TABEL KELUARAN SETIAP JENJANG JABATAN
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

OBJECTIVE
1. Revitalisasi GPR
disesuaikan
dengan
perkembangan
dan perubahan
masyarakat,
sospol dan TI
2. Optimalisasi
tugas GPR
meliputi :
produksi
konten,
sosialisasi,
literasi,
kampanye
program, kontra
narasi dan
nation branding
3. Sosialisasi
semua program
prioritas
pemerintah
yang sudah,
sedang dan akan
dilakukan
pemerintah
4. Penyebaran
dilakukan
secara cepat,
tepat dan massif
5. Menyampaikan
informasi lintas
sektor dengan

SASARAN
1. Percepatan
dan
diseminasi
informasi
secara masif
(deliverable)
2. Pemerataan
dan keadilan
informasi
untuk seluruh
lapisan
masyarakat
Indonesia
dalam dan
luar negeri
3. Penyampaian
program
prioritas
sampai ke
pelosok (3T
sesuai dengan
nawacita dan
renstra
Kominfo)
4. Peningkatan
pemahaman
masyarakat
akan
informasi
kinerja
pemerintah
5. Peningkatan
kepercayaan
masyarakat

OUTCOME
ESELON I
1. Meningkatnya
budaya
partisipasi dalam
mendukung
program
pemerintah
2. Meningkatnya
kesadaran akan
hak warga
negara untuk
mendapatkan
informasi
3. Meningkatnya
reputasi positif
pemerintah di
dalam dan luar
negeri
4. Terjalinnya
komunikasi
antara
pemerintah
pusat dan daerah
serta antar
daerah
5. Terjalinnya
komunikasi
antara
pemerintah
dengan warga
negara dan antar
warga negara
6. Meningkatnya
Keterbukaan
Informasi Publik

ESELON II
NAMA
JABATAN
DIREKTORAT I
(TATA KELOLA
DAN
KEMITRAAN
KOMUNIKASI
PUBLIK)

OUTCOME
1. Terlaksananya tata
kelola komunikasi
publik
2. meningkatnya
kelembagaan
pengelola informasi
dan komunikasi
publik yang
professional
3. Meningkatnya
jejaring komunikasi
antara pemerintah
dengan media dan
kelompok
komunikasi sosial
4. Meningkatnya
kinerja dan karier
Jabatan Fungsional
bidang komunikasi
publik

ESELON III
NAMA
JABATAN
SUBDIT TATA
KELOLA
KOMUNIKASI
PUBLIK

OUTPUT
a. Penyiapan bahan

perumusan kebijakan
penyelenggaraan urusan
PIKP
b. Penyiapan bahan
penyusunan NSPK
penyelenggaraan urusan
PIKP
c. Penyiapan bahan
pemberian bimbingan
teknis dan supervisi
penyelenggaraan urusan
PIKP
d. Pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan
urusan PIKP

ESELON IV
NAMA JABATAN
Seksi Tata Kelola
Penyediaan
Informasi Publik
Komunikasi
Pemerintah Publik
Pusat (K/L)

OUTPUT
a. Rumusan kebijakan
penyelenggaraan urusan
PIKP terkait penyediaan
informasi publik yang
dimuat pada UU, PP, dan
Perpres
b. Rumusan NSPK
penyelenggaraan urusan
PIKP terkait penyediaan
informasi publik yang
dimuat dalam Permen,
Pedoman, Petunjuk
Pelaksanaan, Petunjuk
Teknis, SOP dsb
c. Bahan pemberian
bimbingan teknis dan
supervisi berupa modul,
diktat, dan bahan
presentasi terkait
penyediaan informasi
publik
d. Laporan evaluasi
pelaksanaan bimbingan
teknis dan supervisi terkait
penyediaan informasi
publik
e. Laporan evaluasi
implementasi kebijakan
urusan PIKP terkait
penyediaan informasi
publik

OBJECTIVE
lokus lintas
daerah
6. Menyediakan
dan
menggunakan
berbagai kanal
media

SASARAN
terhadap
pemerintah
6. Peningkatan
reputasi
pemerintah
baik di dalam
maupun di
luar negeri

OUTCOME
ESELON I
7. Terciptanya
iklim komunikasi
publik yang baik
8. Meningkatnya
Nasionalisme
bangsa
9. Terwujudnya
lembaga
komunikasi dan
SDM yang
profesional

ESELON II
NAMA
JABATAN

OUTCOME

ESELON III
NAMA
JABATAN

OUTPUT

ESELON IV
NAMA JABATAN

Seksi Tata Kelola
Penyelengga-raan
Komunikasi Publik
Komunikasi Publik
Pemda

OUTPUT
f. Pemeringkatan dan
penghargaan terkait
penyediaan informasi
publik
a. Rumusan kebijakan
penyelenggaraan urusan
PIKP terkait
penyelenggaraan
komunikasi publik yang
dimuat pada UU, PP, dan
Perpres
b. Rumusan NSPK
penyelenggaraan urusan
PIKP terkait
penyelenggaraan
komunikasi publik yang
dimuat dalam Permen,
Pedoman, Petunjuk
Pelaksanaan, Petunjuk
Teknis, SOP, dsb
c. Bahan pemberian
bimbingan teknis dan
supervisi berupa modul,
diktat, dan bahan
presentasi terkait
penyelenggaraan
komunikasi publik
d. Laporan evaluasi
pelaksanaan bimbingan
teknis dan supervisi terkait
penyelenggaraan
komunikasi publik
e. Laporan evaluasi
implementasi kebijakan
urusan PIKP terkait

OBJECTIVE

SASARAN

OUTCOME
ESELON I

ESELON II
NAMA
JABATAN

OUTCOME

ESELON III
NAMA
JABATAN

OUTPUT

ESELON IV
NAMA JABATAN

OUTPUT

f.

SUBDIT
KEMITRAAN
KOMUNIKASI
PUBLIK

a. Penyiapan bahan
perumusan kebijakan
penyelenggaraan
Kemitraan Komunikasi
pemerintah dengan
media, profesi, dan
komunitas (rumusan
UU, PP, dan Perpres)
b. Penyiapan bahan
penyusunan NSPK
penyelenggaraan
urusan PIKP
Kemitraan Komunikasi
pemerintah dengan
media, profesi, dan
komunitas (rumusan
Permen)
c. Penyiapan
pelaksanaan
Kemitraan Komunikasi
pemerintah dengan
media, profesi, dan
komunitas (kegiatan
kemitraan: integrasi
kanal komunikasi,
pemanfaatan media
komunikasi mitra
misalnya web,

Seksi Kemitraan
Komunikasi Media

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Seksi Kemitraan
Komunikasi Sosial

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

penyelenggaraan
komunikasi publik
Pemeringkatan dan
penghargaan terkait
penyelenggaraan
komunikasi publik
Kebijakan
NSPK
SOP/Pedoman
MoU
Rencana Kegiatan
Kemitraan
Laporan dan evaluasi
kegiatan
Pemeringkatan dan
pemberian penghargaan
bagi K/L/D yang telah
melaksanakan kemitraan
komunikasi dengan media
Kebijakan
NSPK
SOP/Pedoman
MoU
Rencana Kegiatan
Kemitraan
Laporan dan evaluasi
kegiatan
Pemeringkatan dan
pemberian penghargaan
bagi K/L/D yang telah
melaksanakan kemitraan
komunikasi dengan
kelompok sosial

OBJECTIVE

SASARAN

OUTCOME
ESELON I

ESELON II
NAMA
JABATAN

OUTCOME

ESELON III
NAMA
JABATAN

SUBDIT
PEMBINAAN
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG

OUTPUT
videotron, MoU
kerjasama, SOP
kerjasama, dll)
d. Penyiapan bahan
pemberian bimtek dan
supervisi
penyelenggaraan
urusan Kemitraan
Komunikasi
pemerintah dengan
media, profesi, dan
komunitas (untuk
mengembangkan
keterampilan dan
keahlian aparatur
untuk
mengembangkan
kemampuan
kemitraan
komunikasi)
e. Pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan
urusan Kemitraan
Komunikasi
pemerintah dengan
media, profesi, dan
komunitas yang sudah
terselenggara di K/L
dan Pemda.
a. Regulasi bidang
Pembinaan Profesi
Komunikasi Publik
(formasi,
pengangkatan,

ESELON IV
NAMA JABATAN

Seksi
Pengembangan
Komptensi Jabatan
Fungsional Bidang
Komunikasi Publik

OUTPUT

a.

Regulasi terkait
kompetensi dan karir
Jabatan Fungsional Bidang
Komunikasi Publik yaitu
terkait penyusunan

OBJECTIVE

SASARAN

OUTCOME
ESELON I

ESELON II
NAMA
JABATAN

OUTCOME

ESELON III
NAMA
JABATAN
KOMUNIKASI
PUBLIK

OUTPUT

b.
c.

d.
e.
f.
g.

standar kompetensi
JFPH, tata kerja tim
penilai dan tata cara
penilaian angka kredit
JFPH, standar
kualifikasi
pendidikan, pedoman
bukti fisik, pedoman
konversi butir
kegiatan JFPH,
pedoman penyusunan
SKP, Pedoman
pelaksanaan diklat,
pedoman penulisan
karya ilmiah)
Penilaian uji kenaikan
jabatan JFPH,
Database/ sistem
informasi PH dan Tim
Penilai
Akreditasi
penyelenggara diklat;
Rekomendasi hasil uji
inpassing;
Penilaian Angka
Kredit;
laporan hasil bimtek

ESELON IV
NAMA JABATAN

OUTPUT

Pemberdayaan
Jabatan Fungsional
Bidang Komunikasi
Publik

b.

c.
d.
e.

f.

Seksi

g.
a.

regulasi tentang standar
kompetensi dan uji
kompetensi, formasi,
pengangkatan, standar
kualifikasi pendidikan,
pedoman bukti fisik,
pedoman konversi butir
kegiatan JFPH, pedoman
penyusunan SKP, pedoman
penulisan karya ilmiah, uji
kompetensi, serta
penyusunan butir kegiatan
sesuai dengan UU ASN dan
PP 11 Tahun 2017.
Pengembangan karir
melalui pelaksanaan dan
penilaian uji kompetensi
untuk kenaikan jabatan
JFPH,
database JFPH,
kurikulum, akreditasi
lembaga diklat
rekomendasi hasil uji
kompetensi melalui
inpassing dan uji
kompetensi kenaikan
jabatan
pengembangan karir
melalui peningkatan kelas
jabatan dan tunjangan
jabatan.
laporan hasil bimtek
Regulasi bidang Fasilitasi
Profesi Komunikasi Publik
(Pengembangan Karir

OBJECTIVE

SASARAN

OUTCOME
ESELON I

ESELON II
NAMA
JABATAN

OUTCOME

ESELON III
NAMA
JABATAN

OUTPUT

ESELON IV
NAMA JABATAN
Kinerja Jabatan
Fungsional Bidang
Komunikasi Publik
Pengembangan Karir
Jabatan Fungsional
Bidang Komunikasi
Publik

DIREKTORAT
II
(INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI
POLHUKAM)

1. Terwujudnya
iklim politik
yang kondusif
2. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
dalam berpolitik,
hukum dan
keamanan
3. Meningkatnya
pemahaman
masyarakat
tentang
kebijakan
pemerintah di
bidang
polhukam
4. Tersebarnya
informasi bidang
polhukam

SUBDIT
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
POLITIK DAN
PEMERINTAHAN

SUBDIT
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
HUKUM DAN
HAM

SUBDIT
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

a. Strakom bidang politik
dan pemerintahan
b. Produk/konten
informasi di bidang
politik dan
pemerintahan
c. Laporan hasil
pelaksanaan
diseminasi informasi
politik dan
pemerintahan
a. Strakom bidang hukum
dan HAM
b. Produk/konten
informasi di bidang
hukum dan HAM
c. Laporan hasil
pelaksanaan
diseminasi informasi
hukum dan HAM

Seksi Penyusunan
Program dan
Pemantauan

a. Strakom bidang
pertahanan dan
keamanan

Seksi Penyusunan
Program dan
Pemantauan

Seksi Prod. Konten &
Dis. Informasi

OUTPUT

b.
c.
d.
e.
f.
a.
b.

a.

b.

Seksi Penyusunan
Program dan
Pemantauan

a.

Seksi Prod. Konten &
Dis. Informasi

a.

b.

b.

a.

Jabatan Fungsional Bidang
Komunikasi Publik) (Tata
Cara Penilaian Angka
Kredita dan Tata kerja Tim
Penilai JFPH)
Penilaian Angka Kredit
JFPH,
Database Pranata Humas
Database Tim Penilai
Laporan hasil bimtek
Sistem Informasi JFPH
program diseminasi bidang
politik dan pemerintahan
hasil pemantauan
diseminasi bidang politik
dan pemerintahan
Bahan diseminasi informasi
bidang politik dan
pemerintahan
Laporan pelaksanaan
diseminasi bidang politik
dan pemerintahan
program diseminasi bidang
hukum dan HAM
hasil pemantauan
diseminasi bidang hukum
dan HAM
bahan diseminasi informasi
bidang hukum dan HAM
Laporan pelaksanaan
diseminasi bidang hukum
dan HAM
program diseminasi bidang
pertahanan dan keamanan

OBJECTIVE

SASARAN

OUTCOME
ESELON I

ESELON II
NAMA
JABATAN

DIREKTORAT
III
(INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI
PEREKONOMI
AN DAN
MARITIM)

OUTCOME

1. Terwujudnya
iklim
perekonomian
dan
kemaritiman
yang kondusif
2. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
dalam bidang
perekonomian
dan maritim
3. Meningkatnya
pemahaman
masyarakat
tentang
kebijakan
pemerintah di
bidang
perekonomian
dan maritim
4. Tersebarnya
informasi bidang
perekonomian
dan maritim

ESELON III
NAMA
JABATAN
PERTAHANAN
DAN
KEAMANAN

SUBDIT
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
PEREKONOMIAN
I

SUBDIT
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
PEREKONOMIAN
II

OUTPUT
b. Produk/konten
informasi di bidang
pertahanan dan
keamanan
c. Laporan hasil
pelaksanaan
diseminasi informasi
pertahanan dan
keamanan
a. Strakom bidang
keuangan, pertanian,
agraria, LH dan
kehutanan
b. Produk/konten
informasi di bidang
keuangan, pertanian,
agraria, LH dan
kehutanan
c. Laporan hasil
pelaksanaan
diseminasi informasi
keuangan, pertanian,
agraria, LH dan
kehutanan
a. Strakom bidang
perdagangan,
perindustrian, KUKM
dan BUMN, PUPR & TK
b. Produk/konten
informasi di bidang
perdagangan,
perindustrian, KUKM
dan BUMN, PUPR & TK

ESELON IV
NAMA JABATAN

Seksi Prod. Konten &
Dis. Informasi

Seksi Penyusunan
Program dan
Pemantauan

Seksi Prod. Konten &
Dis. Informasi

Seksi Penyusunan
Program dan
Pemantauan

OUTPUT
b. hasil pemantauan
diseminasi bidang
pertahanan dan keamanan
a. bahan diseminasi informasi
bidang pertahanan dan
keamanan
b. Laporan pelaksanaan
diseminasi bidang
pertahanan dan keamanan
a. program diseminasi bidang
keuangan, pertanian,
agraria, LH dan kehutanan
b. hasil pemantauan
diseminasi bidang
keuangan, pertanian,
agraria, LH dan kehutanan
a. bahan diseminasi informasi
bidang keuangan,
pertanian, agraria, LH dan
kehutanan
b. Laporan pelaksanaan
diseminasi bidang
keuangan, pertanian,
agraria, LH dan kehutanan
a. program diseminasi bidang
perdagangan,
perindustrian, KUKM dan
BUMN, PUPR dan TK
b. hasil pemantauan
diseminasi bidang
perdagangan,
perindustrian, KUKM dan
BUMN, PUPR dan TK

OBJECTIVE

SASARAN

OUTCOME
ESELON I

ESELON II
NAMA
JABATAN

OUTCOME

ESELON III
NAMA
JABATAN

SUBDIT
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
MARITIM

DIREKTORAT
IV
(INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI
PMK)

1. Terwujudnya
iklim PMK yang
kondusif
2. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat

SUBDIT
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN

ESELON IV

OUTPUT

NAMA JABATAN

OUTPUT

c. Laporan hasil
pelaksanaan
diseminasi informasi
perdagangan,
perindustrian, KUKM
dan BUMN, PUPR & TK

Seksi Prod. Konten &
Dis. Informasi

a. Strakom bidang ESDM,
perhubungan,
kelautan, perikanan
dan pariwisata
b. Produk/konten
informasi di bidang
ESDM, perhubungan,
kelautan, perikanan
dan pariwisata
c. Laporan hasil
pelaksanaan
diseminasi informasi
ESDM, perhubungan,
kelautan, perikanan
dan pariwisata

Seksi Penyusunan
Program dan
Pemantauan

a. bahan diseminasi informasi
bidang perdagangan,
perindustrian, KUKM dan
BUMN, PUPR dan TK
b. Laporan pelaksanaan
diseminasi bidang
perdagangan,
perindustrian, KUKM dan
BUMN, PUPR dan TK
a. program diseminasi bidang
ESDM, perhubungan,
kelautan, perikanan dan
pariwisata
b. hasil pemantauan
diseminasi bidang ESDM,
perhubungan, kelautan,
perikanan dan pariwisata

a. Strakom bidang
Pendidikan, Agama
dan Kebudayaan
b. Produk/konten
informasi di bidang
Pendidikan, Agama dan
Kebudayaan

Seksi Penyusunan
Program dan
Pemantauan

Seksi Prod. Konten &
Dis. Informasi

a. bahan diseminasi informasi
bidang ESDM, perhubungan,
kelautan, perikanan dan
pariwisata
b. laporan pelaksanaan
diseminasi bidang ESDM,
perhubungan, kelautan,
perikanan dan pariwisata
a. program diseminasi bidang
Pendidikan, Agama dan
Kebudayaan
b. hasil pemantauan
diseminasi bidang
Pendidikan, Agama dan
Kebudayaan

OBJECTIVE

SASARAN

OUTCOME
ESELON I

ESELON II
NAMA
JABATAN

OUTCOME
dalam bidang
PMK
3. Meningkatnya
pemahaman
masyarakat
tentang
kebijakan
pemerintah di
bidang PMK
4. Tersebarnya
informasi bidang
PMK

ESELON III
NAMA
JABATAN

SUBDIT
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
SOSIAL

SUBDIT
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
KESEHATAN

ESELON IV

OUTPUT

NAMA JABATAN

OUTPUT

c. Laporan hasil
pelaksanaan
diseminasi informasi
Pendidikan, Agama dan
Kebudayaan

Seksi Prod. Konten &
Dis. Informasi

a. Strakom bidang sosial,
PORA & perlindungan
anak dan perempuan
b. Produk/konten
informasi di bidang
sosial, PORA &
perlindungan anak dan
perempuan
c. Laporan hasil
pelaksanaan
diseminasi informasi
sosial, PORA &
perlindungan anak dan
perempuan

Seksi Penyusunan
Program dan
Pemantauan

a. Strakom bidang
kesehatan, desa &
transmigrasi
b. Produk/konten
informasi di bidang
kesehatan, desa &
transmigrasi
c. Laporan hasil
pelaksanaan
diseminasi informasi
kesehatan, desa &
transmigrasi

Seksi Penyusunan
Program dan
Pemantauan

a. bahan diseminasi informasi
bidang Pendidikan, Agama
dan Kebudayaan
b. Laporan pelaksanaan
diseminasi bidang
Pendidikan, Agama dan
Kebudayaan
a. program diseminasi bidang
sosial, PORA &
perlindungan anak dan
perempuan
b. hasil pemantauan
diseminasi bidang sosial,
PORA & perlindungan anak
dan perempuan
a. bahan diseminasi informasi
bidang sosial, PORA &
perlindungan anak dan
perempuan
b. Laporan pelaksanaan
diseminasi bidang sosial,
PORA & perlindungan anak
dan perempuan
a. program diseminasi bidang
kesehatan, desa &
transmigrasi
b. hasil pemantauan
diseminasi bidang
kesehatan, desa &
transmigrasi
a. bahan diseminasi informasi
bidang kesehatan, desa &
transmigrasi
b. laporan pelaksanaan
diseminasi bidang

Seksi Prod. Konten &
Dis. Informasi

Seksi Prod. Konten &
Dis. Informasi

OBJECTIVE

SASARAN

OUTCOME
ESELON I

ESELON II
NAMA
JABATAN

OUTCOME

ESELON III
NAMA
JABATAN

OUTPUT

ESELON IV
NAMA JABATAN

OUTPUT
kesehatan, desa &
transmigrasi

DIREKTORAT
V
PENGELOLAAN
MEDIA
(NEWSROOM)

1. Sumber rujukan
informasi bagi
media dan
masyarakat
2. Penyeimbang
informasi
3. Sumber
informasi
pemerintah
yang cepat dan
akurat

SUBDIT MEDIA
ONLINE

SUBDIT MEDIA
CETAK

SUBDIT AUDIO
VISUAL DAN
MEDIA SOSIAL

Berita teks, berita foto,
website analytic, yang di
publish di media online
yang dikelola oleh IKP
*Produk : Indonesia.go.id
(untuk nation branding ->
ada 8 poin), jpp.go.id
(newsnya pemerintah
yang merupakan bagian
dari Indonesia.go.id),
infopublik.go.id (berisi
info layanan publik)
News yang diproduksi dan
dipublish di media cetak
yang dikelola oleh IKP
(komunika, jurnal)

Produksi video untuk live
streaming, konten
medsos, social media
analytic, Informasi/konten
yang di publish di media
sosial yang dikelola oleh
IKP

Alt 1 : Seksi Redaksi
Alt 2 : Seksi
Polhukam dan
Maritim
Alt 1 : Seksi Liputan
Alt 2 : Seksi
Perekonomian dan
PMK

jumlah item berita teks/foto
yang dipublish, hasil analisis
web

Alt 1 : Seksi Redaksi
Alt 2 : Seksi
Polhukam dan
Maritim

jumlah item cetak yang
diproduksi

Seksi Liputan
Seksi Produksi Audio
Visual
Seksi Siaran Media
Sosial

jumlah liputan berita teks/foto

jumlah video dan konten
media yang diproduksi,
jumlah video yang ditayangkan
dan konten media sosial
didesiminasikan/diviralkan,
tracking media sosial

