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Pengantar
Media sosial juga menjadi alternatif sumber informasi
bagi para penggunanya. Terkadang informasi beredar
lebih cepat dan aktual di media sosial dibandingkan
media konvensional.

No Medsos, No Party
Media sosial saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan
sehari-hari. Lebih banyak masyarakat Indonesia yang
memiliki akun media sosial dari pada yang tidak. Jika dulu
orang nyaman-nyaman saja tanpa memegang gadget, hari ini
aneh rasanya jika tidak mem-posting status atau aktivitas
terkini di akun Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan
jaringan media sosial lainnya. Media sosial juga menjadi
alternatif sumber informasi bagi para penggunanya.
Terkadang informasi beredar lebih cepat dan aktual di media
sosial dibandingkan media konvensional.
Kehadiran media sosial harus dimanfaatkan sebaik mungkin
oleh pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik
terhadap kinerja pemerintah, meningkatkan partisipasi
masyarakat serta membuka akses informasi seluas-luasnya
bagi masyarakat tentang berbagai program yang disediakan
oleh pemerintah.

Panduan ini diharapkan bisa menjadi pengantar
menggunakan media sosial bagi instansi pemerintah,
khususnya bagi Dinas LHK Provinsi NTB. Didalamnya akan
dijelaskan mengenai alasan dibalik pentingnya keterbukaan
bagi instansi pemerintah; hubungan antara keterbukaan dan
era media sosial; serta berbagai jenis media sosial yang bisa
digunakan dan bagaimana menggunakannya.
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Pemerintahan
Terbuka
Pemerintah yang terbuka, setidaknya memiliki tiga
tujuan utama yaitu: Meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap institusi pemerintah;
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pembangunan; Memperluas akses terhadap program
pembangunan pemerintah.

Saatnya untuk terbuka
Beberapa tahun kebelakang, mungkin sulit untuk
dibayangkan, ada masyarakat yang mendatangi instansi
pemerintah untuk meminta dokumen perencanaan atau
laporan pertanggung jawaban dari Instansi tersebut. Lebih
sulit lagi untuk membayangkan kalau masyarakat tersebut
akan mendapatkan dokumen yang diinginkannya.
Tapi saat ini semuanya sudah berubah. Masyarakat bisa
dengan bebas memperoleh berbagai dokumen perencanaan
dan juga dokumen pertanggung jawaban dari suatu badan
publik seperti kantor pemerintahan. Dan pemerintah mau
tidak mau harus menyediakan itu semua. Kewajiban
pemerintah untuk menyediakan berbagai informasi diatur
khusus dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam masyarakat terbuka, instansi pemerintah dan para
pejabat publik layaknya ikan di dalam akuarium. Setiap
tindak tanduknya terlihat transparan oleh rakyat. Karenanya,
pemerintah dengan sendirinya akan berkomitmen untuk
memperbaiki tata kelola birokrasi. Komitmen ini juga
menyangkut perbaikan tata cara partisipasi dan akses
masyarakat terhadap pembangunan.
Keterbukaan akan mengubah paradigma pemerintah yang
selama ini terkesan tertutup dan sulit untuk dijangkau.
Pemerintah tidak lagi akan dipandang dengan kecurigaan dan
kritis, melainkan sebagai mitra yang menyediakan ruang
untuk terlibat bagi berbagai kelompok masyarakat.

Pemerintah terbuka untuk apa?
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi
pemerintah.

Meningkatkan
pembangunan.

Menjadi terbuka dan transparan adalah langkah pertama dan
paling penting bagi pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan
rakyat. Di era informasi seperti saat ini, tidak ada yang bisa
ditutup-tutupi. Termasuk aktivitas pembangunan yang
diselenggarakan oleh pemerintah.

Dengan keterbatasan sumberdaya, khususnya SDM dan
anggaran, Pemerintah tidak mungkin bergerak sendiri dalam
melaksanakan pembangunan. Program-program pembangunan
pemerintah hanya akan bisa berjalan secara berkelanjutan jika
masyarakatnya juga ikut bergerak. Ketika masyarakat percaya
bahwa pemerintah bekerja dengan benar, masyarakat akan
dengan senang hati ikut menyukseskan berbagai program
pemerintah.

Jika tidak dari pemerintah sendiri, masyarakat akan tetap
mendapatkan informasi tersebut dari pihak lain. Dan jika
informasi yang diperoleh tidak tepat, pemerintah harus
menghabiskan energinya untuk memberikan klarifikasi. Semua
itu bisa dicegah jika pemerintah sedari awal menyampaikan
sendiri kepada masyarakat informasi yang benar secara jelas dan
transparan tentang apa yang mereka kerjakan. Mendapatkan
kepercayaan masyarakat adalah langkah awal untuk mengajak
mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

peran

serta

masyarakat

dalam

Dengan penjelasan yang tepat, tentang upaya pembangunan oleh
pemerintah apa tujuan serta dampaknya bagi masyarakat, akan
membuka ruang bagi masyarakat untuk tahu apa peran serta
yang bisa mereka lakukan, bahkan secara swadaya sekalipun.
Mereka juga akan lebih aktif memberikan masukan dan saran,
karena mereka percaya bahwa mereka didengarkan.

Memperluas akses terhadap program pembangunan
pemerintah
Monopoli informasi akan berujung pada monopoli
sumberdaya. Ketimpangan informasi akan berujung pada
ketimpangan distribusi sumberdaya. Tanpa keterbukaan,
program kegiatan dari pemerintah hanya bisa di akses oleh
segelitir orang. Sehingga istilah “orang dalam” menjadi
sesuatu yang dianggap wajar untuk bisa mengakses “proyek”
pemerintah.
Dengan
membuka
informasi
seluas-luasnya,
akan
mempersempit ketimpangan informasi tersebut. Sehingga
akses masyarakat terhadap program kegiatan pemerintah
lebih merata.

Pemerintah di
Era Medsos
Berdasarkan hasil riset Wearesosial Hootsuite yang
dirilis Januari 2019, pengguna media sosial di
Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari
total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei
sebelumnya.

Tidak sekedar eksis
Sekarang adalah eranya saling terhubung dengan
perantara media sosial. Sebagian besar pengguna internet
pasti memiliki salah satu dari media sosial. Berdasarkan
hasil riset Wearesosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019
pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta
atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik
20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media
sosial mobile (gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48%
dari populasi.
Dengan pengguna melebihi setengah populasi, wajar
rasanya jika berbagai isu di media sosial setidaknya bisa
memberikan gambaran tentang isu aktual yang sedang
terjadi di masyarakat. Apalagi tipikal masyarakat
Indonesia yang senang sekali menjadikan media sosial
sebagai tempat “curhat”.

Berbagai keluhan atau apresiasi tentang kinerja
pemerintah juga sering kita temukan di media sosial.
Karenanya penting juga bagi pemerintah untuk ikut aktif
dalam bermedia sosial. Di provinsi NTB, OPD bahkan
diharuskan memiliki media sosial yang dipantau secara
rutin keaktifannya.

Medsos pemerintah seharusnya
Saat ini instansi pemerintah sedang berlomba-lomba untuk
aktif di media sosial dan menggunakannya untuk berbagi
informasi kepada masyarakat, tetapi sebagian besarnya masih
memanfaatkan media sosial baru sebatas sebagai “papan
pengumuman online”. Media sosial lebih dari pada itu. Tidak
cukup hanya dengan berada di facebook atau instagram.
Penggunaan media sosial yang benar akan memberikan
peluang kepada instansi pemerintah untuk mendapatkan
masukan dan tanggapan secara real time terhadap apa yang
telah mereka kerjakan. Serta menjadi jendela bagi mereka
untuk melihat persoalan yang sedang aktual terjadi di
masyarakat yang mereka layani.
Melalui media sosial pemerintah bisa mengambil pendekatan
bottom up, organisasi publik bisa berbicara secara langsung
dengan masyarakat yang dilayaninya.

Interaksi adalah kuncinya, melalui media sosial kita bisa
menerima pengaduan dan permintaan dari masyarakat untuk
mengatasi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Melalui
media sosial juga kita bisa melaporkan sejauh mana kita telah
mengatasi masalah yang ada.
Yang juga penting adalah, menyampaiakan pesan dalam
bahasa yang dimengerti oleh masyarakat. Dengan berbicara
dalam bahasa yang mudah dipahami, instansi pemerintah
bisa dengan lebih baik mengkomunikasikan pesan mereka
secara efektif, efisien dan menghasilkan dampak yang
optimal. Kepercayaan sangat sulit dibangun tapi bisa dengan
mudah diruntuhkan. Untuk meningkatkan kepercayaan,
pemerintah harus terbuka, jujur dan berbicara dengan
terang-benderang kepada followernya.

Berbagai Jenis
Medsos
Seperti halnya media konvensional, media sosial pun
memiliki beragam bentuk dan peruntukan yang
berbeda-beda. Satu jenis media sosial akan optimal
dimanfaatkan untuk bentuk konten tertentu dengan
cara tertentu.

Beda jenis beda fungsi
Ada puluhan bahkan ratusan aplikasi media sosial yang
dikembangkan. Semuanya dengan keunggulan masingmasing. Tapi tidak semua aplikasi tersebut digunakan secara
masif oleh masyarakat. Di Indonesia, aplikasi media sosial
yang sangat akrab dalam keseharian kita mungkin hanya
beberapa saja. Seperti facebook, instagram, twitter, youtube,
dan beberapa lainnya.
Seperti halnya media konvensional, media sosial pun
memiliki beragam bentuk dan peruntukan yang berbedabeda. Satu jenis media sosial akan optimal dimanfaatkan
untuk bentuk konten tertentu dengan cara tertentu.
Ada media sosial yang khusus dibuat dengan menonjolkan
kemampuannya untuk berbagi foto, ada yang digunakan
untuk berbagi video, ada pula yang awal mulanya difokuskan
untuk hanya berbagi beberapa patah kata saja.

Ada media sosial yang disukai oleh anak muda, ada juga yang
cukup akrab dikalangan tua. Ada yang disukai oleh penduduk
yang di desa ada juga yang hanya akrab dikalangan penduduk
kota.
Dengan mengetahui karakteristik tiap media sosial serta
menyajikan beragam bentuk konten sesuai dengan jenis
media sosialnya, maka kita akan bisa mendapatkan dampak
yang optimal dalam penyebaran informasi.
Right Content in Right Media is King of Kings!

Facebook si serba tahu
Kalau KH. Zainuddin MZ adalah kyai sejuta umat, maka Facebook
adalah media sosial sejuta umat. Bukan saja karena penggunanya
paling besar dan ada disegala kelas umur, jenis kelamin, kota
maupun desa tetapi juga karena segala informasi yang dicari oleh
orang-orang pasti ada yang membagikannya disini.
Ini menjadikan facebook sangat cocok sebagai tempat
menyebarkan semua aktifitas pemerintah. Karena sifat informasi
yang beredar juga berubah dengan cepat, maka informasi yang
dikirim ke facebook haruslah selalu aktual. Yang dikejar dari
facebook adalah kecepatan dan kuantitas dari informasi yang
dibuat.
Aktifitas dari instansi pemerintah bisa ditampilkan di sini.
Konten ini menonjolkan keseharian, kegiatan dan juga aktivitas
dari kelembagaan. Dengan facebook, kita bisa bercerita melalui
foto. Mengunggah foto dengan caption yang tepat akan mendapat
simpati dari para pengguna facebook.

Orang-orang suka menggunakan facebook untuk mengikuti
suatu kejadian penting dan aktual, kita dapat mengikuti topik
yang sedang aktual melalui hashtag dan mengaitkannya dengan
konten yang sesuai dengan peran dan fungsi kelembagaan kita.
Salah satu jenis konten yang juga berpotensi meningkatkan
interaksi adalah dengan membagikan ulang konten buatan
follower. Hal itu akan membuat mereka merasa “dicintai” dan
diperhatikan.
Masyarakat bisa menemukan facebook kita dengan
menggunakan kata kunci untuk mencari Nama Halaman, Akun
dan Grup Facebook; Judul Konten; Caption atau narasi suatu
konten; dan Tagar atau Hashtag.

Instagram si cantik jelita
Kekuatan instagram adalah pada kecantikan kontennya
yang biasa digunakan untuk membagikan foto/ gambar
dengan kualitas yang diproduksi dengan baik. Dengan
spesialiasi pada konten gambar, kita bisa membuat konten
jadi lebih berwarna.
Foto suatu destinasi yang indah akan selalu menarik
perhatian. Selain itu, orang-orang menyukai infografis
yang eye-catching dan informatif. Karena hal itu, infografis
biasanya mendapatkan lebih banyak engagement dan
terkadang bisa mengumpulkan cukup banyak share.
Seperti halnya perempuan, kecantikan saja tidaklah cukup.
Kecerdasan akan menyempurnakannya. Di instagram, ini
ditunjukan dengan caption/ narasi yang kreatif dan
menarik.

Livestreaming adalah salah satu fitur instagram yang
bisa dimanfaatkan untuk menyiarkan langsung aktifitas
instansi pemerintah. Fitur ini bisa dipergunakan untuk
mengikutsertakan para follower secara online tanpa
harus hadir di acara tersebut. Setelah Anda selesai
melakukan streaming langsung, Anda dapat memilih
apakah Anda ingin konten itu tersedia untuk orang lain
setelahnya.
Masyarakat bisa menemukan instagram kita dengan
menggunakan kata kunci untuk mencari Tagar atau
Hashtag; Nama Akun; dan Lokasi Posting

Twitter si bijaksana
Dimana media sosial yang paling tepat untuk mencari
berbagai kata-kata bijak dan serta ide-ide cerdas?
Twitter lah tempatnya. Hampir semua peristiwaperistiwa penting yang menjadi perhatian di internet
dimulai dari twitter. Dengan kekuatan trending toping
pada hastagnya, twitter bisa menggerakan banyak orang
untuk ikut berpartisipasi dalam suatu aksi.

Selain dalam bentuk satu kutipan atau kalimat, ide-ide
juga bisa dibagikan dalam bentuk Kultwit (Kuliah
Twitter). Strategi konten ini sering digunakan oleh akun
twitter yang ingin membangun “brand”nya di dunia
twitter. Dalam kelembagaan, kultwit berhubungan
dengan identitas organisasi atau terkait dengan topik
yang diperdalam.

Twitter dikenal sebagai pengusung gerakan perubahan
(Movement). Ajakan untuk melakukan perubahan atau
tindakan yang mengarah pada hal positif
selalu
mendapatkan respon dalam bentuk RT yang banyak. Ini
disebabkan sifat pengguna twitter yang mempunyai
karakteristik berbagi.

Seperti halnya para bijak bestari, selera humor adalah
satu paket dengan kebijaksanaan. Jenis konten seperti
humor cerdas dan ringan juga mempunyai sentimen
positif di Twitter. Akun twitter TNI AU sudah
membuktikannya.
Masyarakat bisa menemukan akun twitter kita dengan
menggunakan kata kunci untuk mencari Tagar atau
Hashtag; Nama Akun; dan Konten Tweet atau Caption
postingan.

Youtube si gagah perkasa
Youtube dengan strateginya untuk fokus hanya pada berbagi
konten berupa video, menjadikannya sebagai media sosial yang
memungkinkan penggunanya untuk membagikan konten yang
secara visual sangat mempesona.
Menyajikan video dengan durasi berapapun, dan ukuran
resolusi tertinggi sekalipun bisa dilakukan di youtube. Inilah
yang menjadikannya begitu gagah perkasa. Tapi, untuk
menghasilkan konten yang seperti itu tentunya membutuhkan
sumberdaya waktu, keterampilan serta peralatan yang
mumpuni. Karenanya wajar jika konten youtube mungkin
menjadi konten yang paling akan paling lama untuk diperbarui
isinya.
Video tentang pelaksanaan suatu kegiatan secara lengkap, yang
didalamnya terdapat pernyataan-pernyataan penting dari
pemegang kebijakan akan menjadikan konten kita lebih
terpercaya.

Video testimoni dari masyarakat yang menerima dampak atau
ikut berpartisipasi dalam program kegiatan yang kita
laksanakan juga bisa dikemas menjadi tontonan yang menarik.
Dengan mengutamakan pada kekuatan kita menggali
informasi tentang keberhasilan mereka atau manfaat positif
yang meraka dapatkan dari program pemerintah.
Video cara mengerjakan Sesuatu (How to) juga merupakan
salah satu pencarian yang paling tinggi di YouTube karena
bentuknya yang lebih jelas dan aplikatif. Dalam lembaga
pemerintahan, contohnya kita bisa menayangkan langkahlangkah mengurus perijinan misalnya. Kita dapat menjelaskan
langkah-langkah rincinya.
Masyarakat bisa menemukan akun youtube kita dengan
menggunakan kata kunci untuk mencari Judul Video; Nama
Akun; dan deskripsi atau caption video.

Website sang raja di raja
Website adalah muara dari semua konten. Untuk bisa
memberikan informasi secara lebih mendalam kepada
masyarakat, website adalah tempat yang paling tepat. Tidak
hanya menyampaikan fakta, tapi juga analisa.
Konten website adalah berita yang selangkah lebih maju.
Tidak hanya menyampaikan fakta yang sudah diketahui oleh
publik, tapi ditambah dengan analisa dampak dari fakta
tersebut serta alasan dibalik kenapa fakta itu bisa terjadi atau
alasan dibalik tindakan yang diambil pemerintah serta
dampaknya bagi masyarakat.
Jika pada media sosial terutama facebook yang dikerjar
adalah keaktualan informasi, maka pada website yang dikejar
adalah kedalaman informasinya. Tidak ada informasi basi di
website, karena yang dilaporkan bukan hanya peristiwanya
tetapi alasan dan dampak dari peristiwa itu yang penting
untuk dipahami masyarakat.

Di website kita bisa mengumpulkan kembali semua konten
yang kita posting di media sosial lainnya. Begitu pula
sebaliknya, karena website hanya mengandalkan mesin
pencari seperti google bagi orang untuk menemukannya,
maka menyebarkan konten website dalam bentuk link ke
media sosial lainnya khususnya facebook dan twitter akan
sangat membantu menarik pengunjung.
Website juga adalah fasilitas resmi bagi pemerintah untuk
menyediakan berbagai jenis informasi publik seperti
dokumen perencanaan, maupun dokumen pelaporan kinerja
pemerintah.
Masyarakat bisa menemukan alamat website kita dengan
menggunakan kata kunci untuk mencari Nama Instansi; Judul
berita atau artikel; dan Judul dokumen.

Hal Penting
Lainnya
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, berada di
media sosial saja belumlah cukup. Media sosial
membutuhkan konten yang menarik, interaksi yang baik
dengan pengikut medos kita, serta perlu dilakukan
pemantauan terhadap aktifitas media sosial untuk
mengukur dampak dari aktifitas kita di media sosial.

Selanjutnya apa?
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, berada di media
sosial saja belumlah cukup. Media sosial membutuhkan
konten yang baik. Kita perlu merancang konten agar
menampilkan isi yang penting bagi masyarakat.
Kita bisa menilai penting atau tidaknya konten yang kita
sampaikan dari reaksi yang diberikan oleh pembaca melalui
komentar atau bentuk reaksi lainnya di media sosial.
Dalam menanggapinya, harus benar-benar memperhatikan
bagaimana interaksi kita dengan para pengikut akun media
sosial kita. Karena tidak sedikit kasus dimana interaksi di
media sosial justru menimbulkan masalah di dunia nyata.
Untuk memperluas jangkauan dari konten yang kita
sampaikan, promosi perlu dilakukan. Sekali lagi promosi perlu
dilakukan hanya jika kita merasa bahwa yang kita sampaikan
pernting diketahui masyarakat luas.

Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengelola SDM
yang menjadi admin akun media sosial agar bisa bekerja
dengan efektif dan efisien. Perlu dilakukan pemantauan
terhadap aktifitas media sosial baik harian, mingguan
maupun bulanan untuk mengukur hasil aktifitas kita di media
sosial.

Merancang konten
Kita sudah membahas berbagai macam bentuk konten yang bisa
dibuat sesuai dengan jenis media sosial. Sekarang beberapa hal
umum yang perlu diperhatikan dalam menyusun konten yaitu :
1.
Konten standar yang kita buat haruslah memenuhi kaidah
5W1H dari suatu kegiatan/aktivitas. Apa bentuk
kegiatannya? Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan?
Kapan kegiatan tersebut dilaksanakan? Siapa saja pihak/
stakholder yang terlibat di dalamnya? Mengapa atau apa
yang melatar belakangi kegiatan? Bagaimana proses dan
hasil pelaksanaan kegiatan?. Jika mengejar keaktualan
informasi, maka paling minimal berisi apa, siapa, dimana
dan kapan kegiatan tersebut.
2.
Periksa… periksa… dan periksa sekali lagi informasi yang
akan ditampilkan. Nama orang, gelar, nama instansi/
organisasi, waktu dan tempat adalah informasi dasar yang
akan memalukan kalau sampai salah.
3.
Data lainnya yang ingin ditampilkan harus dipastikan
kebenarannya. Jika belum pasti, lebih baik tunda, daripada
nanti menimbulkan kesalah pahaman.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja yang seharusnya
ditampilkan pada sebuah akun media sosial pemerintah?
Apakah rapat-rapat rutin atau kegiatan yang sifatnya seremonial
juga harus ditampilkan? Syarat layaknya suatu peristiwa untuk
diberitakan yaitu: menyangkut hajat hidup orang banyak,
menanggapi isu aktual, unik, melibatkan pihak/ tokoh terkenal,
serta melibatkan human intrest.
Perlu dipilah-pilih mana saja konten yang bisa dipublikasikan
melalui media sosial. Jangan terjebak pada rutinitas seperti
publikasi kegiatan seremonial kantor yang sebenarnya tidak
menarik bagi publik.
Kalaupun harus, maka untuk membuat berita menjadi menarik,
kita harus bisa mengungkap sesuatu yang tersembunyi (story
behind the news) dan memberi makna terhadap yang
biasa/umum. Berita itu harus mengandung sesuatu yang baru.
Kegiatan yang terlihat rutin bisa dijadikan sebagai pintu masuk.
Sedangkan datanya selalu berubah. Kita bisa memperbanyak
detail soal data yang tidak semua orang tahu.

Membaca dampak dan trend
Bagaimana para pengguna media sosial menanggapi konten
yang kita sampaikan? Topik apa terkait Instansi kita yang saat
ini sedang menjadi perhatian dunia maya? Dua hal tersebut
penting
untuk
diketahui
sebagai
dasar
untuk
mengembangkan media sosial kita lebih baik lagi
kedepannya.
Mengukur dampak berita
Keberhasilan konten yang telah kita posting bisa dinilai
secara kuantitas maupun kualitas. Tolak ukur dari sisi
kuantitas misalnya bertambahnya jumlah pengguna di
Twitter, fans di Facebook, follower di instagram, jumlah
komentar, ReTweet, reshare, 'Like', serta jumlah pengunjung
dan peringkat situs web.

Tolak ukur dari segi kualitas bisa dilihat dari bertambahnya
jumlah sentimen positif atas instansi. Artinya ketika orangorang membicarakan instansi kita di dunia maya lebih
banyak terkait dengan hal-hal yang positif atau mereka
memerikan respon positif pada konten yang kita sampaikan.
Melacak isu teraktual
Beberapa media online yang memiliki cukup banyak pembaca
di NTB antara antara lain : kicknews.today; suarantb.com;
radarlombok.co.id;
lombokpost.net;
hariannusa.com;
kahaba.net; samawarea.com; bimakini.com; lombokita.com;
metromini.info; dan insidelombok.id.
Kita bisa memasukan kata kunci pencarian yang sesuai
dengan bidang urusan pada website-website berita di atas
untuk melihat topik berita apa saja yang sedang banyak
diberitakan terkait instansi kita.

Interaksi di media sosial
Berkomunikasi di media sosial sedikit berbeda dengan
dunia nyata. Para penggunanya seperti merasa bebas bisa
melontarkan perkataan apapun. Media sosial kerap menjadi
arena kritik dan ‘ruang caci maki’, baik terhadap orang lain,
institusi, maupun kebijakan tertentu. Padahal, penghinaan
di sosial media, tetap serupa dengan caci maki dan umpatan
di dunia nyata yang bisa berujung pada proses hukum.
Karenanya kita perlu lebih bijak dalam menanggapi respon
yang muncul di sosial media. Yang pertama perlu dilakukan
adalah tetap tenang. Kemudian, kita perlu menjelaskan
duduk perkara sebenarnya. Kita jelaskan seperlunya, tanpa
terlihat ingin membela diri. Jika tidak mau mendengar,
maka tinggalkan saja. Kita seringkali ingin menyerang balik.
Ini bukanlah jalan yang tepat, ia sebaiknya dihindari.

Meskipun kita sudah berusaha menyampaikan sesuatu
dengan berhati-hati, tetap ada peluang terjadinya kesalahan
atau krisis lain terhadap akun media sosial lembaga tersebut.
Langkah-langkah penanggulangan krisis akun media sosial
pemerintah:
1. Akun media sosial harus merespon dengan cepat agar
isu yang berkembang tidak semakin liar.
2. Melakukan diskusi internal sebelum melakukan rilis
komunikasi publik.
3. Seleksi orang-orang bahkan pejabat yang akan
mengeluarkan statement yang mewakili lembaga,
sehingga semua informasi keluar dari satu pintu.
4. Lembaga pemerintah yang mengalami krisis harus
mengutamakan aspek kepentingan publik dan juga
aturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penanggulangan krisis hanya demi menyelamatkan
nama lembaga, namun jika tidak sesuai aturan hanya
akan melahirkan masalah baru.

Promosikan seluas-luasnya
Walaupun media sosial adalah tempat kita
“mempromosikan” apa saja yang kita lakukan sebagai
instansi pemerintah untuk masyarakat, tetapi tetap saja
media sosial itu pun perlu di promosikan agar diketahui
oleh publik.
Hampir semua pengguna internet saat ini bisa dijangkau
melalui media sosial. Bagaimanapun juga, tidak semua
dari mereka terhubung dengan media sosial milik
pemerintah.
Memperluas jangkauan instansi pemerintah di media
sosial membantu meningkatkan jangkauan dari pesan
yang ingin disampaikan. Membantu menyebarkan
informasi yang benar dan membantu menangkal
informasi yang salah beredar lebih luas di masyarakat.

Promosi Online
Bekerjasama dengan tokoh lain yang memiliki lebih banyak
pengikut di media sosial akan sangat membantu penyebaran
informasi yang kita inginkan secepat dan seluas mungkin.
Cara lainnya yaitu dengan bekerja sama dengan instansi lain
yang telah lebih dahulu memiliki banyak pengunjung.
Promosi Offline
Promosi offline bisa dilakukan dengan mencantumkan
alamat media sosial pada berbagai bentuk publikasi offline
yang dicetak oleh instansi pemerintah. Pencantuman alamat
media sosial pada media publikasi offline juga menjadi
bentuk validasi secara resmi dari alamat media sosial
instansi pemerintah. Alamat medsos yang dicantumkan
secara offline itulah yang menjadi alamat medsos resmi
instansi.

Admin si penjaga gawang
Media sosial pemerintah adalah salah satu alat
komunikasi kepada publik dengan demikian menjadi
etalase dari kerja Pemerintah. Ujung jari admin akan
menghasilkan gambaran dari kinerja pemerintah.
Mereka yang mengemas konten ini harus diisi oleh
orang-orang yang paling mengerti kerja organisasi.

Jadwal Harian. Berinteraksi dengan followers
(menjawab pertanyaan, dan lainnya); Mempersiapkan
konten sesuai dengan tujuan (gambar, caption, dan
lainnya); Menerbitkan konten sesuai dengan waktunya;
Mencari akun dengan followers yang banyak dan sesuai
dengan target untuk diajak bekerja sama.

Uraian tugas admin media sosial bukan hanya asal
upload dan memberikan tanggapan atas komentar
netizen. Lebih dari itu, para admin media sosial harus
merancang manajemen konten sehingga konten yang
dipublikasikan benar-benar terprogram dan selaras
dengan strategi dan kebijakan pembangunan instansi.

Jadwal Mingguan. Analisa konten mana yang paling
diminati, kenapa konten lain kurang; Persiapan tema
konten aktual untuk seminggu kedepan.
Jadwal Bulanan. Evaluasi konten pada sebulan
terakhir, mana yang paling berhasil, kenapa; Analisa
apakah tujuan bulan ini tercapai; Rencakanan tujuan
selanjutnya untuk satu bulan kedepan.

Penutup
Melalui media sosial dunia bergerak cepat. Mau tidak
mau pemerintah harus ikut menjadi organisasi yang
cepat tanggap terhadap keluh-kesah masyarakat,
khusunya yang disampaikan di media sosial.

Pesta telah usai, saatnya bekerja
Dunia maya tetap saja dunia maya. Sebaik apapun wajah
pemerintah di dalamnya, yang lebih penting lagi adalah
kerja di dunia nyata. Medsos hanyalah alat untuk
mempermudah pemerintah untuk mencapai dan
mendengarkan masyarakat. Yang lebih penting adalah
tindak lanjut terhadap segala permasalahan yang
disampaikan disana.
Melalui media sosial arus informasi bergerak dengan
cepat. Mau tidak mau pemerintah harus ikut menjadi
organisasi yang cepat tanggap terhadap keluh-kesah
masyarakat, khususnya yang disampaikan di media
sosial.

Bagi yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang
pengelolaan media sosial bisa membaca buku
Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam
Lembaga
Pemerintahan
yang
diterbitkan
oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 83 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.
***
Saya tidak khawatir atas apa yang ditulis di sosial
media hari ini. Tapi saya lebih khawatir atas apa yang
ditulis para sejarahwan di masa depan.
(Anies Baswedan)

Alamat media sosial
WEBSITE
FACEBOOK
INSTAGRAM
TWITTER
YOUTUBE

https://dislhk.ntbprov.go.id
https://facebook.com/dislhk.ntbprov
https://instagram.com/dislhk.ntbprov
https://twitter.com/dislhk_ntbprov
https://youtube.com/dislhkntb
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