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I. LATAR BELAKANG 

Salah satu tugas Biro Humas dan Kerja Sama Internasional adalah 

melaksanakan kegiatan pelayanan informasi serta publikasi internal maupun 

eksternal melalui media komunikasi baik cetak maupun non cetak. Saluran atau 

media komunikasi adalah alat yang digunakan oleh komunikator untuk 

menyebarluaskan (mendistribusikan) suatu pesan dengan tujuan memperoleh 

respon atau timbal balik (Ruliana, 2016: 41). Manfaat penggunaan media sosial bagi 

organisasi yaitu: 

1. Media komunikasi digital mirip dengan kegunaan media sosial bagi individu, 

saat ini hampir semua organisasi memanfaatkan media sosial sebagai saluran 

komunikasi digital mereka dengan masyarakat. 

2. Media pemasaran. Daya jangkau media sosial yang sangat luas menjadikan 

media sosial sebagai salah satu sarana utama dalam peningkatan penjualan dan 

pemasaran digital saat ini. 

Saat ini BPK memiliki berbagai media sosial yang dikelola oleh Biro Humas dan 

Kerja Sama Internasional antara lain Instagram (@bpkriofficial), Twitter (@bpkri), 

dan Facebook (@humasbpkri.official). Untuk mengetahui tingkat kepuasan 

masyarakat atas akun Instagram, Twitter, dan Facebook BPK, maka dibutuhkan 

survei untuk mengukurnya. Hasil survei akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan 

perbaikan pengelolaan akun media sosial BPK ke depan. 

 

II. TUJUAN 
Tujuan dari penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat atas akun 

Instagram, Twitter, dan Facebook BPK adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan 

masyarakat atas akun media sosial BPK. 

 

III. WAKTU PELAKSANAAN 

Survei kepuasan masyarakat atas akun Instagram, Twitter, dan Facebook 

BPK diperuntukkan bagi publik eksternal yang disebarluaskan pada periode 1 s.d. 

30 Juni 2020. 

 

IV. PELAKSANA 

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan oleh Biro Humas dan Kerja 

Sama Internasional melalui Subbagian Layanan Informasi. 

 

V. BENTUK DAN MEDIA YANG DIGUNAKAN 

Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan menggunakan 

Google Form yang dibagi menjadi tiga link yaitu 

https://tinyurl.com/SurveiAkunInstagramBPK untuk akun Instagram BPK, 

https://tinyurl.com/SurveiAkunTwitterBPK untuk akun Twitter BPK, dan 

https://tinyurl.com/SurveiAkunInstagramBPK
https://tinyurl.com/SurveiAkunTwitterBPK


https://tinyurl.com/SurveiAkunFacebookBPK untuk akun Facebook BPK. Ketiga 

link survey tersebut disebarluaskan kepada masyarakat sesuai akun media sosial 

BPK yaitu Instagram (@bpkriofficial), Twitter (@bpkri), dan Facebook 

(@humasbpkri.official). 

 

VI. HASIL SURVEI 

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. Sedangkan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial adalah laman atau aplikasi 

yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam 

jaringan sosial. 

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. 

Karakteristik utama yang harus dimiliki sebuah platform media sosial antara lain: 

1. Sebelum era digital didominasi media sosial, konten yang tersebar di sebuah 

situs bersifat satu arah. Segala perubahan atau pembaruan bergantung pada 

satu pihak yang biasa dikenal sebagai webmaster. Namun kini, konten yang 

tersebar di media sosial sepenuhnya berada dalam kendali para pengguna 

platform tersebut. 

2. Dalam setiap platform media sosial yang populer saat ini, interaksi antar 

pengguna menjadi sangat penting. Intensitas interaksi yang terjadi dalam 

sebuah konten akan dibahas dalam bagian indikator penilaian keberhasilan 

suatu konten. 

3. Sebagai platform yang berbasis pengguna, konten yang terkandung di dalam 

suatu platform media sosial pun sepenuhnya berada dalam kendali masing-

masing pengguna. Hanya saja, jenis konten (tulisan, gambar, video, atau audio) 

yang dapat dipasang di masing-masing platform memang berbeda-beda. 

4. Pilihan pengaturan akun atau laman setiap pengguna yang disediakan oleh 

masingmasing platform memberikan kebebasan pada pengguna untuk 

menyesuaikan sendiri tampilan muka hingga fitur-fitur yang ingin ditampilkan. 

5. Semakin banyak hubungan yang terjalin antar pengguna sebuah platform media 

sosial, semakin besar pula kemungkinan interaksi yang akan terjadi, dan 

semakin banyak pula komunitas-komunitas yang terbentuk atas kesamaan 

minat yang dibagikan oleh masingmasing pengguna. 

6. Media sosial memungkinkan pengguna terhubung dengan siapa pun, di mana 

pun, dan kapan pun. Anda bisa saja terhubung dengan teman lama hingga 

https://tinyurl.com/SurveiAkunFacebookBPK


seseorang yang berasal dari negara yang mungkin belum pernah Anda dengar 

atau kunjungi sebelumnya. Siapa pun dapat terhubung dengan siapa saja selama 

terhubung dengan internet. 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, dihasilkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Jumlah Responden  

Survei Kepuasan Masyarakat atas Akun Instagram BPK yang ditujukan kepada 

pihak eksternal yang dilakukan dari tanggal 1 s.d. 30 Juni 2020. Responden yang 

berpartisipasi dalam survei pada akun IG adalah sebanyak 32 responden, akun 

Twitter sebanyak 5 responden, dan akun Facebook sebanyak 10 responden. 

2. Jenis Kelamin Responden  

Pada survei yang telah dilaksanakan terdapat pembagian responden 

berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut: 

Gambar 1 Jenis Kelamin Responden Akun Instagram BPK 

 
 

Dari gambar 1 dapat disimpulkan sebagian besar responden yang mengisi 

survei adalah laki-laki yaitu sebanyak 68,8%, sedangkan responden 

perempuan dengan sebanyak 31,3%. 

 

Gambar 2 Jenis Kelamin Responden Akun Twitter BPK 

 
 



Dari gambar 2 dapat disimpulkan sebagian besar responden yang mengisi 

survei adalah seluruhnya adalah laki-laki sebanyak 100%. 

Gambar 3 Jenis Kelamin Responden Akun Facebook BPK 

 
 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan sebagian besar responden yang mengisi 

survei adalah laki-laki yaitu sebanyak 90%, sedangkan responden perempuan 

dengan sebanyak 10%. 

 

Dari survei yang telah dilakukan, responden laki-laki merupakan responden 

yang paling banyak mengisi Survei Kepuasan Masyarakat Atas Akun 

Instragram, Twitter, Dan Facebook BPK. 

  

3. Usia Responden  

Umur responden menjadi salah satu pertanyaan di dalam survei ini. Biro Humas 

dan Kerja Sama Internasional ingin melihat rentang usia responden yang bisa 

jadi adalah followers 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. 34 tahun yang dikategorikan sebagai , 

responden berusia 35 s.d. 55 tahun, dan terakhir responden dengan usia lebih 

dari 55 tahun. Hasil survei terhadap responden dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4 Usia Responden Akun Instagram BPK 

 
 

Berdasarkan gambar, usia responden yang mengikuti survei ini mayoritas 

berusia antara 19 s.d. 34 tahun dengan prosentase sebanyak 71,9%, lebih dari 

separuh jumah responden secara keseluruhan.  

Gambar 5 Usia Responden Akun Twitter BPK 

 
 

Berdasarkan gambar, seluruh responden berusia antara 19 s.d. 34 tahun dengan 

prosentase sebanyak 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 6 Usia Responden Akun Facebook BPK 

 
 

Berdasarkan survei, usia responden yang mengikuti survei ini berusia antara 19 

s.d. 34 tahun dengan prosentase sebanyak 60%, dan berusia antara 35 s.d. 54 

tahun sebanyak 40%. 

 

Dari survei yang dilaksanakan pada tiga akun media sosial BPK dapat 

dismpulkan 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 Pulau Jawa. Hasil survei seperti 

dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 7 Domisili Responden Akun Instagram BPK 

 
 

Berdasarkan survei, sebagian besar responden survei akun instagram BPK 

berdomisili di Indonesia bagian barat sebanyak 78,1%, sedangkan sisanya 

berdomisili di Indonesia Bagian Tengah sebanyak 21,9%.  

 

Gambar 8 Domisili Responden Akun Twitter BPK 

 
 

Pada survey akun twitter BPK, seluruh responden berdomisili di Indonesia 

bagian barat sebanyak 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 9 Domisili Responden Akun Facebook BPK 

 
 

Pada survei akin facebook, 90% responden berdomisili di Indonesia bagian 

barat sebanyak 90%, sedangkan sisanya berdomisili di Indonesia Bagian 

Tengah sebanyak 10%.  

 

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. Tampilan Media Sosial BPK Pertanyaan ini terkait dengan tampilan (lay out) 

media sosial BPK. Hasil survei ini akan menjadi masukan dalam penyusunan 

tampilan media sosial BPK agar lebih menarik bagi publik. 

 

Gambar 10 Tampilan Akun Instagram BPK 

 
 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa, tampilan (layout) akun instagram 

BPK dinilai menarik sebanyak 37,5%, sedangkan sebanyak 34,4% menganggap 



tampilan media sosial BPK sangat menarik, sementara 28,1% menyatakan 

cukup menarik. Nilai sempurna (sangat menarik) hanya diperoleh dengan 

prosentase 1:3 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. 

 

Gambar 11 Tampilan Akun Twitter BPK 

 
 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa, tampilan (layout) akun Twitter 

BPK dinilai sangat menarik hanya sebanyak 40%, sedangkan sisanya sebanyak 

20% menganggap tampilan akun Twitter BPK menarik, 20 % menyatakan 

cukup menarik, dan 20% sisanya menganggap kurang menarik. Nilai sempurna 

(sangat menarik) hanya diperoleh dengan prosentase kecil yaitu 2:5 dari total 

penilaian responden.  

 

Gambar 12 Tampilan Facebook BPK 

 
 



 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa, tampilan (layout) akun facebook 

BPK dinilai sangat menarik sebanyak 30%, menarik sebanyak 10%, , cukup 

menarik sebanyak 30%, kurang menarik sebanyak 20%, dan tidak menarik 

sebanyak 10%.  

 

Dari survey yang telah dilakukan, ada responden yang menganggap tampilan 

akun media sosial BPK sangat menarik, walaupun ada juga yang mengganggap 

tampilannya tidak menarik. Survei atas tampilan 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. 

 

6. Keterbukaan Informasi pada Media Sosial BPK 

Gambar 13 Informasi Dalam Akun Instagram BPK 

 
 

Dari hasil survei diketahui bahwa responden menilai akun instagram BPK 

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

Sebanyak 19,1% menilai media sosial BPK sangat informatif, dan hanya 

sebagian kecil yang menilai media sosial BPK tidak informatif yaitu sebanyak 

2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Gambar 14 Informasi Dalam Akun Twitter BPK 

 
  

Dari hasil survei diketahui bahwa responden menilai akun media sosial BPK 

sangat informatif 20%, sudah informatif yaitu sebanyak 40%, dan cukup 

informatif sebanyak 20%, dan kurang informatif 20%. 

 

                                                  Gambar 15 Informasi Dalam Akun Facebook BPK 

 
 

Dari hasil survei diketahui bahwa responden menilai akun media sosial BPK 

suangat informatif yaitu sebanyak 10%, informatif sebanyak 20%, cukup 

informatif sebanyak 60%, dan kurang informative sebanyak 10%. 

 

Dari hasil survei atas tiga akun media sosial BPK, di ketahui bahwa sebagian 

besar responden menilai media sosial BPK cukup informatif dan informatif. 

 

7. 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:  

 Informasi terkait tugas pokok dan fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa;  

 Informasi capaian-capain BPK berupa prestasi yang diperoleh BPK baik dari 

dalam negeri maupun luar negeri;  

 Informasi terkait hasil pemeriksaan baik pemeriksaan pada 

Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dan instansi vertikal;  

 Informasi terkait temuan penyimpangan keuangan negara/daerah;  

 Informasi lainnya (yang belum disebutkan).  

 

        Gambar  16 Informasi yang Diharapkan ada Dalam Media Sosial BPK 

 
 

Gambar 16 memberikan gambaran bahwa 40,6% responden menginginkan ada 

informasi terkait temuan penyimpangan keuangan negara/daerah sebagai 

konten instagram BPK. Sedangkan sebanyak 25% responden mengharapkan 

konten terkait hasil pemeriksaan BPK. Responden yang mengharapkan konten 

capaian-capaian BPK sebanyak 18,8%, sedangkan 12,5 % mengaharapkan 

konten tugas pokok dan fungsi BPK dalam akun instagram BPK. 

 

     Gambar 17 Informasi yang Diharapkan ada Dalam Twitter BPK 

 



 

Gambar 17 memberikan gambaran bahwa sebanyak 40% responden 

menginginkan ada informasi terkait hasil pemeriksaan sebagai konten 

instagram BPK. Sedangkan masing-masing sebanyak 20% menginginkan 

konten terkait capaian-capain BPK berupa prestasi yang diperoleh BPK baik 

dari dalam negeri maupun luar negeri, informasi terkait temuan penyimpangan 

keuangan negara/daerah, dan informasi lainnya (yang belum disebutkan).  

 

        Gambar 18 Informasi yang Diharapkan ada Dalam Facebook BPK 

 
 

Sebanyak 40% responden menginginkan ada informasi capaian-capaian BPK, 

terkait temuan penyimpangan keuangan negara/daerah sebagai konten akun 

instagram BPK. Sedangkan sebanyak 20% responden mengharapkan konten 

hasil pemeriksaan, 20% mengharapkan konten terkait penyimpangan 

keuangan negara, dan masing-masing sebanyak 10% mengharapkan informasi 

terkait tugas pokok dan fungsi BPK, serta informasi lainnya. 

 

Dari survei yang telah dialakukan, sebagian responden berharap konten-konten 

terkait pemeriksaan dan capaian BPK, sedangkan informasi terkait tupoksi BPK 

tidak banyak dipilih. Survei dapat menjadi acuan bagi Biro Humas dan Kerja 

Sama Internasional dalam menentukan tema konten pada media sosial BPK. 

 

8. Keterlibatan dalam Penggunaan Akun 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. 

 

            Gambar 19 Keterlibatan dalam Penggunaan Akun Instagram BPK 

 
 

Berdasarkan gambar diatas diketahui, sebanyak 62,5% responden melakukan 

aktivitas respon singkat, seperti memberi like, love, atau emoji. Sebanyak 

15,6%, melakukan aktivitas percakapan di antara pengguna seperti memberi 

komentar atau DM, dan sebanyak 21,9% melakukan aktivitas penyebaran 

informasi. 

 

              Gambar 20 Keterlibatan dalam Penggunaan Akun Facebook BPK 

 
 

Berdasarkan gambar diatas diketahui, sebanyak 60% responden melakukan 

aktivitas percakapan di antara pengguna seperti memberi komentar atau DM. 

Sedangkan masing-masing sebanyak 20% melakukan aktivitas respon singkat, 

seperti memberi like, love, atau emoji dan melakukan aktivitas penyebaran 

informasi. 

 



            Gambar 21 Keterlibatan dalam Penggunaan Akun Facebook BPK 

 
 

Berdasarkan gambar diatas diketahui, sebanyak 50% responden melakukan 

aktivitas respon singkat, seperti memberi like, love, atau emoji, 40% melakukan 

aktivitas penyebaran informasi, dan  percakapan di antara pengguna seperti 

memberi komentar atau DM. Sedangkan masing-masing sebanyak 20% 

melakukan aktivitas respon singkat, seperti memberi like, love, atau emoji dan 

melakukan aktivitas penyebaran informasi. 

 

Selain pertanyaan-pertanyaan optional, dalam survei ini juga disertakan 

permintaan masukan konten yang ingin ditayangkan di media sosial BPK serta 

#tagar resmi yang nantinya dapat dipakai oleh akun media sosial BPK.  

1. Usulan konten 

Konten akun 

Instagram 
 Penjelasan singkat dan sederhana mengenai langkah langkah 

BPK dalam melakukan pemeriksaan mulai dari awal 

perencanaan sampai dengan memberikan laporan hasil 

pemeriksaan 

 Temuan penyimpangan keuangan negara / daerah 

 Tanya jawab dan kalah bisa ada ruang aduan publik terhadap 

berbagai temuan penyimpangan uang negara di daerah 

 Konten pengaduan harus di perkuat lagi 

 IG TV diisi film pendek ttg BPK 

 Hasil pemeriksaan yang informatif termasuk temuan serta 

rekomendasi 

 Pemeriksaan dan pengauditan 

 Instastory yang lebih variatif 

 Konten mengenai proses audit pemerintahan 

 Berita dan Infografis menarik tentang pencapaian BPK 

 Konten tupoksi BPK dengan cara yg lebih kreatif. 

  Kuis untuk menambah ilmu, sekaligus menambah follower 

BPK + kuisnya berhadiah, untuk menambah minat peserta 

 Materi tentang audit 



 Videografis tentang penyelamatan keuangan negara 

 Sistematika pemeriksaan keuangan sebuah lembaga 

 Konten profil perwakilan, ditayangkan mungkin 1 bulan 

beberapa perwakilan dari awal tahun sampai akhir tahun, biar 

masyarakat tahu di provinsinya ada kantor perwakilan BPK 

 Tugas Pokok dan Fungsi BPK 

 Video video yg kreatif dan mendidik untuk menambah ilmu 

pengetahuan 

 Aktivitas kegiatan yang terkait dalam masalah hasil 

pemeriksaan 

 Trivia, atau foto-foto proses cek fisik/hasil pembangunan 

 Konten seperti mini quiz dan question box yang dibuat oleh 

Instagram BPK kemudian, mini quiz dan quesion box tersebut 

disimpan dalam sorotan pada Akun profil BPK. 

 Edukasi dan publikasi resume temuan pemeriksaan 

 Ada informasi kegiatan kegiatan dan informasi terbaru di BPK 

Konten akun 

Instagram 
 Hasil pemeriksaan dari penyalahgunaan uang negara 

 Konten yang sifatnya menghibur dengan ciri khas BPk 

 Internasional, regional, lokal. Misalkan ada video tentang 

pertemuan lembaga 

 Foto-foto hasil pemeriksaan, i.e. foto cek fisik atau foto2 hasil 

lomba foto bpk. 

Konten akun 

Instagram 

 Sikap dan pendapat BPK atas isu-isu aktual 

 Capaian kinerja BPK 

 Dokumentasi kegiatan cek fisik 

 Pariwisata di Indonesia pada saat auditor-auditor BPK 

bekerja. Mulai dari perjalanan ke tempat audit, prosesnya 

(cukup snap shot), rintangan yg dihadapi, sampai dengan 

kembali ke domisili kantor. Konten tsb dikemas dalam bentuk 

video dan diupload di facebook atau youtube. 

 Info hasil pemeriksaan, kondisi keuangan tiap daerah, dan 
pastinya info-info menarik seputar keuangan negara agar 

pembaca tidak jenuh melihat info umum yg sebatas 

menceritakan internal BPK aja 

 Temuan penyimpangan keuangan negara/daerah 

 Edukasi hasil pemeriksaan yang mempengaruhi opini laporan 
keuangan 

 

Dari banyak usulan konten yang masuk, beberapa sudah direalisasikan dan 

menjadi konten yang pasti selalu ada di media sosial BPK. Konten tersebut 

antara lain #kamusaudit yang membahas istilah auditing atau pemeriksaan yang 

dilaksanakan oleh BPK. Selain itu, media sosial BPK juga mulai banyak 

menampilkan kuis-kuis menarik seputar ke-BPK-an yang diharapkan dapat 

meningkatkan keterlibatan publik atas akun media sosial BPK. 

 



2. Usulan #tagar resmi 

Para responden telah banyak memberikan usulan #tagar sebagai berikut: 

Melalui survei 

pada akun 

Instagram 

#kawalhartanegara 

#BPKTRANSPARANDANBERTANGGUNGJAWAB 

#Save BPK #bpkhebatindonesiamaju #BPKita #BPKUntukNegeri 

#BPKguardAssetRI #BPKBekerja #bpkawan #BPKitabisa 

#periksabersamaBPK #bpkberiip #bpkuntukiip #bpkdaniip 

#sobatBPK #infoBPK #kabarBPK #bpkriofficial 

#akuntabilitasuntuksemua #Jagahartakita #BPKRIbersih 

#BPKRIantikorupsi #BPKRIanti gratifikasi 

#bersihdanakurat #bpkinformatif #BPKmembumi #BPKawan 

#BPKesatuanRI #sahabatpemeriksa #sobatkeuangan 

#netizenpemeriksa #BPKKawalHartaNegara 

#BPKINDEPENDENSIINTEGRITASSINERGI 

#KawanBPK #MinBPK #BPKUAT #BPKERJA #AuditorKami 

 

Melalui survei 

pada akun 

Twitter 

 

#BPKbisa #BPKanada #SinergiBPK #bpklebihbaik 

 

Melalui survei 

pada akun 

Facebook 

#kawaluangnegara #JagaKeuanganNegara #BPKarya 

#OpiniPemeriksaan #BPKbersamaIndonesia 

#BPKadauntukIndonesia #BersamaPantauKeuangan 

 

 

Saat ini akun IG BPK telah menampilkan tagar #akuntabilitasuntuksemua (yang 

merupakan jargon BPK) pada postingannya. Tagar berfungsi untuk untuk 

pengelompokan konten yang dapat ditambahkan pada postingan berupa teks, 

foto, video, event, dan lain-lain. Dengan selalu menambahkan tagar yang tepat 

dalam setiap postingan BPK, akan memudahkan publik (baik followers maupun 

bukan) untuk memperbaharui informasi seputar postingan BPK. Dengan 

mengetikkan tagar dimaksud, postingan BPK akan lebih mudah ditemukan.  

Hasil survei ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan sebagai tagar resmi 

BPK selain yang sudah ada saat ini. Tentunya pemilihan tagar memerlukan 

pertimbangan yang matang dan dihubungkan dengan tupoksi BPK atau program 

kerja BPK. 

 

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

masukan terkait akun media sosialnya. Masukan-masukan tersebut dibagi dalam 

beberapa kategori yaitu: 

1. Konten Akun Instagram 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


