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Jumlah pengguna internet di Indonesia semakin banyak jumlahnya. Berdasarkan hasil studi 

Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII), yang diambil selama periode Maret hingga 14 April 2019, dari total populasi sebanyak 264 

Juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah 

terhubung ke internet. Bertambahnya jumlah pengguna internet, serta kebutuhan untuk 

berkomunikasi dua arah menjadikan media sosial sebagai salah satu alternatif media komunikasi 

berbasis internet yang dipilih oleh masyarakat. 

Media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan sehingga 

memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) 

dalam konteks yang beragam. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor  83 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, media sosial adalah media berbasis internet yang 

bersifat dua arah  (Web 2.0) dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya 

dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan 

dan berbagi isi. 

 Media sosial berdasarkan Permenpan Nomor  83 Tahun 2012 memiliki manfaat yaitu 

menyebarluaskan informasi pemerintah agar menjangkau masyarakat, membangun peran aparatur 

negara dan masyarakat melalui media sosial, menyosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan 

di masa depan, membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kesadaran 

dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah, serta menggali aspirasi, 

opini, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. 

Banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial menjadi peluang sekaligus 

tantangan bagi humas pemerintah (dhi. Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK) untuk terus 

mengembangkan media sosial BPK yang di kelolanya. Salah satu cara yang digunakan adalah 

dengan mencari tahu pandangan dan penilaian masyarakat terhadap akun media sosial BPK. Untuk 

itu, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas 

Akun Media Sosial BPK. 

Survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat (publik eksternal) 

terhadap akun media sosial BPK yang dikelola oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional. 

Survei dilaksanakan selama dua bulan, mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 1 Desember 

2019. Hasil survei akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pengelolaan akun media 

sosial BPK.  

Survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan eksternal dalam penggunaan media 

komunikasi BPK yang dikelola oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional. Saat ini Biro Humas dan 

Kerja Sama Internasional mengelola media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube) 

 



Berikut hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Akun Media Sosial BPK (Twitter, Instagram 

dan Facebook) yang telah dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Jumlah Responden  

Survei Kepuasan Pengguna Media Komunikasi BPK yang ditujukan kepada pihak eksternal 

dilakukan dari bulan oktober sampai dengan bulan Desember  dengan jumlah responden 152  

2. Jenis Kelamin Responden 

Pada survei yang telah dilaksanakan terdapat pembagian responden berdasarkan jenis kelamin. 

Pembagian jenis kelamin ini untuk mengetahui jenis kelamin pengikut akun media sosial BPK, 

sebagai berikut: 

Gambar 1 Jenis Kelamin Responden 

 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan jumlah responden laki-laki yang mengisi survei lebih 

banyak dibandingkan dengan responden perempuan dengan perbandingan 55,9% untuk 

responden laki-laki, dan 44,1 % untuk responden perempuan. 

3. Usia Responden 

Umur responden juga menjadi salah satu pertanyaan di dalam survei dimana Biro Humas dan 

Kerja Sama Internasional ingin melihat pada rentang umur berapakan pengikut (follower) akun 

media sosial BPK. Dengan mengetahui rentang usia responden, akan terlihat kategori 

generasinya. Apakah generasi x, y, atau z.  

Dalam survei ini, usia responden dibagi menjadi lima kategori yaitu responden dengan usia 

kurang dari 13 tahun, responden yang berusia antara 13 s.d. 18 tahun, responden dengan usia 

19 s.d. 35 tahun yang dikategorikan sebagai , responden berusia 35 s.d. 50 tahun, dan terakhir 

responden dengan usia lebih dari 50 tahun. Hasil survei terhadap responden dapat dilihat pada  

gambar dibawah ini: 

Gambar 2 Usia Responden 



 

Berdasarkan survei, usia responden yang mengikuti survei ini mayoritas berusia antara 19 s.d. 

35 tahun dengan prosentase  sebanyak 72,4%, lebih dari separuh jumah responden secara 

keseluruhan. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat yang mengikuti akun media sosial BPK 

rata-rata berusia muda dan merupakan generasi milenial.  Para pakar menggolongkan generasi 

milenial berdasarkan tahun awal dan akhir kelahiran. Penggolongan generasi milenial atau 

generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980-an, dan 1990-an. 

4. Domisili Responden 

Domisili atau tempat tinggal responden menjadi salah satu pertanyaan dalam survei untuk 

mengetahui persebaran pengikut media sosial BPK yang dibagi menjadi Indonesia bagian barat, 

Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Hal ini juga berhubungan dengan akses 

internet antara wilayah di Indonesia, karena sebagain besar terpusat di Pula Jawa. Hasil survei 

seperti dalam gambar berikut: 

Gambar 3 Domisili 

 

Berdasarkan survei, sebagian besar responden berdomisili di Indonesia bagian barat sebanyak 

71,1%, sedangkan sisanya berdomisili di Indonesia Bagian Tengah dan Timur. Hal ini sesuai 



dengan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama APJII, kontribusi terbesar atas penetrasi 

internet di Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Angka penetrasi di pulau ini mencapai 55 persen 

dari total keseluruhan. 

5. Akun Media Sosial BPK yang Paling Banyak Diikuti 

Badan Pemeriksa Keuangan memiliki empat media sosial yang dikelola oleh Biro Humas dan 

Kerja Sama Internasional yaitu Facebook (@humasbpkri.official), Twitter (@bpkri), Instagram 

(@bpkriofficial), dan Youtube (bpk ri official). Survei ini salah satunya ingin mengetahui, 

diantara keempat media sosial yang dimiliki oleh BPK, manakah akun media sosial yang paling 

banyak diikuti oleh masyarakat. Hasil survei diketahui sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4 Akun Media Sosial yang Paling Banyak Diikuti 

 

Dari gambar diatas diketahui bahwa, dari empat akun media sosial yang dimiliki oleh BPK, 

sebagian besar responden mengikuti Instagram (@bpkriofficial) sebanyak 64,5%. 

Sedangkang twitter menjadi akun media sosial kedua yang banyak diikuti sebanyak 20,4%, 

disusul facebook sebanyak 13,2% dan terakhir youtube. 

Instagram BPK saat ini memiliki empat tema konten yaitu seremonial yang berisi kegiatan 

pimpinan, edukasi publik, informasi seputar BPK, dan yang terakhir tema humanis yang 

berkaitan dengan kondisi dan situasi di sekitar kita. Keempat tema konten tersebut 

diharapkan dapat memperkaya postingan BPK agar lebih informatif dan tidak monoton. 

6. Tampilan Media Sosial BPK 

Pertanyaan ini terkait dengan tampilan (lay out) media sosial BPK. Hasil survey ini akan 

menjadi masukan dalam penyusunan tampilan media sosial BPK agar lebih menarik bagi 

publik.  

Gambar 5 Tampilan Media Sosial BPK 



 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa, tampilan (layout) media sosial BPK dinilai 

sangat menarik hanya sebanyak 20,4%, sedangkan sisanya sebanyak 36,2% menganggap 

tampilan media sosial BPK menarik, sementara 26,3 % menyatakan kurang menarik. Nilai 

sempurna (sangat menarik) hanya diperoleh dengan prosentase kecil yaitu 1:5 dari total 

penilaian responden. Hal ini akan menjadi masukan bagi Biro Humas dan Kerja Sama 

Internasional selaku pengelola media sosial BPK untuk berbenah diri, dengan selalu 

memperbaiki tampilannya agar lebih menarik perhatian masyarakat. 

7. Keterbukaan Informasi pada Media Sosial BPK  

Gambar 6 Informasi Dalam Media Sosial BPK 

 

 

Dari hasil survei diketahui bahwa responden menilai akun media sosial BPK sudah 

informatif yaitu sebanyak 36,2%, dan cukup informatif sebanyak 30,9%. Sebanyak 19,1% 

menilai media sosial BPK sangat informative, dan hanya sebagian kecil yang menilai media 

sosial BPK tidak informatif yaitu sebanyak 2%. 



8. Informasi dalam Media Sosial BPK 

Melalui survei ini, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional mengharapkan masukan dari 

masyarakat luas terkait informasi yang diharapkan ada dalam konten media sosialnya. 

Informasi-informasi tersebut dikategorikan menjadi sebagai berikut: 

a. Informasi terkait tugas pokok dan fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa; 

b. Informasi capaian-capain BPK berupa prestasi yang diperoleh BPK baik dari dalam 

negeri maupun luar negeri; 

c. Informasi terkait hasil pemeriksaan baik pemeriksaan pada Kementerian/Lembaga 

maupun Pemerintah Daerah dan instansi vertikal; 

d. Informasi terkait temuan penyimpangan keuangan negara/daerah; 

e. Informasi lainnya (yang belum disebutkan). 

Gambar 7 Informasi yang Diharapkan ada Dalam Media Sosial BPK 

 

Gambar 7 memberikan gambaran bahwa 33,6% responden menginginkan ada informasi 

terkait temuan penyimpangan keuangan negara/daerah sebagai konten media sosial BPK. 

Sedangkan sebanyak 25% responden mengharapkan konten yang berisi informasi tentang 

capaian-capaian BPK. Selanjutnya sebanyak 18,4% responden mengharapkan informasi 

lainnya, sedangkan 17,1 persen mengharapkan informasi terkait pemeriksaan. Informasi 

terkait tugas pokok BPK memperoleh prosentase paling sedikit. Hasil survei dapat menjadi 

acuan bagi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dalam menentukan tema konten pada 

media sosial BPK. 

9. Keterlibatan dalam Penggunaan Media Sosial BPK 

Masing-masing media sosial memiliki cara yang berbeda untuk melibatkan audiens mereka. 

Hal ini merupakan salah satu tujuan inti dari semua kegiatan media sosial. Keterlibatan 

audiens menunjukkan apakah konten media sosial yang diposting berhasil mendapatkan 

reaksi dari audiens. 



Keterlibatan atau engagement secara sederhana berarti komunikasi dua arah, yang menurut 

pakar komunikasi Wilbur Schramm (pada 1954) adalah komunikasi interaksional. Kunci 

dari komunikasi interaksional ini adalah umpan balik (feedback) atau tanggapan terhadap 

pesan atau konten tertentu.  

Keterlibatan dalam penggunaan media sosial dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori 

yang paling rendah hanya melihat-lihat saja tanpa memberikan reaksi lain, selanjutnya 

membaca lebih detil, kemudian memberikan tanda “like" , "love" atau sejenisnya, atau 

mem"follow"/ menambah sebagai teman suatu akun tertentu, kategori selanjutnya adalah 

berkomentar/bertanya/menjawab di kolom komentar, dan yang terakhir adalah 

mengirimkan pesan pribadi (private/direct message).  

 

 

Gambar 8 Keterlibatan dalam Penggunaan Media Sosial BPK 

 

Berdasarkan gambar diatas diketahui, sebanyak 42,1% responden membaca konten dalam 

postingan media sosial BPK secara lebih detil. Sedangkan sebanyak 38,8% terlibat aktif 

dengan memberi tanda "like" , "love" atau sejenisnya, atau mem"follow"/ menambah 

sebagai teman suatu akun tertentu. Walaupun demikian, sejumlah 11,8% responden tidak 

terlibat aktif dengan hanya melihat-lihat saja media sosial BPK. 

 

Selain pertanyaan-pertanyaan optional diatas, survei ini juga meminta masukan nama 

sapaan untuk admin dan nama sapaan followers media sosial BPK serta hal lain yang ingin 

disampaikan terkait akun media sosial BPK. 

Para responden telah banyak memberikan usulan nama sapaan untuk admin dan followers 

BPK seperti: 



Nama sapaan 

admin :  

 

Mintor (miminnya auditor), Sangpenjaga, Mimin, Padmasana, Admin 

Minbepeka, Minter (mimin pinter), Subroto31, Bapak Pri, MinRik, Admin 

Utama BPK, MinPeKa, BPKmin, Auditamin, Pengawal Harta Negara, 

MinOpinion, MinBe, Supermin 

Nama sapaan 

followers : 

BPK Lovers, Bipiker, @bpkers, Sahabat BPK, Sobat Bepeka, Auditor Negara 

SobRik, Audityawan/Audityawati, BPKawan, Mentor (temen auditor), BPK 

Mania, SobatOpinion, Pensila (penikmat hasil pemeriksa), Kawan Setia 

Penjaga Harta Negara, Sobataudit, KAWALERS, Tors, ZenBePeKa (dari 

netizen BPK), BPK friends, BPK Holic 

Dari banyaknya usulan sapaan untuk admin dan followers media sosial BPK, maka terpilih usulan 

sapaan “admin” dan “BPKawan” sebagai sapaan resmi media sosial BPK. Penggunaan nama sapaan 

ini diharapkan dapat mendekatkan BPK dengan audiensnya serta meningkatkan 

engagement dengan publik eksternal. 

 Selain itu, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional juga menerima beberapa masukan 

terkait akun media sosialnya. Masukan-masukan tersebut dibagi dalam beberpa kategori yaitu: 

1. Konten  

Responden menilai bahwa media sosial BPK monoton dan tidak menarik. Hal ini dikarenakan 

banyaknya tampilan kegiatan seremonial Pimpinan. Menurut responden, sebaiknya konten 

media sosial BPK juga menampilkan informasi seputar BPK serta informasi terkait dengan 

tupoksi dan peran BPK dalam mengawal harta negara. Konten pengetahuan seputar keuangan 

negara juga dianggap sebagai konten yang manarik sebagai bahan edukasi publik. Nantinya 

konten seputar BPK ini dapat diintegrasikan dengan media komunikasi BPK yang lain seperti 

website. 

Selain konten seremonial dan edukasi publik, responden juga berharap agar media sosial BPK 

menampilkan konten humanis yang berkaitan dengan bidang kerja BPK maupun terkait dengan 

lingkungan sekitar BPK. Berkaitan dengan bidang kerja BPK contohnya kegiatan pemeriksaan di 

lapangan yang unik maupun foto kegiatan auditor. Sedangkan terkait dengan lingkungan BPK 

bisa menampilkan kegiatan di Masjid BPK, kantin atau koperasi, atau bisa juga keseharian OB 

dan CS yang bekerja di BPK. 

2. Tampilan (Layout)  

Responden menilai bahwa desain gambar dan desain feed pada akun media sosial masih kurang 

bagus dan kaku. Responden berharap tampilan media sosial BPK dapat diperbaiki agar eye 

catching sehingga menarik audiens. Melihat akun-akun media sosial kementerian/lembaga yang 

lain bisa menjadi referensi untuk memperbaiki tampilan media sosial BPK. 

3. Interaktivitas  

Para responden menilai akun media sosial BPK kurang interaktif dengan sedikitnya komunikasi 

2 arah dengan followers. Responden berharap, admin lebih banyak memberikan respon atas 



comment dan pertanyaan yang disampaikan oleh followers dengan bahasa yang kekinian, santai 

dan menarik 

Selain itu responden juga mengharapkan agar postingan akun media sosial BPK terjadwal dan 

terarah serta terintegrasi antara satu akun media sosial BPK dengan akun yang lain. Postingan 

yang semakin sering, akan lebih mendekatkan diri dengan para followers. 

Selain itu, agar media sosial BPK lebih interaktif, banyak responden memberi masukan agar 

media sosial BPK membuat quiz dan tanya jawab (Q & A) yang berhubungan dengan ke-BPK-an. 

Diharapkan dengan adanya quiz serta membuka Tanya jawab dengan followers akan 

meningkatkan komunikasi dua arah dengan audiens. 

4. Masukan secara umum  

Sebagian responden menyatakan bahwa dibutuhkan lebih banyak sosialisasi terkait keberadaan 

akun media sosial BPK agar lebih di kenal oleh masyarakat. Hal ini juga dapat membantu 

menaikkan jumah followers akun media sosial BPK.  

Selain itu, centang biru pada akun media sosial juga dibutuhkan. Akun media sosial yang 

memiliki centang biru berarti akun tersebut sudah terverifikasi, artinya profil pemilik telah 

dikonfirmasi oleh platform media sosial bahwa itu adalah profil resmi orang tersebut atau merek 

yang diwakilinya. Akun media sosial yang bercentang biru, akan meningkatkan trust atau 

kepercayaan audiens terhadap postingan akun media sosial BPK. 

 

Kesimpulan 

Survei Kepuasan Masyarakat atas Akun Media Sosial BPK yang telah di laksanakan diikuti 

oleh responden laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang hampir sama dengan rata-rata usia 

antara 19 s.d. 35 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat yang mengikuti akun media 

sosial BPK rata-rata berusia muda yang merupakan generasi milenial. Hal ini didasarkan pada 

penggolongan generasi milenial yang tahun kelahirannya antara 1980-an, dan 1990-an. Sebagian 

besar responden berdomisili di Indonesia bagian barat dan mengikuti akun instagram BPK 

(@bpkriofficial). 

Berkaitan dengan tampilan akun media sosial BPK, sebagian besar responden menilai 

menganggap tampilan media sosial BPK menarik dan informatif. Selain itu, responden 

menginginkan ada informasi terkait temuan penyimpangan keuangan negara/daerah sebagai 

konten media sosial BPK diantara informasi-informasi yang lain. Walaupun demikian, masih 

banyak responden yang tidak terlibat aktif dengan akun media sosial BPK. Hal ini terbukti dengan 

banyaknya responden yang hanya membaca konten dalam postingan media sosial BPK secara lebih 

detil tanpa terlibat aktif didalamnya dengan  memberi tanda "like" , "love" atau sejenisnya, atau 

mem"follow"/ menambah sebagai teman suatu akun tertentu.  

Agar media sosial BPK dapat lebih dikenal publik dan keterlibatan dengan audiens 

meningkat, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional selaku pengelola media sosial BPK dapat 

menerapkan perencanaan media sosial sesuai Permenpan Nomor  83 Tahun 2012. Perencanaan 

https://www.suara.com/tag/media-sosial


media sosial dapat dilakukan dengan metode People-Objectives-Strategy-Technique (POST) yang 

merupakan empat tahapan yang sangat penting dalam mengembangkan strategi media sosial. 

1. Khalayak (people) adalah penetapan khalayak yang menjadi sasaran komunikasi instansi dan 

perilaku online khalayak, yang didasarkan pada  segmentasi teknografis sosial. 

2. Sasaran (objectives) adalah penentuan sasaran yang didasarkan pada kebutuhan instansi   

(mendengarkan   aspirasi   khalayak   dalam memperoleh masukan,     menyosialisasikan     

informasi     untuk membangun kesadaran, atau memberdayakan khalayak). 

3. Strategi  (strategy)  adalah  cara  instansi  menentukan  hubungan dengan khalayak. 

4. Teknologi  (technologies)  adalah  penentuan  aplikasi  yang  sesuai dengan kebutuhan 

Dengan menerapkan perencanaan media sosial dalam pengelolaan media sosial BPK, 

diharapkan media sosial BPK akan semakin berkembang, dengan jumlah followers yang bertambah 

serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Pada akhirnya media sosial dapat 

meningkatkan image positif BPK di mata masyarakat.  

 

Sumber: 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor  83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. 

https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI40Mei2019.pdf 

https://news.okezone.com/read/2019/02/24/65/2022109/6-generasi-manusia-anda-masuk-

kelompok-mana?page=2 
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