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Abstrak 
Pelayanan informasi publik oleh pemerintah diwujudkan melalui diseminasi informasi. Pelaksanaan diseminasi 
informasi yang maksimal tidak selalu dapat dipenuhi oleh pemerintah dengan sendirinya, melainkan perlu adanya 
keterlibatan dari pihak lain baik swasta maupun masyarakat. Konsep partnership merupakan salah satu cara 
untuk menggapai tingkat efisiensi birokrasi yang tinggi. Oleh sebab itu, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung dan 
Perum LKBN Antara bekerja sama untuk pelaksanaan diseminasi informasi publik. salah satu faktor kesuksesan 
dalam hubungan partnership adalah tahapan membangun partnership itu sendiri. Dengan metode penelitian 
kualitatif deskriptif penelitian ini akan membahas secara rinci mengenai tahapan membangun partnership Dinas 
Kominfotik Provinsi Lampung dan Perum LKBN Antara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan 
dalam membangun partnership adalah tahap inisiasi, persiapan, penataan, pengintegrasian, pelaksanaan kerja 
sama, pemeliharaan partnership, resourching, dan interaksi antar aktor.  
 
Kata Kunci: Partnership, Membangun Partnership, Layanan Informasi Publik 
 
Abstract 
Public information services from the government are realized through by disseminated information. The 
Implementation of maximum disseminated information is not always be fulfilled by the government itself, but need to 
involvement from other parties both private or public. The concept of partnership is one of way to achieve a high 
bureaucratic efficiency. Therefore, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung and Perum LKBN Antara are cooperating to 
carry out public informasition dissemination. The one of the success factors in a partnership is the stage of building 
partnership itself. With a descriptive qualitative research method, this research will discuss obout detail of the stages 
building a partnership between Dinas Kominfotik Provinsi Lampung and Perum LKBN Antara. The result of the study 
showed that  a stage to building partnership were initiation, preparation, structuring, integration, implementation of 
partnerships, maintenance of partnerships, and interaction between actors.  
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I. PENDAHULUAN 
Pemerintahan daerah atau local 

governance sebagai organisasi yang 
mempunyai hak atas penyelenggaraan urusan 
rumah tangganya sendiri, implementasi 
pemerintahan daerah diwujudkan dalam 
bentuk pembuatan peraturan daerah. 
Peraturan daerah berarti peraturan ini hanya 
untuk mengatur urusan pemerintahan yang 
menjadi urusan rumah tangga dan otoritas 
pemerintah daerah yang dipisahkan dengan 

kegiatan-kegiatan dari otoritas pemerintah 
pusat. Pada hakikatnya urusan ini lah yang 
membentuk suatu kebijakan dan menjadi 
arah penyelenggaraan pemerintahan daerah 
menuju Good Governance. 

Konsep partisipasi dalam good governance 
merupakan modal pembangunan yang perlu 
dikembangkan lebih lanjut. Pada praktiknya 
kemitraan pemerintah atau partnershiptelah 
menjadi standar pembangunan di lingkungan 
pemerintahan daerah (local governance). 
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Partnership dipandang sebagai cara yang 
paling baik untuk mengatasi hubungan dan 
interaksi yang kompleks dalam suatu 
masyarakat modern berbasis jaringan. Bagi 
pemerintah, terbangunnya kemitraan atau 
partnership dengan pihak lain memungkinkan 
pemerintah mengakses kemampuan yang 
dimiliki oleh pihak tersebut dalam hal 
profesionalisme pengadaan yang sesuai 
dengan kebutuhan pemerintah.  

Pada era modernisasi saat ini, informasi 
menjadi suatu hal yang krusial, kebutuhan 
akan informasi menuntut pemerintah untuk 
menyelenggarakan pelayanan publik di 
bidang komunikasi dan informasi.  Dalam 
rangka mewujudkan layanan informasi 
publik, Diseminasi Informasi menjadi tugas 
bagi pemerintah untuk memberikan 
informasi terhadap masyarakat. Diseminasi 
informasi berdasarkan Peraturan Menteri 
Kominfo Nomor 17 tahun 2009 tentang 
Diseminasi Informasi Nasional adalah 
penyebaran informasi secara timbal balik dari 
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
pemerintah daerah kabupaten atau kota 
kepada masyarakat baik diminta atau tidak 
diminta, yang dapat dilakukan melaui media 
massa maupun bentuk media komunikasi 
lainnya atau lembaga-lembaga komunikasi 
masyarakat. 

Provinsi Lampung dalam perwujudan 
diseminasi informasi nasional dilaksanakan 
oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan 
Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung 
sebagai organisasi perangkat daerah yang 
melaksanakan kewenangan pemerintah 
daerah dalam bidang komunikasi dan 
informasi.Berdasarkan hasil wawancara pra-
riset peneliti kepada Kepala Bidang 
Pengelolaan Layanan Komunikasi Publik 
Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, dalam 
penyelenggaraan diseminasi informasi 
tersebut Dinas Kominfotik menggunakan 
berbagai sarana komunikasi seperti media 
massa, media online, media interpersonal, 
dan juga media luar ruang. Dengan 
perkembangan teknologi digital saat ini, 
inovasi terhadap sarana diseminasi informasi 
terus dikembangkan salah satunya melalui 
media luar ruangan dan media dalam ruang. 
(Hasil wawancara pada 15 Desember 2019 
pukul 12:16 WIB di Kantor Dinas Kominfotik 
Provinsi Lampung). 

Konsep kemitraan atau partnership 
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 
layanan informasi publik telah membuka 
jalan bagi pemerintah daerah Provinsi 
Lampung untuk bermitra dengan badan 
usaha yang memiliki peranan penting dalam 
penyampaian informasi nasional yaitu Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan 
Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita 
Nasional (LKBN) Antara untuk penyediaan 
media layanan informasi publik serta 
penyebarluasan informasi publik. Dikutip 
dari sumber portal berita online 
korporate.Antaranews.com Pemerintah 
Provinsi Lampung dan Perum LKBN Antara 
menjalin kerja sama digital media untuk 
membangun media luar ruangan “o-media” 
dan media dalam ruang “i-media” di sejumlah 
lokasi strategis sebagai wadah penyampaian 
informasi pembangunan dan potensi 
Lampung kepada publik. 
(https://korporat.antaranews.com/baca/2019
/07/23/843-pemprov-lampung-dan-lkbn-
antara-jalin-kerja-sama-layanan-informasi-
publik, diakses pada 10 desember 2019 pukul 
20:33). 

Pemilihan LKBN Antara sebagai mitra 
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 
layanan informasi publik dikarenakan Perum 
LKBN Antara  memiliki jaringan komunikasi 
yang luas untuk dapat menjangkau bagian 
pelosok tanah air dan menghadirkan 
peristiwa-peristiwa penting secara cepat, 
lengkap, dan mutakhir. Dengan konsep 
Indonesia Go Digital 2020 Perum LKBN 
Antara  berusaha untuk menjangkau seluruh 
penjuru Indonesia dalam rangka 
penyelenggaraan layanan informasi publik. 

Dinas Komunikasi, Informatika, dan 
Statistik Provinsi Lampung berdasarkan 
Peraturan Gubernur No. 64 tahun 2017 
adalah unsur pelaksanan pemerintah daerah 
yang bertanggungjawab kepada gubernur 
dalam urusan  pemerintahan bidang 
komunikasi, informatika, persandian dan 
bidang statistik yang menjadi kewenangan 
daerah. Sebagai unsur pelaksana pemerintah 
daerah di bidang komunikasi dan informasi, 
Dinas Kominfotik bertangungjawab untuk 
menjadi pelaksana utama penyelenggaraan 
kerjasama pengelolaan layanan informasi 
publik dengan Perum LKBN Antara.Perjanjian 
kerjasama Dinas Kominfotik Provinsi 

https://korporat.antaranews.com/baca/2019/07/23/843-pemprov-lampung-dan-lkbn-antara-jalin-kerja-sama-layanan-informasi-publik
https://korporat.antaranews.com/baca/2019/07/23/843-pemprov-lampung-dan-lkbn-antara-jalin-kerja-sama-layanan-informasi-publik
https://korporat.antaranews.com/baca/2019/07/23/843-pemprov-lampung-dan-lkbn-antara-jalin-kerja-sama-layanan-informasi-publik
https://korporat.antaranews.com/baca/2019/07/23/843-pemprov-lampung-dan-lkbn-antara-jalin-kerja-sama-layanan-informasi-publik
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Lampung dan Perum LKBN Antara tentang 
Diseminasi Informasi tersebut dituangkan 
dalam sebuah Memorandum of Understanding 
(MoU) dengan pokok-pokok perjanjian 
kerjasama sebagai berikut: 

 
1. Pengadaan Media Layanan Informasi 

Publik  
Kesepakatan kerjasama pengadaan media 
layanan informasi publik ini menyangkut 
tentang penyediaan dan pemanfaatan 
layananoleh pihak Pemerintah dan pihak 
LKBN Antara berupa infrastruktur, sarana 
dan prasarana, aplikasi, data, dan 
informasi dalam jangka waktu perjanjian 
12 bulan (1 tahun) 

2. Penyebarluasan Informasi Publik 
Kesepakatan kerjasama penyebarluasan 
informasi publik ini menyangkut tentang 
pemanfaatan media luar ruangan “o-
media” dan media dalam ruangan “i-
media” 

 
I-media merupakan konsep media  

informasi dalam ruang yang akan 
ditempatkan di kantor-kantor pemerintah 
ataupun lembaga pelayanan publik milik 
pemerintah lainnya untuk penyebarluasan 
informasi publik. Sementara o-media 
merupakan konsep media luar ruangan yang 
berupa videotron yang akan ditempatkan di 
ruang terbuka publik dengan tujuan 
penyebarluasan informasi publik. 

Mustafa (2017:95) menjelaskan bahwa 
salah satu faktor penentu dalam kesuksesan 
suatu hubungan kemitraan dalam pelayanan 
publik adalah langkah-langkah dalam 
membangun kemitraan itu sendiri. Berkenaan 
dengan penjelasan Mustafa di atas mengenai 
langkah-langkah mewujudkan suatu 
hubungan partnership yang baik, maka 
penelitian ini akan membahas tentang 
bagaimana pedoman pelaksanaan partnership 
dalam pengelolaan layanan informasi publik 
yang dilakukan oleh Dinas Kominfotik 
Provinsi Lampung dan Perum LKBN Antara. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Governance 

Governance diartikan sebagai praktek, 
mekanisme, dan tata cara pemerintah dan 

warga negaranya dalam mengatur sumber 
daya dan memecahkan masalah-masalah 
publik. Menurut Duadji (2012:201) 
governance merupakan landasan untuk 
membenahi ideologi, paradigma, kultur dan 
manajemen kepemerintahan dalam upaya 
mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan 
dan adil berkemakmuran bagi rakyatnya 
sebagai parameter dari penyelenggaraan 
pemerintahan yang berkinerja tinggi. 

World Bank dalam Alamsyah (2010:2) juga 
mendefinisikan governance sebagai seat of 
government (kursi pemerintah). Inti dari 
istilah governance tersebut 
adalahkesejahteraan ekonomi tidak akan 
pernah dicapai tanpa keberadaan hukum dan 
demokrasi meskipun pada level yang 
minimal. Dalam konsep governance, 
pemerintah tidak selalu menjadi aktor yang 
menentukan. Peran pemerintah sebagai 
pembangunan maupun penyedia jasa layanan 
dan infrastruktur akan bergeser menjadi 
bahan pendorong terciptanya lingkungan 
yang mampu memfasilitasi pihak lain di 
komunitas. Dapat disimpulkan bahwa definisi 
governance adalah tata cara pemerintah 
dalam membenahi ideologi, paradigma, 
kultur dan manajemen kepemerintahan 
melalui hukum dan demokrasi untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Governance dalam kaitannya terhadap 
partnership, menuntut redefinisi peran 
negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada 
peran warga. Adanya tuntutan yang lebih 
besar pada warga, antara lain untuk 
memonitor akuntabilitas dan ikut andil dalam 
penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. 
Perum LKBN Antara sebagai pelaku usaha 
milik negara juga mempunyai peran terhadap 
kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud 
partisipasi dalam penyelenggaraan 
governance, partnership dalam pengelolaan 
layanan informasi publik bersama dengan 
Dinas Kominfotik Provinsi Lampung tersebut 
merupakan suatu usaha untuk menciptakan 
layanan yang berbasis pelayanan prima 
kepada masyarakat. 

Menurut Sedarmayanti dalam Arisaputra 
(2013:194) unsur-unsur penyelenggara 
governance dikelompokkan ke dalam 3 
kategori, yaitu: 
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1. Negara atau Pemerintahan 
Konsepsi dari kepemerintahan pada 
dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, 
tetapi lebih jauh, penyelenggaraan 
tersebut melibatkan pula sektor 
swasta dan kelembagaan masyarakat 
(Civil Society Organization) 

2. Sektor Swasta 
Pelaku sektor swasta mencakup 
perusahaan swasta yang aktif dalam 
interaksi dalam sistem pasar, seperti: 
industri pengolahan (manufacturing), 
perdagangan, perbankan, dan 
koperasi, termasuk kegiatan sektor 
informal. 

3. Masyarakat Madani (Civil Society) 
Kelompok masyarakat dalam konteks 
kenegaraan pada dasarnya berada di 
antara atau di tengah-tengah antara 
pemerintah dan perseorangan, yang 
mencakup baik perseorangan 
maupun kelompok masyarakat yang 
berinteraksi secara sosial, politik dan 
ekonomi 
 

Partnership 
 
Konsep Partnership 

 Lahirnya konsep kemitraan atau 
partnership berawal dari konteks 
perkembangan masyarakat yang cenderung 
pada tersedianya pelayanan prima. 
Masyarakat menuntut tersedianya pelayanan 
yang baik, mutu yang baik, kinerja yang baik 
dan oleh pemerintah yang berorientasi pada 
hasil. Daripada itu, kemampuan pemerintah 
sebagai penyedia layanan publik memiliki 
sumber daya yang sangat terbatas, sementara 
kebutuhan warga negara semakin besar dan 
tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah 
secara sendirian. Maka daripada itu 
pemerintah perlu melibatkan aktor-aktor lain 
dalam penyelenggaran pelayanan publik. 

Menurut Lembaga Administrasi Negara 
(2015:5) kemitraan atau sering disebut 
partnership, secara etimologis berasal dari 
kata partner yang diartikan sebagai pasangan, 
jodoh, sekutu atau kompanyon. Sedangkan 
partnership diterjemahkan persekutuan atau 
perkongsian. Dengan demikian, kemitraan 
dapat dimaknai sebagai suatu bentuk 
persekutuan antara dua pihak atau lebih yang 
membentuk satu ikatan kerja sama di suatu 

bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu 
sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih 
baik. 

Bailey & Dolan (2011:30) mendefinisikan 
kemitraan atau partnership sebagai suatu 
istilah untuk membangun sensitivitas dengan 
konotasi berbagi dan saling percaya yang 
merujuk pada hubungan kesetaraan, 
kepedulian, timbal balik dan kepemilikan 
bersama. Partnership menurut Corbin, Jones 
& Barry (2016:5) bertujuan untuk 
menghasilkan hubungan yang sinergis 
dengan keterampilan, sumber daya dan 
pengetahuan yang dimiliki oleh mitra sebagai 
solusi yang efektif untuk memecahkan 
masalah. 

Partnership menurut Surminah 
(2013:103) adalah pekerjaan yang biasa 
dilakukan secara individu tapi dikerjakan 
oleh dua pihak dengan tujuan pekerjaan 
tersebut menjadi lebih ringan dan 
memperoleh kemudahan dalam mencapai 
tujuan bersama. Lebih lanjut mengenai 
partnership yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah dikemukakan oleh Mahmudi 
(2007:53) kemitraan pemerintahan daerah 
(local governance partnership) merupakan 
program strategis yang penting dilakukan 
daerah sebab tidak mungkin seluruh 
permasalahan pembangunan dan pelayanan 
masyarakat dapat diselesaikan oleh 
pemerintah daerah sendiri. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa partnership adalah 
hubungan kerja sama yang merujuk pada 
kesetaraan, kepedulian, dan timbal balik 
antara dua pihak atau lebih untuk 
memperoleh kemudahan dalam mencapai 
tujuan bersama. 

Sejalan dengan pernyataan Mahmudi di 
atas, partnership dalam pengelolaan layanan 
informasi publik merupakan strategi bagi 
pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk 
mengembangkan layanan informasi publik 
yang berkualitas. Dengan adanya partnership 
tersebut memungkinkan bagi sektor publik 
untuk dapat menjangkau dan memanfaatkan 
kemampuan sektor badan usaha yang lebih 
profesional di bidangnya. Dalam hal ini 
adalah Perum LKBN Antara yang memiliki 
jaringan informasi yang luas dan sumberdaya 
yang kompleks. 
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Prinsip-prinsip Partnership 
 
Pada dasarnya keberhasilan dalam kemitraan 
sektor publik sangat dipengaruhi oleh unsur-
unsur nilai yang menguntungkan bagi kedua 
belah pihak yang bermitra dengan 
berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan. 
Prinsip-prinsip kemitraan atau partnership 
menurut Rosmaladewi (2018:24) harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Saling Pengertian (Common 
Understanding) 
Prinsip saling pengertian artinya 
masing-masing lembaga yang 
bermitra dapat memahami kondisi 
dan posisi satu sama lain. Prinsip 
saling pengertian ini dikembangkan 
dengan cara meningkatkan yang 
pemahaman yang sama mengenai 
permasalahan yang ada dan peranan 
masing-masing. 

2. Kesepakatan Bersama (Mutual 
Agreement) 
Kesepakatan adalah aspek penting 
sebagai awal dari suatu kerja sama 
yang baik antara pihak yang 
bersangkutan. Hal ini merupakan 
dasar-dasar untuk dapat saling 
mempercayai dan saling memberi 
satu sama lain. 

3. Tindakan Bersama (Collective Action) 
Tindakan bersama adalah tekad 
bersama-sama untuk 
mengembangkan kepedulian 
terhadap lingkungan. Cara yang 
dilakukan tentu berbeda antara 
beberapa pihak namun tujuannya 
tetap sama yaitu untuk kepedulian 
masyarakat. 

 
Jenis-jenis Partnership 
 

Kemitraan yang terjalin antara dua belah 
pihak atau lebih pada hakikatnya ialah untuk 
mencapai tujuan bersama. Namun terdapat 
beberapa bentuk kemitraan yang masing-
masing memiliki perbedaan seperti yang 
dikemukakan oleh Sulitiyani dalam Fahmy, 
Suryono & Nurani (2013:1161) jenis 
kemitraan dibedakan menjadi tiga yaitu: 

1. Pseudo Partnership (Kemitraan Semu) 
Kemitraan semu adalah persekutuan 
yang yang terjadi antara dua pihak, 

namun keduanya tidak sesungguhnya 
melakukan kerja sama secara 
seimbang satu dengan yang lain. Ada 
sesuatu yang unik dari semacam 
kemitraan ini, bahwa kedua belah 
pihak atau lebih sama–sama merasa 
penting untuk melakukan kerja sama, 
akan tetapi pihak–pihak yang 
bermitra belum tentu mengerti dan 
memahami substansi yang 
diperjuangkan. 

2. Mutualism Partnership (Kemitraan 
Mutualistik) 
Mutual partnership adalah 
persekutuan dua pihak atau lebih 
yang sama-sama menyadari aspek 
pentingnya melakukan kemitraan, 
memberikan manfaat satu sama lain 
untuk tujuan yang ingin dicapai 
secara bersama. Manfaat partnership  
yang diperoleh yaitu saling silang 
antara pihak yang melakukan kerja 
sama sehingga saling menunjang satu 
dengan lainnya. 

3. Conjugation Partnership (Kemitraan 
Melalui Peleburan atau 
Pengembangan) 
Suatu organisasi atau kelompok-
kelompok, perorangan yang memiliki 
kelemahan di dalam melakukan usaha 
atau kegiatan dapat melakukan 
kemitraan dengan jenis ini. Dua pihak 
atau lebih dapat melakukan konjungsi 
dalam rangka meningkatkan 
kemampuan masing– masing. 
Kemitraan ini dianalogikan sebagai 
paramecium. Dua paramecium  
melakukan konjungsi untuk 
mendapatkan energi dan kemudian 
terpisah satu sama lain dan 
selanjutnya dapat melakukan 
pembelahan diri. 

 
 
Langkah-langkah Membangun Partnership 
 

Berbagai elemen yang menjadi faktor 
penentu kesuksesan partnership dalam 
pelayanan publik adalah langkah-langkah 
dalam membangun partnership itu sendiri. 
Berdasarkan simplikasi oleh Lank atau oleh 
O’Leary dan Bingham, Mustafa (2017:95-123) 
mengemukakan langkah-langkah 
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membangun kemitraan (partnership) sebagai 
berikut: 
1. Inisiasi 

Inisiasi kemitraan bukanlah sesuatu yang 
bersifat satu arah atau mesti dimulai dari 
aktor tertentu saja. Inisiasi bersifat 
terbuka, bisa dilakukan oleh siapa saja 
tergantung pada kesempatan dan 
panggilan kepentingan muatan dari 
kemitraan tersebut. 

2. Persiapan 
Pada fase persiapan, beberapa prinsip 
pokok kemitraan harus dimatangkan. 
Prinsip-prinsip tersebut tentang siapa 
saja yang akan berpartisipasi, tujuan yang 
ingin dicapai, pilihan untuk membuat 
kesepakatan kerja sama, dan risiko yang 
akan dipikul pada proses kemitraan. 

3. Penataan 
Tahapan ini merupakan konsolidasi 
tentang apa yang telah dipersiapkan 
dengan arti lain penataan ditujukan untuk 
mempertegas bentuk-bentuk yang telah 
dipersiapkan sebelumnya sehingga 
dipahami secara konkrit. 

4. Pengintegrasian 
Kemitraan mensyaratkan penyatuan para 
aktor dalam berbagai aspek, penyatuan 
tersebut yang disebut integrasi. Integrasi 
merupakan pembauran hingga menjadi 
kesatuan yang utuh atau bulat. 

5. Pelaksanaan Pelayanan 
Pada fase ini pelaksanaan dilakukan oleh 
kedua belah pihak yang bermitra, 
sehingga terdapat perbedaan ketika 
pelayanan dilaksanakan oleh satu aktor 
saja dengan pelayanan yang dilaksanakan 
dengan pendekatan kemitraan. 

6. Memelihara Kemitraan 
Masalah kemitraan terletak pada 
perbedaan latar belakang pihak yang 
bermitra sehingga untuk mengatasi 
masalah tersebut perlu adanya 
pemeliharaan terhadap jalinan kemitraan 
tersebut. 

7. Resourching 
Resourching merupakan tahapan 
kemitraan yang berhubungan dengan 
pengarahan sumberdaya. Kemitraan 
mensyaratkan ketersediaan sumberdaya 
sehingga selalu membutuhkan share 
sumberdaya terkait dengan personil, 
sarana dan prasarana, dan pembiayaan. 

8. Interaksi Antar Aktor 
Salah satu ciri kemitraan adalah waktu 
yang digunakan relatif lebih lama 
akibatnya kesempatan interaksi antar 
aktor menjadi lebih terbuka. Hal tersebut 
dapat terjadi pada tahapan, intensitas, 
dan durasi waktu interaksi. 

 
Pendapat lain mengenai langkah-langkah 

membangun kemitraan dikemukakan juga 
oleh Kamil dalam Herlina (2018:12) sebagai 
berikut: 
1. Identifikasi Intern Lembaga 

Pada tahap ini lembaga mengidentifikasi 
komponen-komponen yang belum 
dimiliki oleh lembaga untuk 
penyelenggaraan program yang akan 
menjadi langkah awal pembentukan 
kemitraan. 

2. Merumuskan Aspek yang dimitrakan 
Kegiatan ini akan menyusun kriteria-
kriteria hasil identifikasi lembaga menjadi 
aspek-aspek yang dibutuhkan untuk 
penyelenggaraan kemitraan, kebutuhan 
tersebut lah yang akan menjadi aspek 
yang dimitrakan dengan lembaga lainnya. 

3. Pencarian Calon Mitra 
Setelah aspek ditentukan maka langkah 
selanjutnya adalah mencari lembaga 
calon mitra yang sesuai dengan 
kebutuhan dan kriteria yang telah 
ditentukan 

4. Membuat Kesepakatan dengan Calon 
Mitra 
Membuat kesepakatan-kesepakatan yang 
berkenaan dengan hak dan kewajiban 
mitra kerja, keputusan tersebut 
berdasarkan persetujuan kedua belah 
pihak yang disepakati ke dalam 
Peraturan-peraturan kemitraan. 

 
Selain daripada kedua pendapat di atas, 

langkah-langkah dalam membangun 
kemitraan atau partnership sendiri telah 
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk 
Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah. Tata 
caranya dalam mempersiapkan kerja sama 
pemerintah daerah meliputi: 
1. Persiapan 
2. Penawaran 
3. Penyiapan Kesepakatan 
4. Penandatanganan Kesepakatan 
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5. Penyiapan Perjanjian 
6. Penandatanganan Perjanjian 
7. Pelaksanaan 
 

Kerja sama daerah yang dimaksud dalam 
Permendagri ini adalah kesepakatan antara 
kepala daerah dengan kepala daerah lain atau 
pihak ketiga atau badan hukum. Badan 
hukum yang dimaksud dalam peraturan ini 
ialah lembaga resmi yang memiliki  kekuatan 
hukum seperti perusahan swasta, BUMN, 
BUMD, koperasi dan lain sebagainya. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di 
atas, dalam penelitian partnership  
Pengelolaan Layanan Informasi Publik oleh 
Dinas Kominfotik Provinsi Lampung dan 
Perum LKBN Antara ini menggunakan 
langkah-langkah yang dikemukakan oleh 
Mustafa untuk menggambarkan bagaimana 
proses terbangunnya partnership dalam 
pengelolaan layanan informasi publik. 

 
 

III. METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan 
fokus penelitian pada tahapan membangun 
partnership menurut simplikasi Mustafa 
(2017) yaitu tahap inisiasi, persiapan, 
penataan, pengintegrasian, pelaksanaan 
program, pemeliharaan, resourching, dan 
interaksi antar aktor. Teori dari Mustafa 
dipilih peneliti sebagai landasan dalam 
menganalisis penelitian ini dengan alasan 
teori tersebut sangat kompleks untuk 
menggambarkan proses terbangunnya 
partnership dalam pelayanan publik. 
Sedangkan jenis dan sumber data yang 
digunakan terdiri dari data primer dan data 
skunder, data primer diperoleh dari hasil 
wawancara dengan informan dan observasi 
secara langsung ke lapangan. Sedangkan data 
sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi 
dan beberapa sumber yang berasal dari buku 
dan jurnal yang berhubungan dengan tujuan 
penelitian. Teknik analisis data yang 
digunakan menggunakan model Miles dan 
Huberman (Sugiyono, 2016) yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan 
merangkum dan memilih hal-hal pokok yang 
memfokuskan pada hal-hal yang penting 

untuk mencari pola dan tema yang berkaitan 
dengan penelitian. Penyajian data dilakukan 
dengan cara menyajikan bentuk teks naratif 
untuk menggabungkan informasi yang padu 
dan mudah dijelaskan. Sementara penarikan 
kesimpulan akan menjawab rumusan 
masalah dengan bukti yang valid dan 
konsisten sehingga kesimpulan yang 
dihasilkan adalah kesimpulan yang kredibel. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahap ini peneliti melakukan 
pembahasan berdasarkan fokus penelitian 
yang telah ditetapkan serta didukung oleh 
data penelitian yang diperoleh selama 
penelitian berlangsung. Maka akan 
dijabarkan sebagai berikut: 

Inisiasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
partnership pengelolaan layanan informasi 
publik Dinas Kominfotik Provinsi Lampung 
dan Perum LKBN Antara ini diinisiasikan oleh 
pihak LKBN Antara. Inisiasi ini dilakukan atas 
dasar peran LKBN Antara sebagai Public 
Relation negara. Tugas tersebut 
mengharuskan bagaimana berita-berita yang 
diproduksi oleh LKBN Antara dapat 
menjangkau seluruh masyarakat. Maka dari 
itu upaya yang dilakukan oleh LKBN Antara 
adalah bekerja sama dengan Pemerintah 
Daerah untuk pemanfaatan ruang publik guna 
pembangunan digital media indoor dan 
outdoor media. Indoor media dan outdoor 
media tersebut digunakan untuk 
menyampaikan informasi atau berita dari 
daerah dan nasional sehingga informasi 
daerah dapat dijangkau oleh masyarakat 
secara nasional begitupun sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pertemuan LKBN Antara 
dengan Kepala Dinas Kominfo Seluruh 

Indonesia 

Sumber : Dokumentasi LKBN Antara, 2019  
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Pada gambar hasil dokumentasi peneliti di 
atas menunjukkan bahwa ada  pertemuan 
antara Perum LKBN Antara dan Kepala Dinas 
Kominfo seluruh Indonesia yang 
dilaksanakan pada 11-12 juli 2019 di Jakarta. 
Pertemuan tersebut dikemas dalam tajuk 
“Peran Kominfo Menyatukan Negeri” pada 
kesempatan ini Perum LKBN Antara 
menginisiasikan untuk mengadakan kerja 
sama layanan informasi publik dengan Dinas 
Kominfo untuk mewujudkan Public Relation 
yang kokoh dan dikenal oleh rakyat 
Indonesia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Pertemuan LKBN Antara 
dengan Pemerintah Provinsi Lampung 

Sumber : Dokumentasi LKBN Antara, 
2019 

 
Pada gambar di atas menunjukkan 

adanya kegiatan sosialiasi Perum LKBN 
Antara kepada Pemerintah Provinsi Lampung 
untuk kegiatan kerja sama layanan informasi 
publik. Pada pertemuan itu dihadiri oleh 
Kepala Biro LKBN Antara Lampung, CEO 
Digital Media Antara, Kepala Dinas 
Kominfotik Provinsi Lampung, dan PJ. 
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung untuk 
membahas rencana kerja sama layanan 
informasi publik 

Kedua gambar di atas cukup memberikan 
gambaran adanya inisiasi dari pihak LKBN 
Antara untuk memulai suatu hubungan 
partnership. Pertemuan kedua aktor yang 
akan bermitra menjadi titik awal terjadinya 
kerja sama di antara kedua belah pihak. Hal 
tersebut pula yang terjadi pada pertemuan 
LKBN Antara dan Dinas Kominfo untuk 

memulai partnership layanan informasi 
publik. 

Inisiasi dalam membangun partnership 
dapat diartikan sebagai suatu tindakan dalam 
memutuskan atau melakukan sesuatu yang 
benar tanpa harus diberi tahu dan mampu 
menemukan apa yang seharusnya dikerjakan 
terhadap keadaan sekitar dengan melakukan 
beberapa hal dalam mencari jalan keluar dari 
permasalahan. Pada hubungan partnership 
atau kerja sama dua belah pihak, Mustafa 
(2017:97) mendefinisikan inisiasi adalah 
siapa yang mengambil tindakan atau prakarsa 
untuk memulai hubungan kerja sama. Inisiasi 
tersebut bersifat terbuka bagi siapa saja, 
tergantung pada kesempatan dan panggilan 
kepentingan atas muatan dari kemitraan 
tersebut. boleh jadi kemitraan diawali oleh 
pemerintah, pada kesempatan lain dapat 
diinisiasikan oleh pihak swasta, dan pada 
kesempatan berikutnya berpeluang pula 
dimulai dari inisiatif masyarakat atau aktor 
yang berbeda. 

Berdasarkan simplikasi yang dinyatakan 
oleh Mustafa (2017) di atas bahwa Insiasi 
dalam partnership memang bukanlah sesuatu 
yang bersifat satu arah atau dimulai dari satu 
aktor tertentu saja yaitu pemerintah. Inisiasi 
bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung 
pada kesempatan dan kepentingan masing-
masing. Seperti halnya dalam partnership 
pengelolaan layanan informasi publik ini, 
inisiasi tidak datang dari pemerintah daerah 
Provinsi Lampung melainkan dari Perum 
LKBN Antara. Atas dasar inisiatif tersebut 
Pemerintah Provinsi Lampung menyambut 
baik sehingga terjadi upaya untuk 
membangun partnership. Maka dari itu dapat 
kita simpulkan bahwa tujuan dari inisiasi 
partnership oleh LKBN Antara tersebut sudah 
tercapai sebagaimana maksud dan tujuan dari 
inisiasi adalah untuk memulai sebuah 
hubungan kerja sama. 
 
Persiapan 

Berdasarkan pada hasil penelitian 
persiapan kerja sama pengelolaan layanan 
informasi publik, Dinas Kominfotik Provinsi 
Lampung terlebih dahulu mengkaji draft 
perjanjian kerja sama yang sebelumnya telah 
dibuat oleh Perum LKBN Antara. Karena 
sifatnya drafting maka perlu pengkajian yang 
mendalam mengenai perjanjian kerja sama 
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tersebut sehingga isi dari perjanjian kerja 
sama itu dapat dipahami secara mendalam.  

 

 
 

 
Gambar 3. Rapat Persiapan Kerja Sama 

Sumber : Observasi Peneliti, 2019 
 

Gambar di atas merupakan hasil 
observasi peneliti dalam kegiatan rapat 
persiapan antara Perum LKBN Antara dan 
Dinas Kominfotik Provinsi Lampung yang 
berlangsung di Kantor LKBN Antara Biro 
Lampung. Berdasarkan hasil observasi 
peneliti di atas, pada tahap persiapan ini 
ditandai dengan adanya rapat persiapan. 
Adapun pembahasan rapat tersebut adalah 
mengenai teknis persiapan dari masing-
masing lembaga dalam mempersiapkan 
pembangunan layanan i-media dan o-media. 

Perum LKBN Antara dalam persiapan 
kerja sama layanan informasi publik ini 
mempersiapkan dari segi teknis dan prosedur 
terkait untuk membangun kerja sama 
tersebut. Adapun dari segi teknis, persiapan 
yang dilakukan oleh LKBN Antara adalah 
menyiapkan tenologi untuk pembangunan 
jaringan informasi i-media dan o-media 
seperti peralatan, aplikasi, dan sistem. 
Sementara dari segi prosedur, LKBN Antara 
mempersiapkan draft perjanjian kerja sama 
yang nantinya akan diberikan kepada mitra 
LKBN Antara untuk dikaji dan dipahami 
mengenai pokok-pokok kerja sama layanan 
informasi publik tersebut. 

Fase persiapan partnership adalah proses 
mematangkan elemen-elemen yang nantinya 
menjadi unsur pokok dalam membangun 
hubungan kerja sama. Mustafa (2017:97) 

menjelaskan bahwa pada fase persiapan 
aktor yang terlibat dalam hubungan kerja 
sama telah memiliki daftar aktor yang 
nantinya akan berperan sebagai mitranya. 
Pengenalan aktor sebagai mitra dari 
penyelenggaraan partnershipdapat dilakukan 
dengan komunikasi yang lazim seperti lobby 
atau tatap muka, pertemuan terbatas, dan 
juga rapat resmi. 

Penetapan tujuan yang akan dicapai 
umumnya diformulasikan bersama calon 
mitra pada fase persiapan. Maka untuk hal itu 
persiapan dalam membangun partnership 
juga untuk menyelaraskan sudut pandang 
atas tujuan bersama yang ingin dicapai. 
Secara teknikal persiapan dalam membangun 
partnership dituangkan dalam dokumen yang 
bersifat drafting atas keseluruhan point-point 
pokok kerja sama. Karena sifatnya drafting 
maka ruang sumbang saran atau pandangan 
dari masing-masing calon mitra sejak awal 
dibukakan. 

Berdasarkan uraian di atas bisa kita lihat 
bahwa fase persiapan dalam membangun 
hubungan kerja sama menunjukkan 
pentingnya penyatuan sudut pandang akan 
tujuan dan sasaran kerja sama. Hal tersebut 
pula yang dilakukan oleh Dinas Kominfotik 
Provinsi Lampung dan Perum LKBN Antara 
pada rapat persiapan kerja sama untuk 
menyamakan presepsi tentang tujuan dari 
adanya kerja sama ini. Kemudian pada fase 
persiapan ini elemen-elemen yang menjadi 
pokok penting dalam kerja sama telah 
dituangkan ke dalam perjanjian kerja sama 
atau Memorandum of Understanding (MoU). 
Perjanjian kerja sama tersebut memuat 
tentang tujuan, sasaran, dan manfaat dari 
adanya kerja sama antara kedua belah pihak 
yang bermitra, maka persiapan dalam 
membangunan kerja sama ditandai dengan 
penyusunan perjanjian kerja sama. 

Namun pada fase persiapan juga penting 
untuk dipahami bersama mengenai risiko-
risiko yang mungkin timbul dari adanya 
kemitraan. Pada kerja sama Dinas Kominfotik 
Provinsi Lampung dan Perum LKBN Antara 
belum sepenuhnya menggambarkan tentang 
kemungkinan risiko yang dihadapi ketika 
proses kerja sama berjalan. Hal ini 
disampaikan Mustafa (2017:101) bahwa 
risiko dalam kemitraan harus digambarkan 
terlebih dalulu untuk dipahami oleh pihak 
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yang bermitra. Karena tidak hanya akan 
berimplikasi pada kesiapan masing-masing 
aktor untuk mengkontribusikan risiko, tetapi 
juga terkait dengan kesiapan aktor dalam 
mensubtitusikan pelepasan sumber daya 
organisasi asalnya. Misal, jika pada 
partnership tersebut membutuhkan 
dukungan SDM dengan kualifikasi khusus, 
persoalannya kemudaian adalah seberapa 
kemampuan organisasi pemasok 
menyediakan SDM dengan kualifikasi khusus 
tersebut. Maka dari itu Dinas Kominfotik 
Provinsi Lampung dan Perum LKBN Antara 
perlu untuk menggambarkan kemungkinan 
risiko yang timbul dalam partnership dahulu 
pada fase persiapan. Penggambaran risiko ini 
dapat dituangkan ke dalam perjanjian kerja 
sama agar dipahami oleh masing-masing 
pihak. 

 
Penataan 

Pada fase penataan ini kedua belah pihak 
yang bermitra seharusnya sudah memahami 
posisi dan peran masing-masing dan dapat 
memberikan respon kesiapan dan 
kesanggupan untuk pelaksanaan kemitraan 
tersebut. Berdasarkan hasil penelitian 
pengelolaan layanan informasi publik, dalam 
hal ini Perum LKBN Antara dan Dinas 
Kominfotik Provinsi Lampung sebagai tindak 
lanjut dari persiapan kerja sama terdapat 
pembagian tugas untuk pelaksanaan 
kemitraan. Adapun tugas dari Perum LKBN 
Antara adalah mendesain sistem layanan 
informasi berbentuk TVC i-media dan o-
media. Sementara tugas Dinas Kominfotik 
Provinsi Lampung adalah menyediakan lokasi 
untuk pemasangan i-media dan o-media 
tersebut. 

Mustafa (2017:102) tahapan penataan 
dalam upaya membangun partnership 
merupakan konsolidasi dari apa yang sudah 
dilakukan di fase persiapan. Pada tahap ini 
sangat penting untuk mempertegas bentuk-
bentuk yang telah dipersiapkan sebelumnya, 
sehingga tampak atau dipahami sacara 
konkrit oleh partisipan kemitraan. Partisipan 
partnership pegelolaan layanan informasi 
publik yakni Perum LKBN Antara dan Dinas 
Kominfotik Provinsi Lampung telah memiliki 
sudut pandang yang sama akan tujuan adanya 
hubungan partnership ini. hal tersebut 
disepakati melalui penuangan surat 

perjanjian kerja sama yang memuat tujuan 
dan sasaran kerja sama layanan informasi 
publik ini. 

Pada simplikasi Mustafa, tahap penataan 
ini mestinya sudah ada peta jalan (road map) 
sebagai panduan pelaksanaan kerja sama. 
Road map dalam membangun hubungan 
partnership secara tidak langsung akan 
mendeskripsikan proses pencapaian hasil 
kerja sama. Untuk menghasilkan road map 
yang efektif biasanya diperlukan tim kecil 
dengan keahlian dalam menyusun 
perencanaan yang  bersifat detil dan teknikal. 
Namun berdasarkan hasil penelitian ini, road 
map tidak mesti dibuat oleh suatu tim kecil 
perencanaan untuk mengatur arah jalan kerja 
sama melainkan dengan pembagian tugas 
yang jelas. Seperti halnya yang dilakukan oleh 
Dinas Kominfo dan Perum LKBN Antara 
dengan adanya pembagian tugas yang jelas 
bagi masing-masing pihak maka akan 
membentuk koridor pelaksanaan kerja sama 
dengan sendirinya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa tahap penataan 
partnership Dinas Kominfotik Provinsi 
Lampung dan Perum LKBN Antara telah 
tercapai dengan efektif mengenai konsolidasi 
dari tahap persiapan, hal ini didukung dengan 
adanya MoU yang mencakup road map 
pelaksanaan kerja sama sehingga tidak perlu 
adanya tim khusus yang membuat peta jalan 
(road map) untuk mengatur arah jalannya 
kerja sama. 
 
Pengintegrasian 

Mustafa (2017:104) mengatakan bahwa 
kemitraan dalam pelayanan publik 
mensyaratkan penyatuan pada aktor dalam 
berbagai aspek. Penyatuan tersebut yang 
disebut dengan integrasi kemitraan. Konsep 
integrasi dilihat sebagai penyatuan unit dari 
berbagai perbedaan antar aktor yang 
didalamnya memuat kumpulan individu. 

Berdasarkan pandangan tersebut, maka 
integrasi dalam membangun partnership 
diartikan sebagai pembauran dari kedua 
aktor yang ingin bekerja sama hingga menjadi 
kesatuan yang utuh atau bulat. Pada fokus 
penelitian ini integrasi antara Dinas 
Kominfotik Provinsi Lampung dan Perum 
LKBN Antara diawali dengan penyatuan 
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gagasan akan pentingnya pelayanan 
informasi publik. 

Bagi Perum LKBN Antara, pelayanan 
informasi publik merupakan wujud dari 
Public Service Obligation dimana jasa 
pelayanan atas produk-produk LKBN Antara 
diberikan untuk pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan 
publik yang prima maka produk dari LKBN 
Antara harus mampu diterima oleh kalangan 
masyarakat secara merata. Oleh sebab itu 
partnership pengelolaan layanan informasi 
publik ini adala upaya untuk menjangkau 
lapisan masyarakat khususnya pada 
masayarakat daerah. 

Sudut pandang pemerintah terhadap 
pelayanan informasi publik juga sama, 
pelayanan informasi merupakan wujud dari 
Diseminasi Informasi yaitu pemberian 
layanan informasi publik yang disediakan 
oleh pemerintah baik diminta oleh 
masyarakat atau tidak diminta. Maka dari itu 
partnership pengelolaan layanan informasi 
publik ini dapat menunjang efektivitas dan 
efisiensi diseminasi informasi publik oleh 
pemerintah. 

Berdasarkan dua sudut pandang di atas 
dapat disimpulkan bahwa integrasi dari Dinas 
Kominfotik Provinsi Lampung dan Perum 
LKBN Antara telah sesuai dengan simplikasi 
Mustafa (2017). Hal ini terlihat dari 
persamaan sudut pandang kedua buah 
lembaga tersebut  sehingga memungkinkan 
untuk dilakukan pembauran. Bentuk lain dari 
terwujudnya integrasi Dinas Kominfotik 
Provinsi Lampung dan Perum LKBN Antara 
adalah menyepakati perjanjian kerja sama 
atau Memorandum of Understanding (MoU). 
 
Pelaksanaan 

Bagi para aktor yang menyatakan siap 
untuk melanjutkan kemitraan pelayanan 
publik tentu telah memiliki informasi dan 
masukan yang cukup untuk memutuskan 
kelanjutan kemitraan. Ini sekaligus menjadi 
pondasi bagi setiap aktor untuk terus 
bergerak mengambil peran sesuai dengan 
yang telah menjadi pembahasan pada fase 
perencanaan 

Pada fokus penelitian partnership Dinas 
Kominfotik Provinsi Lampung dan Perum 
LKBN Antara dalam pengelolaan layanan 
informasi publik, pelaksanaan dimulai 

dengan pemilihan lokasi untuk pembangunan 
media layanan informasi publik yang berupa 
TVC i-media dan o-media. Lokasi yang dipilih 
tentunya harus memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan yaitu mendukung pengoperasian 
layanan i-media dan o-media itu nantinya. 
Lokasi yang dipilih tersebut setidaknya 
memiliki jaringan internet yang baik dan juga 
tersedia arus listrik yang baik pula. Selain itu 
yang paling penting ialah lokasi tersebut 
terletak di khalayak ramai dengan tujuan 
dapat disaksikan oleh semua orang. 

Kemudian pada tahap selanjutnya ialah 
pembangunan media layanan informasi 
publik pada lokasi yang telah dipilih 
sebelumnya. pembangunna media ini 
dilakukan oleh Perum LKBN Antara dengan 
cara menginstalasi media TVC dengan sistem 
aplikasi i-media untuk menayangkan 
pemberitaan-pemberitaan dari Perum LKBN 
Antara dan berita-berita dari daerah. 

Pada tahap kerja sama selanjutnya yaitu 
penayangan konten berita oleh Perum LKBN 
Antara dan Dinas Kominfo. Penayangan berita 
ini dibagi kedalam presentasi sebagai berikut, 
untuk pemberitaan dari daerah yang 
disediakan oleh Dinas Kominfotik 
presentasenya adalah 40% dari keseluruhan 
berita. Kemudian 60% adalah berita-berita 
nasional yang diproduksi oleh Perum LKBN 
Antara. Untuk produksi berita dari Dinas 
Kominfotik akan terlebih dahulu dilakukan 
editing pada Perum LKBN Antara sehingga 
layak untuk ditayangkan. 

Terhadap uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa pada proses pelaksanaan 
pelayanan oleh aktor yang bermitra 
dilakukan dengan baik yaitu dengan 
pembagian tugas yang merata dan dengan 
porsi yang sesuai dengan apa yang dimiliki 
oleh aktor kemitraan. Perum LKBN Antara 
sebagai suatu perusahaan yang memiliki 
kapasitas di bidang media dan pemeberitaan 
mengabil porsi untuk pembangunan i-media 
dan o-media sementara pemerintah yang 
memiliki kuasa atas daerah mengambil porsi 
untuk penyediaan tempat pembangunan i-
media dan o-media. 
 
Memelihara Partnership 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dalam menjalin hubungan kerja sama Dinas 
Kominfotik Provinsi Lampung dan Perum 
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LKBN Antara mengedepankan komunikasi 
yang baik diatara keduanya. Upaya untuk 
menjaga hubungan partnership yang baik 
dilakukan dengan berkoordinasi mengenai 
segala permasalahan yang timbul untuk 
dicarikan solusi bersama. Dalam mencari 
solusi pun dilakukan dengan cara 
musyawarah mufakat untuk mendapat hasil 
yang disepakati. 

Pada pelaksanaan kemitraan pelayanan 
publik Mustafa (2017:112) menjelaskan 
bahwa hal terberat dalam membangun 
kemitraan adalah sulitnya memelihara 
kemitraan itu sendiri. Alasannnya sederhana, 
yaitu latar belakang dari kedua aktor yang 
bermitra menjadi area kritis bagi 
keberlangsungan kemitraan. Perbedaan-
perbedaan tersebut dapat berimplikasi pada 
subtansi yang ingin dicapai. Maka dari itu 
penting sekali dilakukan pemeliharaan 
kemitraan oleh para aktor yang bermitra 
untuk meminimalisir kegagalan dalam 
pelaksanaan pelayanan. 

Terhadap penelitian ini upaya 
pemeliharaan partnership pengelolaan 
layanan informasi publik diwujudkan melalui 
komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik 
antara Dinas Kominfotik dan Perum LKBN 
Antara akan membuat hubungan kerja sama 
menjadi lebih erat. Sebab apabila terdapat 
suatu permasalahan dalam pelaksanaan kerja 
sama dapat dicarikan solusi secara bersama-
sama. Komunikasi bukan hanya sarana untuk 
bertukar informasi saja melainkan juga 
wadah unntuk mencari jalan keluar dari 
setiap permasalahan dengan cara 
musyawarah mufakat. 

Selain daripada itu sikap saling 
memahami diatara kedua aktor dalam 
kemitraan juga dapat memupuk 
keharmonisan hubungan kerja sama. Hal 
tersebut pula yang dilakukan oleh Dinas 
Kominfotik dan Perum LKBN Antara dimana 
mendengarkan setiap keluhan dari mitra 
akan membuat para aktor bersama-sama 
untuk menyelesaikannya dan sebisa mungkin 
mencari jalan keluarnya bersama. 

Pengalaman yang demikian di atas 
tampaknya merupakan strategi bagi para 
aktor untuk menciptakan hubungan kerja 
sama yang sehat. Kesempatan itu juga dapat 
digunakan sebagai ruang evaluasi bersama. 
Evaluasi tersebut dapat dilakukan secara 

berkala dan dapat membahas mengenai hal-
hal teknis pelaksanaan kemitraan yang sudah 
berjalan ataupun tentang permasalahan yang 
timbul setelah pelaksanaan pelayanan.dan 
hasil referensi dari evaluasi tersebut 
merupakan kesepahaman-kesepahaman 
prinsip dari kemitraan dan fakta-fakta 
mengenai pelaksanaan pelayanan informasi 
publik. 
 
Resourching 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dalam membangun partnership juga ditandai 
dengan adanya pengarahan sumber daya 
(resourching). Resourching merupakan salah 
satu proses dalam membangun kemitraan 
yang berkaitan dengan pengarahan sumber 
daya. Kemitraan dalam pelayanan publik 
mengisyaratkan ketersediaan sumberdaya 
tersebut. umumnya pada kemitraan 
pelayanan publik pengarahan sumber daya 
terkait dengan personil, sarana dan 
prasarana, dan pembiayaan (Mustafa, 
2017:113). 

Pada kaitannya dengan pengarahan 
sumber daya personil, Dinas Kominfotik 
Provinsi Lampung menugaskan Bidang 
Pengelolaan Layanan Komunikasi Publik 
untuk melaksanakan kerja sama ini. 
pemilihan Bidang Komunikasi Publik bukan 
tanpa alasan melainkan karena bidang ini 
memiliki tugas dan wewenang mengenai hal-
hal yag berhubungan dengan media 
komunikasi. Berdasarkan objek kerja sama ini 
yaitu i-media dan o-media maka bidang 
Komunikasi Publik lah yang paling tepat 
untuk menyelenggarakan kerja sama 
tersebut. pengarahan sumber daya personil 
juga dilakukan oleh Perum LKBN Antara 
dengan menyediakan teknisi untuk 
melakukan instalasi dan maintence 
pelaksanaan pembangunan i-media dan o-
media. Personil dalam kemitraan memang 
membutuhkan prasyarat atau kualifikasi yang 
sesuai dengan ranah bekerjanya kemitraan. 
Dilihat dari pengarahan sumber daya yang 
dilakukan oleh Dinas Kominfotik dan Perum 
LKBN Antara memang sesuai dengan bidang 
kerja masing-masing personil.  

Kemudian yang kedua adalah share 
sumber daya berupa sarana dan prasarana. 
Sarana dan prasarana dapat juga berupa 
peralatan atau bahan utama yang mendukung 
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pelaksanaan kemitraan. Dalam hal ini kerja 
sama pengelolaan layanan informasi publik, 
sarana dan prasaran yang dimaksud adalah 
berupa peralatan-peralatan yang disediakan 
oleh kedua belah pihak. Terdapat peralatan i-
media dan o-mediayaitu TVC dan Videotron 
yang disediakan oleh Perum LKBN Antara 
dan ada juga penempatan lokasi yang 
disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal 
ini Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.   

Kemudian yang selanjutnya adalah 
sumber daya pembiayaan, aspek sumber daya 
pembiayaan sering kali dialokasikan oleh 
aktor secara berhati-hati dan biasanya 
melalui prosedur yang berstandar pada 
masing-masing organisasi. Pada kerja sama 
layanan informasi publik oleh Dinas Kominfo 
dan Perum LKBN Antara ini sumber daya 
pembiayaan sebagaimana telah diatur dalam 
perjanjian kerja sama bahwa pembiayan 
meliputi biaya internet, listrik, dan pajak 
serta retribusi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa share sumber daya oleh 
Dinas Kominfotik Provinsi Lampung dan 
Perum LKBN Antara telah dilkaukan dengan 
baik. Namun, pada tahapan ini share sumber 
daya harus jelas untuk masing-masing aktor. 
Bentuk dari share sumber daya ini 
merupakan pembagian secara merata untuk 
setiap aktor pelaksana kemitraan. Maka dari 
itushare sumber daya perlu dilakukan 
pemetaan terlebih dahulu tentang jenis apa 
dan berapa jumlah yang harus dikerahkan 
untuk program kemitraan tersebut. Untuk 
dapat sampai pada penanggungan secara 
merata tersebut dapat dilakukan melalui 
konversi seluruh sumber daya yang 
dibutuhkan ke dalam bentuk Rancangan 
Anggaran Biaya, dan besaran biaya tersebut 
kemudian ditanggung oleh masing-masing 
aktor yang bermitra. 
 
Interaksi Antar Aktor 

Salah satu ciri dalam kemitraan adalah 
jangka waktu yang digunakan relatif lebih 
lama sehingga kesempatan interaksi dari para 
aktor menjadi lebih terbuka. Hal tersebut 
dapat terjadi pada tahapan  intensitas dan 
durasi waktu interaksi. Maka dalam 
membangun hubungan partnership juga 
ditandai dengan adanya interaksi para aktor 
yang terlibat dalam kemitraan. 

Berdasarkan hasil penelitian, interaksi 
yang terjadi pada partnership pengelolaan 
layanan informasi publik ini sudah terlihat 
sejak awal adanya inisiasi untuk melakukan 
kerja sama. Pada kesempatan tersebut 
interaksi dari aktor yang bermitra biasanya 
akan melakukan pertemuan atau tatap muka 
dengan calon mitranya untuk mengutarakan 
niat membangun hubungan kerja sama. 
Inisiasi partnership pengelolaan layanan 
informasi publik terjadi pada saat diadakan 
pertemuan Kepala Dinas Kominfo dan Perum 
LKBN Antara di Jakarta . pada kesempatan 
tersebut lah terlihat interaksi dari Dinas 
Kominfo dan Perum LKBN Antara sehingga 
terjadinya kerja sama pengelolaan layanan 
informasi publik.  

Pada dasarnya interaksi dari aktor yang 
bermitra terjadi pada setiap tahapan 
membangun kemitraan. Sebab dalam sebuah 
kemitraan terdapat dua aktor atau lebih yang 
berpartisipasi sehingga perlu adanya 
keselarasan dalam setiap langkah yang 
dilakukan. Salah satu contoh pada kerja sama 
pengelolaan layanan informasi publik ini, 
pada tahap persiapan interaksi Dinas 
Kominfotik Provinsi Lampung dan Perum 
LKBN Antara dilakukan melalui pertemuan 
rapat untuk membahas hal teknis persiapan 
pelaksanaan pelayanan informasi publik. hal 
tersebut menunjukkan bahwa setiap 
tahapannya dalam membangun kemitraan 
perlu adanya koordinasi dari kedua belah 
pihak yang ingin bermitra. 

Interaksi aktor yang bermitra juga perlu 
perencanaan terkait dengan jumlah 
pertemuan antara kedua belah pihak. 
Perencanaan mengenai rencana interaksi ini 
menyangkut tentang apa yang akan dibahas 
atau sesuatu yang menjadi bahan evaluasi 
dari kedua aktor tersebut. Interaksi antar 
aktor ini dapat dirancang untuk tahap 
perencanaan program, pelaksanaan program, 
dan pasca pelaksanaan program. Pada hal ini 
Dinas Kominfotik Provinsi Lampung dan 
Perum LKBN Antara sebaik perlu untk 
membuat rancangan interaksi aktor untuk 
tahapan perencanaan program, pelaksanaan, 
dan pasca pelaksanaan program. 

Berikut ini merupakan tabel hasil analisis 
terhadap indikator-indikator tahapan 
membangun partnership Dinas Kominfotik 



 

126 
Copyright® 2020. Owned by Author(s), 

published by Administrativa. 

This is an open-acces article under CC-BY- SA License 
 

 

Provinsi Lampung dan Perum LKBN Antara 
dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik: 
 
Tabel 6. Hasil Analisis  
 

N
o 

Indikator Hasil Analisis Saran 

1 
Inisiasi 
partnersh
ip 

Inisiasi partnership 
telah tercapai 
dengan baik hal ini 
dibuktikan dengan 
adanya inisasi dari 
Perum LKBN 
Antara untuk 
bekerja sama 
dalam 
pemanfaatan 
digital media 

 

2 
Persiapan 
partnersh
ip 

Tahap persiapan 
partnership 
berjalan dengan 
baik dengan 
adanya persiapan 
teknis dan 
prosedural dari 
kedua aktor 
sehingga 
mematangkan 
tahap persiapan 
kerja sama. Namun 
pada tahap 
persiapan perlu 
dilakukan 
penggambaran 
risiko yang 
mungkin timbul 
pada pelaksanaan 
kerja sama, pada 
partnership 
pengelolaan 
informasi publik 
ini risiko belum 
digambarkan 
secara jelas 

Perlu adanya 
penggambara
n secara 
nyata 
mengenai 
risiko yang 
mungkin 
terjadi pada 
pelaksanaan 
partnership. 
Risiko juga 
dapat 
ditambahkan 
ke dalam 
surat 
perjanjian 
kerja sama 
terkait 
dengan siapa 
aktor yang 
tepat untuk 
mengendalik
an risiko 
tersebut 

3 Penataan 

Tahap penataan 
partnership telah 
dilaksanakan 
dengan baik. Hal 
ini dibuktikan 
dengan adanya 
pembagian tugas 
secara jelas pada 
Surat Perjanjian 
Kerja Sama (MoU) 
sehingga 
pembagian tugas 
tersebut secara 
tidak langsung 
dapat menjadi road 
map sebagai 
landasan atau 
pedoman bagi 
kedua aktor untuk 

 

melaksanakan 
program 
partnership.   

4 
Penginteg
rasian 

Integrasi 
partnership Dinas 
Kominfo dan 
Perum LKBN 
Antara dapat 
dilihat dari 
pembauran 
keduanya 
mengenai 
pandangan dalam 
pelayanan 
informasi publik. 
penyatuan sudut 
pandang tersebut 
merupakan bukti 
adanya integrasi 
diantara keduanya 

 

5 

Pelaksana
an 
program 
partnersh
ip 

Pelaksanaan 
partnership telah 
berjalan dengan 
baik. Hal ini dapat 
dilihat dari 
Pembangunan 
layanan i-media 
pada beberapa 
lokasi. Pelaksanaan 
partnership ini juga 
terdapat dua 
tahapan yaitu 
tahap 
pembangunan 
layanan informasi 
publik dan tahap 
penyebarluasan 
informasi publik 

 

6 

Pemeliha
raan 
partnersh
ip 

Tahap 
pemeliharaan 
partnership 
dilakukan dengan 
berkoordinasi 
antara kedua aktor. 
Pemeliharaan 
partnership selalu 
mengedepankan 
komunikasi yang 
baik untuk 
menjaga hubungan 
koordinasi yang 
harmonis 

 

7 

Pengarah
an 
sumber 
daya 

Pengarahan 
sumber daya pada 
partenrship 
pengelolaan 
layanan informasi 
publik ini meliputi 
pengarahan 
sumber daya 
manusia yaitu : 
teknisi dan 
reporter. 
Sementara 

Perlu adanya 
pemetaan 
mengenai 
jenis apa dan 
berapa 
jumlah 
sumber daya 
yang 
dikerahkan 
oleh masing-
masing aktor 
dalam 
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pengarahan 
sumber daya 
keuangan meliputi 
biaya internet, 
listrik, pajak dan 
retribusi. Namun 
pada pengarahan 
sumber daya 
belum terdapat 
pemetaan 
mengenai berapa 
jumlah sumber 
daya yang 
dikerahkan oleh 
masing-masing 
aktor dan jenis apa 
sumber daya yang 
dikerakan tersebut. 

pelaksanaan 
partnership 
pengelolaan 
layanan 
informasi 
publik 

8 
Interaksi 
antar 
aktor 

Berdasarkan hasil 
wawancara 
interaksi antar 
aktor terjadi pada 
setiap tahapan 
membangun 
partnership. 
Namun perlu 
adanya 
perencanaan 
terhadap 
pertemuan kedua 
aktor yang 
bermitra. 
Perencanaan 
interaksi terjadi 
pada tahap 
persiapan, 
pelaksanaan, dan 
pasca pelaksanaan 
program 
partnership 

Perlu adanya 
perencanaan 
untuk jumlah 
pertemuan 
dan pokok 
bahasan atau 
evaluasi 
dalam 
pertemuan 
kedua aktor 
yang 
bermitra 
tersebut. 
perencanaan 
interaksi 
aktor 
meliputi 
tahap 
persiapan, 
pelaksanaan, 
dan pasca 
pelaksanaan 
program 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2020 
 

Berdasarkan tabel di atas, semua 
indikator tahapan membangun partnership 
telah dilakukan dengan baik oleh Dinas 
Kominfotik Provinsi Lampung dan Perum 
LKBN Antara. Namun terdapat  beberapa 
indikator belum dijalankan secara maksimal 
sehingga peneliti berkesempatan 
memberikan saran supaya proses tersebut 
dapat berjalan dengan maksimal. 

 

V. PENUTUP 
 
Simpulan 

Tahapan membangun partnership dalam 
pengelolaan layanan informasi publik oleh 
Dinas Kominfotik Provinsi Lampung dan 
Perum LKBN Antara dimulai dengan adanya 

inisiasi yang berasal dari pihak LKBN Antara 
untuk mengadakan kerjasama dengan Dinas 
Kominfotik dalam pengadaan layanan 
informasi publik. Pada tahap persiapan 
partnership ditandai dengan adanya 
persiapan teknis dan prosedural dari kedua 
aktor sehingga mematangkan tahap 
persiapan kerja sama. Namun pada tahap 
persiapan perlu dilakukan penggambaran 
risiko yang mungkin timbul pada pelaksanaan 
kerja sama, pada partnership pengelolaan 
informasi publik ini risiko belum 
digambarkan secara jelas. Pada tahapan 
pengintegrasian partnership ditandai dengan 
pembauran kedua buah lembaga yang 
dilanjutkan dengan pelaksanaan program 
kerjasama yaitu pembangunan layanan 
informasi publik berupa “i-media” dan “o-
media”.  

Pada tahapan pemeliharaan partnership, 
Dinas Kominfotik dan Perum LKBN Antara 
lebih mengedepankan komunikasi yang baik 
diatara keduanya untuk keberlangsungan 
hubungan kerja sama. Pada tahap pengarahan 
sumber daya meliputi pengarahan sumber 
daya manusia yaitu : teknisi dan reporter. 
Sementara pengarahan sumber daya 
keuangan meliputi biaya internet, listrik, 
pajak dan retribusi. Namun pada pengarahan 
sumber daya belum terdapat pemetaan 
mengenai berapa jumlah sumber daya yang 
dikerahkan oleh masing-masing aktor dan 
jenis apa sumber daya yang dikerakan 
tersebut. sementara pada tahap Interaksi 
aktor berdasarkan hasil wawancara interaksi 
antar aktor terjadi pada setiap tahapan 
membangun partnership. Namun perlu 
adanya perencanaan terhadap pertemuan 
kedua aktor yang bermitra. Perencanaan 
interaksi terjadi pada tahap persiapan, 
pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan program 
partnership. 
 
Saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti 
berikan terkait dengan penelitian partnership 
layanan informasi publik oleh Dinas 
Kominfotik Provinsi Lampung dan Perum 
LKBN Antara ini adalah sebagai berikut: 

1. Dinas Kominfo dan Perum LKBN 
Antara sebaiknya melakukan 
pemetaan alokasi sumber daya. 
Sumber daya yang dimaksud meliputi 
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sumber daya personil, sarana dan 
prasarana, serta sumber daya 
pembiayaan. Pemetaan tersebut 
terkait dengan jenis apa dan berapa 
jumlah yang harus di share oleh kedua 
belah pihak masing-masing. 

2. Untuk meningkatkan intensitas 
interaksi, sebaiknya Dinas Kominfo 
ataupun Perum LKBN Antara 
membuat terlebih dahulu tentang 
jumlah target capaian interaksi. 
Targetan interaksi tersebut meliputi 
tahap perencanaan kerjasama, 
pelaksanaan kerjasama, dan tahap 
evaluasi program kemitraan. 

3. Perlu adanya analisis risiko terlebih 
dahulu bagi Dinas Kominfo dan 
Perum LKBN Antara sebelum 
memulai kemitraan. Analisis risiko 
digunakan untuk menentukan siapa 
yang tepat dan apa tindakan yang 
tepat untuk pengendalian risiko 
tersebut. 

 
 

VI. DAFTAR PUSTAKA 
 
Alamsyah. 2010. Strategi Penguatan Good 

Governance dalam Mendorong 
Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era 
Otonomi Daerah. Jurnal DINAMIKA 
Volume. 3, Nomor. 6 

Arisaputra, M. I. 2013. Penerapan Prinsip-
Prinsip Good Governance Dalam 
Penyelenggaraan Reforma Agraria Di 
Indonesia . Yuridika: Volume 28 Nomor 
2 

Bailey, Fiona. & Anne M. Dollan. 2011. The 
Meaning Of Partnership In 
Development: Lesson For Development 
Education. Policy and Practice A 
Development Education Review 

Corbin, J. Hope. Jacky Jones. & Margareth M. 
Barry. 2016. What makes intersectoral 
partnerships for health promotion 
work? A review of the international 
literature. Journal Of Health Promotion 
International 

Duajdi, N., Tresiana, N., & Faedlulloh, D. 
(2019). Ilmu Administrasi Publik. 
Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

Duadji, Noverman. 2012. Good Governance 
Dalam Pemerintah Daerah. MIMBAR 
Volume. 28 Nomor.2 

Fahmy, Amri Yulian. Agus Suryono, &Farida 
Nuraini. 2013. Pelaksanaan Program 
Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat 
Dalam Penataan Lingkungan 
Permukiman Berbasis Komunitas 
(Studi Pada Dinas Cipta Karya Tata 
Ruang Dan Desa Sengguruh Kecamatan 
Kepanjen Kabupaten Malang). Jurnal 
Administrasi Publik (JAP) Volume. 1 
Nomor. 6 

Herlina. 2018. Urgensi Kemitraan Bagi 
Pengembangan Pendidikan Non 
Formal. Jurnal FIP IKIP Mataram 

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Jejaring 
Kerja. Jakarta: Lembaga Administrasi 
Negara Republik Indonesia. 

 
Mustafa, Abdul Talib. 2017. Kemitraan Dalam 

Pelayanan Publik. Yogyakarta: Calpusis. 
Rosmaladewi, Okke. 2018. Manajemen 

Kemitraan Multistakeholder Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat. 
Yogyakarta: Deepublish 

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian 
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
Bandung: Alfabeta. 

Surminah, Iin.2013. Pola Kerjasama Lembaga 
Litbang Dengan Pengguna Dalam 
Manajemen Litbang (Kasus Balai 
Penelitian Tanaman Pemanis Dan 
Serat) . Jurnal Bina Praja Volume. 5 
Nomor. 2 

Sumber Online : 
https://korporat.antaranews.com/baca/201

9/07/23/843-pemprov-lampung-dan-
lkbn-antara-jalin-kerja-sama-layanan-
informasi-publik Diakses pada 10 
Desember 2019 pukul 20.33 

 


