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Yth. Kepala Kantor Kernenterian Agama Kabupaten/Kota
Se * Nusa Tenggara Trrnur

Dalann rangka pemanfaatan rnedia sosialsebagaisarana

komunikasidan penyebarluasar inforrnasi,

Kegiatan dan pelayanan pemerintahan.
Maka saya hirnbau kepada semua satker Kantor Kernenag KabupatenlKota dan Madrasah diwilayah
Kementerien Agama $'lTT untuk dapat memiliki eredia s{rsial {faeeboch, Twitter, inrtflgranr dan
Channel You Tube).
Pemanfaatan m*dia sosialtersebut harus selalu berpedornan pada Surat Edaran Menpan RB, nomor
137 tahun 2018, tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial BagiAparatur Sipil Negara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara" diucapkan terima kasih.
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Panduan Pemanfaatan Media Sosial
di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. NTT

A. Pendahuluan
Subbag Inmas pada Lingkup Kanwil Kementerian Agama Prov NTT memiliki
tanggung jawab untuk dapat menjadi penghubung antar Kanwil Kementerian Agama
Prov. NTT dengan }embaga pemerintah lain, dengan lembaga-lembaga non pemerintah,
dengan media, serta masyarakat luas. Dalam perannya sebagai jembatan penghubung ini,

Inmas mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan
program/kebijakan, aktivitas dan capaian yang diraih oleh lembaga hingga tanggapan
lembaga atas respon, aspirasi dan opini yang berkembang di masyarakat terhadapnya.

Di tengah beragamnya media komunikasi yang ada saat ini, Inmas dituntut untuk
dapat memilih media yang sesuai baik untuk publik internal maupun publik eksternal.
Dengan semakin banyaknya masyarakat yang mempergunakan internet, komunikasi
melalui media online meniadi salah satu alternatif yang cukup menarik'
Yang dimaksud dengan media sosial di sini, yaitu merupakan kategori media online

dimana orang-orang berbicar4 berpartisipasi, berbagi, berjejaring dan ditandai dengan

aktivitas online. Sebagian besar media sosial mendorong pengguna untuk berdiskusi,
memberikan umpan ballk, voting, komentar dan berbagi informasi sesuai dengan
minatnya masing-masing.
Media sosial telah terbukti menjadi media penyebaran informasi yang cukup efektif

bagi banyak kalangan. Tidak jarang akibat cepatnya penetrasi informasi di media sosial
sebuah issu yang belum jelas kebenarannya bergerak liar di luar kendali pihak-pihak

yang terkait. Dalam kondisi seperti ini, Inmas Kementerian Agama dituntut untuk
memiliki kemampuan mengelola media sosial agar informasi-informasi yang berkaitan
dengan lembaga tersampaikan dengan baik. Selain itu, Inmas juga harus mampu
mengelola berbagai sumber informasi dan saluran komunikasi secara efektif, agar

informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dapat sampai kepada publik
dengan tepat.

Agar maksud

di

atas dapat tercapai dengan baih maka bersama

ini kami

memberikan bebebapa alternatif jenis media sosial yang dapat digunakan dan petunjuk
umum penggunaannya.

B. fenis-fenis Media Sosial yang Digunakan

1.

Facebook
Facebook adalah situs jejaring sosial yang dapat menghubungkan penggunanya

dari berbagai belahan dunia melalui keterhubungan profil, berkirim

pesan

personal melalui inbox maupun melalui wall/news feed, chotting.
2.

Twitter

Twitter adalah layanan jejaring sosial dalam bentuk mikroblog

yang

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca kicauan {aueet) teks

hingga 140 karakter. Untuk memperunudah pengenalan dan pencarian terhadap

suatu tema atau kegiatan yang sedang dilakukan Inmas

sebaiknya

mempergunakan hastag [#). Apabila dalam Facebook dikenal dengan pertemanan,
maka di Twitter istilah yang dipergunakan adalah Follower dan Following. Apabila

Inmas akan mempergunakan Twitter untuk berkomunikasi dengan masyarakat
luas maka setting akun sebaiknya terbuka ftidak dikunci) dan memfollow kembali

follower sebanyak mungkin, sehingga Twitter dapat menyerap aspirasi maupun
opini publik dan menjadikan Twitter sebagai media yang interaktif.
3.

Instagram

Instagram merupakan jejaring sosial untuk berbagi momen-momen yang dilalui
melalui sebuah foto atau video. Bila hendak menggunakan media ini, maka Inmas
dapat mempergunakan foto yang menarik atau video berdurasi pendek [hanya
sampai dengan 30 detik).
Youtube
Youtube adalah sama-sama situs web berbagi video. Saat ini Youtube menjadi situs

berbagi video terpopuler. Inmas dapat mengunggah video yang memuat profil,
kegiatan atau momen-momen penting yang memperlihatkan kepada masyarakat

akan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan lembaga. Hal

ini

dapat

membantu apabila ada masyarakat yang ingin mengetahui tentang lembaga dan
kegiatannya, sehingga masyarakat mendapatkan gambaran melalui video tersebut.

C, Panduan Umum Pemanfaatan Media Sosial

1.

Media sosial menjangkau publik yang sangat luas sehingga diperlukan pemahaman

dalam penyebaran informasi dan cara berkomunikasi lintas budaya. Melalui media
sosial, Inmas dapat menggali aspirasi publik.

2-

Akun media sosial Kantor merupakan representasi dari kantor tersebut, sehingga

akibat dari penggunaannya menjadi tanggung jawab lembaga atau pengelola media

sosial tersebut. Karena itu pastikan bahwa profil lembaga kita dapat tercermin
dalam media sosial, dan pisahkan antara profil individu dengan profil lembaga.
Konten media sosial didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga.

3.

Penggunaan media sosial harus memperhatikan Pedoman Pemanfaatan Media

Sosial Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi [PAN-RB) RI, yang meliputi 9 asas media
sosial yaitu:

a) faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media

sosial berlandaskan

pada data dan fakta yang jelas.

b) dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, di
mana

cJ mendorong keikutsertaan dan keterlibatan (engagement khalayak dengan cara
menerima komental tanggapan, dan masukan kepada instansi pemerintah;

dJ interaktif, yakni komunikasi instansi pemerintah yang dilakukan melalui
media sosial bersifat dua arah;

eJ harmonis, yaitu menciptakan hubungan sinergis yang saling menghargai,
mendukung, dan menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait;

0

etis, yaitu dengan menerapkan perilaku sopan, sesuai dengan etika dan kode

etik yang ditetapkan, serta tidak merugikan orang lain dan menimbulkan
konflik

g)

kesetaraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik dan setara antara instansi

pemerintah dan pemangku kepentingan;

h) profesional, yaitu pengelolaan media sosial yang mengutamakan keahlian
berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan konsistensi;

il akuntabel, yaitu pemanfaatan media sosial yang

dapat

di p ertanggungj awabka n.

4.

Media sosial adalah media interaktif, karena itu harus dimanfaatkan oleh Inmas

untuk lebih dekat dengan publik. Inmas harus dapat mengikuti ritme media sosial,
berkomunikasi secara langsung dan memberikan respon dengan segera.

5.

Petugas Inmas harus dapat mengidentifikasi kebutuhan media sosialnya sehingga

sampai pada keputusan media sosial apa yang akan dipergunakan untuk
menunjang tugas-tugas Inmas. Karena

itu, petugas mempersiapakan strategi

komunikasi dan konten yang disesuaikan dengan karekteristik media sosial yang
dipilih.

6.

Media sosial adalah dokumentasi online. Mengingat sifatnya yang terbuka dan
bergesernya privacy, segala macam yang disajikan

di sana akan terekam oleh

mesin pengindeks dan dapat dijadikan bukti yang berkekuatan hukum. Dalam hal

ini, Inmas harus mengetahui informasi apa yang patut dan tidak patut di
sampaikan kepada publik serta bagaimana menyampaikannya"
7.

Media sosial Kantor wajib menghindari:

a. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain:

kesusiiaan, perjudian,

penghinaan,/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan {Pasal 27,
Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITEJ;

b.

akses ilegal {Pasa} 30 UU ITEJ;

c. intersepsi ilega! {Pasal31 UU ITE);
d. gangguan terhadap dat* {data intetferenc*, Pasal S2 UU I?E};
e. gangguan terhadap sistem {sysfeminterference, Pasal 33 UU ITE};

f.

penyalahgunaan alat dan perangkat {misuse af devi*e, Pasa} 34 UU ITE};

Menggunakan prinsip 35 {saring sebelum sharing), ketika hendak meneruskan
atau mernbagi informasi dari sumbei lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a]

memastikan bahwa sumber informasi tersebutterpercaya dan resmi'

bJ memastikan bahwa infsrmasi tersebut bergHna bagi masyarakat umum
cJ mengkaji apakah informasi 'tersebut mendukung pelalsanaan
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d) memastikan

bahwa informasi tersebut bersifat positif, tidak memecah belah,

dan hal-hal lain sebagaiamana dalam poiat 7 {tuiuhJ.
9.

Memastikan alamat web dan kontak person mempergunakan email dinas
{berdcmain @kemenag.go.idJ dan nomor telepon kantor sebagai alternatif apabila
media sosial suatu saat error atau tidak dapat diakses.

10.

Manfaatkan akun, baik akun regular maupun graup atau fans pflge, unruk

keperluan lenlheiia, untuk mefiiaga reputasi, menyampaikaa prograin atau
kebifakan, menyampaikan capaian atau prestasi, dll.
11.

Melakukan apdate media sosial kantor secara teratur.

D. Penutup

Demikian beberapa petunjuk umum penggunaan Media Sosial Kantor pada Lingkup
Kanwil KementerianAgama Prov. NTT. Semoga meniadi perhatian bersama.
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