami, karena dari 

segi genre usia itu sangat mempengaruhi. 

5. Apakah followers yang mengikuti Instagram BKN yaitu PSN/ASN , 

CPNS atau Publik (masyarakat) ? 

Yang pertama targetnya admin media sosial khususnya di instansi 

Pemerintahan saling menukarkan informasi skopnya BKN, skopnya 

Pemerintahan, Kementerian atau Lembaga lain saling mengeTag 

meginformasikan bahwa informasi ini resmi dari instansi mereka. Dan 

CPNS itu pastilah, juga CPNS yang khusus BKN juga harus bisa 

membagikan infromasi kepada saudaranya, temannya.  

6. Apakah jumlah like dalam instagram @bkngoidoffcial mempengaruhi 

dalam penyempaian pesan dapat diterima masyakarat?  

Kalau pengaruhi itu pasti ada, sampai saat ini BKN masih 

mendapatkan citra positif dari masyarakat karena informasi yang 

diberikan membawa berita yang baik maupun jelas pemaparannya, 

didesain dengan menarik membuat followerspun tidak bosan tentunya. 

7. Informasi apa yang disukai oleh followers BKN? 

Kalau dilihat semua konten isi infromasi yang dibagikan hampir semua 

followers kami suka dan medapatkan likes yang banyak ya, antusias 

sekali, tapi ya memang Jenis informasi yang paling ditunngu yaitu 

perekrutan CPNS ya tentunya, ada juga kebijakan-kebijakan maupun 

peraturan baru yang bisa membawa kabar baik untuk ASN pastinya.  
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8. Apakah pengunaan media sosial Instagram @bkngoidofficial didesain 

untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menggali 

aspirasi publik ? 

Iya pasti karena selain informasi infrografis dibuat juga videografis, 

seperti live youtube official , Question and Answer, pertanyaan-

pertanyaan atau kesulitan dalam bahasa kata-kata kita (BKN) bisa 

langsung LIVE yang Itupun ada respon bagus dari masyarakat dimana 

kita (BKN) bisa berintraksi langsung.  

9. Apakah dalam menyebarkan informasi di media sosial Instgram BKN 

memiliki strategi khusus dalam menyebarkan informasi dan konten ? 

Pasti itu karena semua desiminasi informasi yang disebarkan ke 

masyarakat luas kita punya watermark, dimana informasi yang 

disampaikan tidak asal-asalan dan perlu supervisi agar dimana isi 

berita atau konten tidak salah. Dan kita (BKN) punya ciri khasnya 

dalam menyampaikan berita infografis terdapat Watermark. Kita (BKN) 

juga mengikuti perkembangan zaman ya dimana milenial saat 

dominan, jadi kelola isi pesan dan pembuatan caption yang 

penyampaian pesannya tersampaikan dengan jelas namun 

menggunakan bahasa yang sangat dekat kepada masyarakat luas 

maupun followers seperti bisa dilihatkan #SobatBkn itu panggilan agar 

masyarakat dan followers kami merasa dekat dan akrab tentunya. 

10. Apakah seorang humas pemerintah mengetahui informasi apa yang 

patut dan tak patut disampaikan kepada publik serta bagaimana 

menyampaikannya melalui media sosial ? 

Informasi yang dimana kelola oleh sebagian besar admin-admin 

kementerian, badan atau Lembaga. Informasi yang disampaikan itu 

saling memberikan informasi, jadi baik followers BKN yang belum 

mefollow instansi lain jadi tau informasi ini resmi. Sama juga pada saat 

BKN menjadi pertemanan Kita juga mencolek dia bahwa kita ini resmi, 

jadi orang yang belum pertemananpun bisa mendapatkan informasi. 
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Jadi masyarakatpun paham bahwa pertukaran informasi didunia 

sosialpun Real adanya, jadi tidak ada Hoax jadi tidak ada pikiran orang 

seperti “ini siapa sih yang mengelola? Ini resmi nggak sih?” 

Pemerintahan juga patut harus bisa menyampaikan informasi bukan 

hanya di website saja bisa di media sosial, media sosialkan banyak. 

Kementerian dan dinas yang lain belum tentu punya media sosial 

websitepun belum tentu aktif jadi makanya ada satu instansi yang 

belum aktif liat kita (BKN) ini informasi resmi dari pemerintahan BKN 

baru dia mengkutip dia bikin narasi dia upload diwebsitenya dia.  

11. Bagaimana kebijakan pengelolaan media sosial Instagram di Humas 

BKN? 

Sebenernya kebijakan terbesar itu dari konten ya, berita dari berita 

yang disampaikan untuk masyarakat luas jadi kebijakan yang utama 

dimana setiap dipublikasi diinformasikan ke masyarakat luas harus 

melewati Supervisi atau pemeriksaan agar isi konten tersebut tepat 

sasaran jadi tidak mempunyai argumen negatif jadi narasinya 

nyambung atau tidak Nah itu patut itu prioritas, pimpinan mempunyai 

kebijakan dimana informasi harus disampaikan itu harus cepat tepat 

harus dari supervisi atau pemeriksaan. 

12. Apakah penggunaan media sosial Instagram BKN @bkngoidofficial 

adalah media interaktifatau melakukan komunikasi dua arah ? 

Iya pasti, kita melihat dulu konteksnya apa misalnya kita post atau kita 

publikasikan ada pertanyaan yang sudah kita jawab kareana ketimpa 

jauh dan dibantu juga dengan netizen yang lain coba scroll up lagi 

keatas ada juga #Askbantumiminjawab nah itu salah satu followers 

kita yang benar-benar membantu dan bukan hanya menanya 

,menghujat . memantau. Artinya kita tidak usah merespon tanggapan-

tanggapan yang tidak membangun, artinya kita sudah pernah jawab 

dan akan dibantu oleh teman-teman yang aktif melihat dan sudah 

dijawab sama mimin. Artinya masyarakat luaspun sudah bisa menilai 



lxxxiv 

 

 

 

dimana pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah dijawab dia tidak 

pernah membaca atau tidak pernah mengikuti, dan pertanyaanpun 

bukan hanya di wall tapi diinbox pun sifatnya face to face ya nah kita 

pun juga jawab. 

13. Apakah Melalui model komunikasi simetris dua arah akan lebih mudah 

untuk membentuk pemahaman publik?  

Pastinya kita (BKN) memberikan informasi harus melihat netizen-

netizen sekarang ini informasi diliat dari genre usia, tidak perlu banyak 

narasi sekarang lebih ke infografis ataupun videografis. Jadi 

pemahaman publik itu macam-macam ada genre diatas 25 tahun yang 

lihat berita diwebsite, ada juga netizen 17 tahun senangnya infografis 

karena malas baca maunya to the point saja, ada yang malas lagi kita 

buat videografis agar tidak bosan dilihatnya. Jadi artian penyampaian 

informasi bukan hanya satu arah tapi dari berbagai macam arah kita 

buat terupdate yang terkini jadi bagaimana masyarakat luas juga bisa 

mengerti penyampaian yang diinformasikan oleh BKN. 

14.  Dalam memberikan infromasi apakah hanya menyampaikan informasi 

ke publik atau merespon saran yang diberikan masyarakat ? 

Banyak masyarakat yang menyampaikan saran-saran yang 

membangun, kita (BKN) juga melihat apa yang disampaikan untuk 

BKN kalau yang propokatif sifatnya kita sangat hati-hati bisa juga itu 

akun bodong (palsu) .  
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Lampiran 4 TRANSKRIP WAWANCARA  
 

TRANSKRIP WAWANCARA  
 
 
 
 

Nama    : Firman Safrizal 
 
Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
 
Jabatan    : Pengeolah bahan Informasi dan Publikasi 
 
Tanggal Wawancara  : 10 September 2019 
 
Pertanyaan  
 

1. Dalam menyampaikan informasi apakah Humas mempu 

menyeimbangkan antara peran humas pemerintahan dan untuk 

saranan menampung aspirasi publik? 

Biasanya kalau aspirasi publik itu ada kanal tersendiri yaitu Lapor 

BKN, kalau di media sosial menerima masukan tapi jalurnya terlalu 

luas tidak bisa dicontrol.  

2. Apakah ada perbedaan dalam membagikan informasi untuk internal 

atau eksternal ? 

Tidak ada perbedaan antara internal maupun ekternal Cuma seringnya 

infromasi yang disebarkan untuk ekternal. Kalau informasi yang 

disebarkan dimedia sosial untuk eksternal yaitu setiap kegiatan BKN, 

perekrutan CPNS, kegiatan memperingati hari penting.  

3. Apakah selama memberikan informasi di Instagram terdapat saran dari 

followers? Dan bagaimana cara mengatasinya 

Saran sih banyak, tapi ada yang perlu ditanggapi dan tidak perlu 

ditanggapi karena bersifat propokatif. Kalau yang perlu ditanggapi 

yang sifatnya yang bisa kita laksanakan dan untuk kepentingan 

bersama. Seperti contohnya pada penerimaan CPNS tahun lalu ada 
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fitur pelamar bisa melihat jumlah pelamar performasi,kami (humas) 

berdiskusi dengan atasan internal dan tim IT setuju untuk bisa 

membuka setelah pendaftran selesai. Nah itu salah satunya untuk 

meredam kegelisahan masyarakat atau saran yang diberikan 

masyarakat.  

4. Jika Humas merespon saran yang diberikan publik apakah saran 

dipertimbangkan untuk diajukan keatasan? 

Humas hanya media yang menyampaikan dari saran masyarakat 

ataupun followers dan akan disampaikan kepada pihak yang terkait ke 

internal maupun ekternal seperti itu. 

5. Jika saran yang diberikan publik diterima, apakah di informasikan 

kembali di Instagram @bkkngoidoffcial ? 

Jika saran yang diberikan oleh masyarakat membangun dan untuk 

kepentingan bersama bisa humas sampaikan kepada pihak yang 

terkait dan akan dikaji lagi jika setuju pastinya akan diinformasikan 

kembali dimedia sosial.  
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Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 
Tahun 2012 
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Lampiran 6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 
Tahun 2013 
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Lampiran 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 
Tahun 2014 
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Lampiran 8 Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara periode 

2015‐2019 
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Lampiran 9 Curriculum Vitae 
 

 

 

 

Nama     : Mutiara Novrezianoor Fatimah 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Tempat, Tanggal Lahir  : Jakarta, 18 November1998 

No. Registrasi   : 4123164143 

Warga Negara   : Indonesia 

Agama     : Islam 

Alamat  : Jl.Condet Baru, Batu Ampar, Kramatjati,  

Jakarta Timur, DKI Jakarta. 13350 

No. HP    : 081584811558 

Email     : Nonrezi@gmail.com 

 

Pendidikan Formal: 

 

2004 – 2010    SDN 011 Batu Ampar Pagi Jakarta 

2010 – 2013    SMP Negeri 209 Jakarta 

2013 – 2016    SMA Adi Luhur Jakarta 

2016 – 2020    D-III Hubungan Masyarakat, Universitas Negeri 

Jakarta 
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