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Government Public Relations (GPR) merupakan program 
prioritas untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang 
dilakukan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan
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A strong Governmental Relations function is often a 
critical part of success for fulfilling mission 
statements and achieving internal and external goals. 

Fungsi Hubungan Pemerintah yang kuat seringkali
merupakan bagian penting dari keberhasilan untuk
memenuhi pernyataan misi dan mencapai tujuan
internal dan eksternal.
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Basis kerja GPR adalah
pengelolaan informasi
dan komunikasi yang 
berkelanjutan untuk
memperoleh pemahaman
dan dukungan publik
terhadap Program dan 
Kebijakan Pemerintah.

IMPLEMENTASI GPR

 Pemerintah sebagai
penentu agenda isu-isu di 
masyarakat

 Membentuk lembaga
jejaring komunikasi

 Menyediakan dan 
menyebarkan konten
informasi publik
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Bagaimana cara ASN sebagai penentu agenda (agenda 
setting) isu-isu di masyarakat untuk membangun
kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber
informasi yang akurat dan dapat dipercaya?

1

Bagaimana caranya membentuk lembaga jejaring komunikas?

Bagaimana caranya menyediakan dan menyebarkan konten
informasi publik?

2

3
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Berkomunikasi dengan baik akan sangat membantu kita untuk saling
memahami satu sama lainnya, menghindari kesalahpahaman dan akan
saling memberikan rasa nyaman. Memiliki kemampuan berkomunikasi
yang baik dapat membangun hubungan yang baik dengan kolega atau
rekan kerja, membuka peluang bisnis maupun karier
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Communication is a way for people to connect over information, 
news, feelings, and so forth. But the way in which people connect has 
evolved, leading to new communication opportunities and challenges.
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Jose Luis Orihuela on Medium.com

There have been a 
number of paradigm shifts 
in communication due to 
the Digital Age



SEPULUH 
PERUBAHAN 

MASA DEPAN
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 Kehidupan dan Bisnis berpindah ke platform. 
 Muncul metode berusaha baru.
 Regulasi Baru.
 Konflik pelaku lama dan pelaku baru
 Berbagai pekerjaan berbasiskan teknologi. 
 Semua harus belajar. Ijazah terasa tak berlaku
 Berkembangnya algoritma dan kecerdasan artifisial
 Pendekatan “what to learn” digantikan “how to learn.”. 
 Data dan informasi dari menjadi basis penting
 Desa akan menjadi tumpuan utama kehidupan



Ada berapa jumlah kartu
di dompet Anda?
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Berapa persen ilmu
pengetahuan yang tidak
mungkin Anda dapatkan
dari internet?
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Prof. Renald Khasali

Bank saja berubah, sekarang
pekerjaan teller digantikan
teknologi. Anda tidak perlu lagi
ke bank, bank sudah ada dalam
genggaman kita. Uang berubah
menjadi uang digital
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Aktivitas komunikasi kesehatan
yang tak pernah berhenti
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Dibutuhkan kreativitas untuk membangun hubungan pemerintah
dan warganya guna menjaga reputasi pemerintahan



PERENCANAAN KOMUNIKASI & RELASI PUBLIK

 Tetapkan Tujuan
 Identifikasi Audiens
 Pilih Pesan
 Seleksi Media
 Aktivitas & Material
 Kolaborasi/ Patnerships
 Iplementasi
 Evaluasi
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Digital menjadi area 
utama dalam proses 
interaksi kehidupan
manusia masa kini dan 
masa depan



The illiterate of the 21st century will not be those who cannot 
read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn

Alvin Toffler
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Penemuan terbesar sepanjang masa adalah ketika seseorang bisa 
mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini.

Oprah Winfrey



Perubahan tidak akan datang jika
kita menunggu orang lain atau lain 

waktu. Kita sendiri adalah orang 
yang kita tunggu-tunggu.  Kita 

adalah perubahan yang kita cari
Barack Obama



Ketahuilah apa yang Anda sampaikan. 
Bukan menyampaikan semua yang Anda ketahui. 

Karena yang Anda ketahui belum tentu dibutuhkan orang lain
Suko Widodo

TERIMAKASIH
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