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Lampiran 

INTERVIEW GUIDE 

1. Sejauh mana anda mengetahui Ridwan Kamil? 

2. Apa motivasi anda mengikuti akun @ridwankamil? 

3. Sudah berapa lama anda mengkuti akun Instagram  @ridwankamil? 

4. Seberapa sering anda melihat unggahan akun Instagram @ridwankamil? 

5. Apa tujuan utama anda mengikuti akun @ridwankamil? 

6. Dari sekian banyak unggahan akun Instagram @ridwankamil, konten yang 

mana yang paling anda sukai? 

7. Keunikan apa yang anda temui dalam unggahan akun Instagram 

@ridwankamil? 

8. Apakah pesan yang dimaksud akun Instagram @ridwankamil dapat anda 

pahami dan dimengerti? Deskripsikan pesan yang anda pahami seperti 

apa? 

9. Apa yang anda rasakan setelah melihat unggahan dan membaca caption 

akun Instagram @ridwankamil? Mengapa? 

10. Bagaimana tanggapan anda terhadap gaya penyampaian pesan yang 

disampaikan akun Instagram @ridwankamil? 

11. Apakah pantas seorang pejabat publik penyampaikan pesan di 

Instagramnya terkesan tidak formal? 

12. Nilai-nilai apakah yang anda dapatkan setelah melihat unggahan akun 

Instagram @ridwankamil? 
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13. Bagaimana kesimpulan anda terhadap Ridwan Kamil setelah melihat 

aktifitasnya di Instagram? 
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Transkip Wawancara 

1. Sejauh mana anda mengetahui Ridwan Kamil? 

Asep Hasbi 

- Ridwan Kamil mencalonkan diri menjadi walikota Bandung pada tahun 

2013, setelah itu dia terpilih, kinerjanya di Bandung selalu menjadi 

perhatian media dan masyarakat, Ridwan Kamil juga lulusan dari 

universitas di luar negri jurusan arsitektur, banyak karya-karya Ridwan 

Kamil yang sudah diakui bagus oleh masyarakat. 

Sabilla Dian 

- Ridwan Kamil adalah walikota yang keren, menjabat walikota Bandung 

semenjak 2013, memiliki karakter yang asik dan sangat memotivasi. 

Syahbani Azhar 

- Ridwan Kamil adalah walikota yang memiliki ambisi yang hebat, dia 

sangat rajin untuk membenahi kota Bandung, saya mengetahui Ridwan 

Kamil semenjak dia menjabat menjadi walikota Bandung, dan saya selalu 

ingin mengetahui dia. 

Tassya Bellinda 

- Ridwan Kamil adalah walikota Bandung, mulai menjabat pada tahun 

2013. Ridwan Kamil selalu tampil dengan gaya berpakaian yang kekinian. 
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Fathan Jauhar 

- Ridwan Kamil adalah walikota Bandung yang selalu menarik perhatian 

masyarakat, dia menjabat menjadi walikota semenjak tahun 2013, karya-

karya arsiteknya patut diakui. 

Ayu Septiani 

- Ridwan Kamil adalah sosok pemimpin yang jarang ditemui, memimpin 

Kota Bandung semenjak 2013, dan menjadikan Bandung menjadi surga 

wisatawan. 

2. Apa motivasi anda mengikuti akun @ridwankamil? 

Asep Hasbi 

- Motivasi saya karena teman-teman saya selalu membicarakan sosok 

Ridwan Kamil, sangat sering saya mendengar teman-teman saya 

membahas Ridwan Kamil, dari situ saya penasaran dengan sosok beliau. 

Sabilla Dian 

- Motivasinya karena unggahan Ridwan Kamil selalu kreatif dan sangat 

kekinian, selalu bisa memotivasi anak muda agar berkarya. 

Syahbani Azhar 

- Motivasi saya, karena saya ingin memperhatikan sepak terjang Ridwan 

Kamil di media sosial, apakah dia sebatas pencitraan atau mengunggah apa 

adanya. 
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Tassya Bellinda 

- Motivasinya karena Ridwan Kamil adalah pejabat yang kekinian dan 

sangat update terhadap fashion anak muda. 

Fathan Jauhar 

- Motivasinya, ya karena akun Instagram @ridwankamil sangat humor, 

saya sangat terhibur sengan unggahan-unggahannya. 

Ayu Septiani 

- Motivasi saya, karena disetiap unggahan Ridwan Kamil selalu menghibur 

saya, terkadang ada unggahan tentang mengharuskan anak muda itu harus 

banyak berkarya. 

3. Sudah berapa lama anda mengikuti akun Instagram @ridwankamil? 

Asep Hasbi 

- Sejak tahun 2015 awal. 

Sabilla Dian 

- Sejak tahun 2013 akhir seingat saya. 

Syahbani Azhar 

- Dari awal Ridwan Kamil menjabat, tahun 2013. 

Tassya Bellinda 

- Pertengahan tahun 2013. 
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Fathan Jauhar 

- Hampir empat tahun saya ikuti. 

Ayu Septiani 

-  Sejak tahun 2015. 

4. Seberapa sering anda melihat unggahan akun Instagram @ridwankamil? 

Asep Hasbi 

- Hampir setiap hari, karena setiap saya buka Instagram, selalu ada 

unggahan akun @ridwankamil. 

Sabilla Dian 

- Setiap hari sepertinya, karena kan memang saya selalu main Instagram, 

dan kebetulan unggahan akun Instagram @ridwankamil selalu muncul. 

Syahbani Azhar 

- Kadang-kadang sih, kalo saya sedang rehat rapat atau istirahat saya pasti 

buka Instagram. 

Tassya Bellinda 

- Setiap hari, karena saya sangat hobi membuka Instagram, dan selalu 

menyempatkan melihat unggahan akun Instagram @ridwankamil. 
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Fathan Jauhar 

- Kalo malam hari paling ya, ketika saya sedang istirahat saya sambil main 

Instagram dan mampir ke akun @ridwankamil. 

Ayu Septiani 

- Kadang-kadang, kalo saya buka Instagram dan ada unggahannya pasti 

saya mampir, kalo tidak mengunggah kadang lupa mau mampir. 

5. Apa tujuan utama anda mengikuti akun Instagram @ridwankamil?  

Asep Hasbi 

- Tujuannya ya pengen tau maksud unggahan yang unik dan cendrung 

nonformal itu apa maksudnya, kan jarang gitu ya akun pejabat publik yang 

bisa bercanda di media sosial, kalo saya lihat akun pejabat publik lainnya 

mereka lebih dominan yang serius gitu, terlalu baku bahasanya juga. 

Timbul dari rasa penasaran saya  kenapa Ridwan Kamil seperti itu, apakah 

hanya sekedar keisengan semata, atau sesuatu yang ingin diharapkan, 

misalnya pengen ngasih tau bahwa pejabat publik itu juga manyarakat 

biasa, yang bisa berinteraksi dengan masyarakat lainnya. 

Sabilla Dian 

- Ya memang saya aktif sekali di media sosial, mungkin hampir setiap jam 

membuka akun media sosial khusunya Instagram, karena kan emang 

sering banget saya mengcover lagu dan mengunggahnya ke Instagram jadi 

selalu melihat perkembangan followers aja sih, kalo tujuan saya mengikuti 
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akun @ridwankamil karena menurut saya dia adalah pejabat yang 

kekinian, yang mengerti perasaan anak muda seperti saya ini yang labil 

dan perlu saran dan masukan, karna unggahan Ridwan Kamil juga yang 

menyuruh anak muda agar terus berkarya dari situ saya semangat untuk 

terus mengcover. 

Syahbani Azhar 

- Saya sebagai mahasiswa di Kota Bandung sangat memperhatikan sekali 

kineja dari para pejabat yang menjabat di kota tercinta saya ini, tentu saja 

yang paling saya soroti adalah Ridwan Kamil, karena dia walikota yang 

menurut saya sangat berbeda, dia cendrung memiliki hal yang tidak 

dimiliki pejabat lainnya, dari cara dia blusukan di Kota Bandung dan cara 

dia menyampaikan pesan di media sosial miliknya tentu sangat saya 

perhatikan. Apakah ada modus tertentu yang dia harapkan atau memang 

seperti itu cara pendekatan dia terhadap masyarakat. 

Tassya Bellinda 

- Ya keren aja gitu ya, ada seorang pejabat publik yang update banget sama 

fashion jaman sekarang, kan jarang banget, kadang para pejabat publik itu 

sangat cuek atau acuh tak acuh sama hal yang berkembang di anak muda 

sekarang, mereka lebih fokus kepada politik dan ekonomi. Ya memang 

bagus sih kalo mereka fokus kepada politiknya, tapi suatu keharusannya 

juga mereka mengetahui apa yang berkembang di anak muda saat ini. 
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Fathan Jauhar 

- Ridwan Kamil gaya penyampaian pesannya itu unik, lucu sangat dekat 

dengat masyarakat sunda, terkadang dia menyelipkan sebuah humor di 

unggahannya. Saya jadi tertarik ingin mengetahui lebih banyak tentang 

aktifitasnya Ridwan Kamil. Kan memang saya orangnya suka bercanda 

jadi nyambung aja kalo baca apa yang Ridwan Kamil sampaikan di 

unggahannya, terhibur lebih tepatnya. 

Ayu Septiani 

- Aneh memang Ridwan Kamil ini, dia adalah seorang pejabat publik tapi 

seakan-akan dia menjelma seperti layaknya artis yang terkenal, yang bisa 

menghibur para pengikutnya, dia membuat para followersnya seakan 

melupakan bahwa dia adalah seorang pejabat publik, dia lucu senang 

bercanda dan sangat interaktif kepada followersnya, selalu membalas 

komentar yang ada dengan gaya humor yang khas. 

6. Dari sekian banyak unggahan akun Instagram @ridwankamil, konten yang 

mana yang paling anda suka? 

Asep Hasbi 

- Ketika dia menggunggah foto bersama keluarganya dan istrinya. 

Sabilla Dian 

- Konten ketika foto bersama neng cinta atau istrinya, terus diselipkan 

caption yang sosweet. 



103 
 

Syahbani Azhar 

- Ketika Ridwan Kamil menggunggah tentang tim sepakbola kesayangan 

saya, yaitu Persib Bandung. 

Tassya Bellinda 

- Ketika Ridwan Kamil mengunggah liburannya bersama istrinya, pasti 

bikin iri. 

Fathan Jauhar 

- Konten yang berbau humor dan candaan. 

Ayu Septiani 

- Ketika unggahannya bersama istrinya, dan konten humor apapun. 

7. Keunikan apa yang anda temui dalam unggahan akun Instagram 

@ridwankamil? 

Asep Hasbi 

- Cara yang Ridwan Kamil lakukan jarang saya temui di akun pejabat publik 

lainnya, Ridwan Kamil melakukan pendekatan dengan masyarakatnya di 

media sosial dengan cara menyelipkan humor dan candaan di 

unggahannya, membuat para followersnya terhibur dan serasa dekat 

dengan dia. 
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Sabilla Dian 

- Uniknya, apa yang dilakukan Ridwan Kamil saya merasa dia ingin 

menggambarkan citranya yang dekat dan mengayomi masyarakat dengan 

melakukan komunikasi yang mudah masyarakat terima, seperti dari 

bahasanya yang kalem dan tidak baku, seperti ingin memperlihatkan kalo 

pejabat publik itu ga selalu formal tapi bisa bercanda. 

Syahbai Azhar 

- Gaya yang menarik dan memakai bahasa yang mudah diterima para 

pengikutnya di media sosial akan merubah cara pandang masyarakat yang 

mungkin sebelumnya masyarakat berfikir bahwa pejabat itu baku dan 

kaku. 

Tassya Bellinda 

- Karna dia sangat seperti anak muda yang memiliki media sosial pada 

umumnya, dari cara dia menggunggah foto atau video dan menuliskan 

caption yang menarik. 

Fathan Jauhar 

- Ridwan Kamil ini mampu menarik minat followers untuk selalu 

memperhatikan apa yang dia unggah, setiap harinya saya melihat selalu 

banyak yang merespon unggahan Ridwan Kamil melalui akun 

@ridwankamil di Instagram lewat kolom komentar, bahkan tidak sedikit 

yang mengkomentari dengan candaan yang lucu. 
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Ayu Septiani 

- Uniknya, memiliki pendekatan yang berbeda, Ridwan Kamil sepertinya 

sadar bahwa sebenarnya masyarakat akan lebih mudah diajak interaksi 

dengan bahasa yang santai sehingga hubungan antara Ridwan Kamil dan 

masyarakat bisa terjalin dengan erat dengan cara tersebut para pengikut 

akun Instagram Ridwan Kamil tidak segan untuk bertanya dan merespon 

apa yang Ridwan Kamil unggah. 

8. Apakah pesan yang dimaksud akun Instagram @ridwankamil dapat anda 

pahami dan dimengerti? Deskripsikan pesan yang anda pahami seperti 

apa? 

Asep Hasbi 

- Saya paham dan mengerti, yang saya pahami pesan yang dia sampaikan di 

akunnya tersebut ingin menunjukan bahwa Ridwan Kamil adalah pejabat 

publik yang dekat dengan masyarakatnya dan mudah berbaur di media 

sosial.  

Sabilla Dian 

- Saya paham dan mengerti, Ridwan Kamil ingin menunjukan bahwa dia 

adalah pejabat publik yang kekinian, mengerti dengan perkembangan anak 

muda dan informasi terkini. 
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Syahbai Azhar 

- Saya paham dan mengerti, menurut saya dari penyampaian pesan di 

akunnya tersebut pasti ada unsur pencitraannya, walaupun seperti itu, dia 

melakukan hal yang nyata bukan sekedar pencitraan belaka. 

Tassya Bellinda 

- Saya paham dan mengerti, akun Instagram @ridwankamil ingin 

menunjukan bahwa Ridwan Kamil ini update dan kekinian, mudah 

berbaur dan tidak kaku.  

Fathan Jauhar 

- Saya paham dan mengerti, yang saya pahami adalah penyampaian pesan 

yang humor dan banyak candaanya ingin menghilangkan pemikiran bahwa 

pejabat publik itu tidak selalu serius. 

Ayu Septiani 

- Saya paham dan mengerti, dengan gaya penyampaian pesan yang menarik 

dan humor, Ridwan Kamil ingin selalu berinteraksi secara santai dan bisa 

menjadi idola masyarakat di media sosial khususnya Instagram. 
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9. Apa yang anda rasakan setelah melihat unggahan dan membaca caption 

akun Instagram @ridwankamil? 

Asep Hasbi 

- Yang saya rasakan ya aneh aja, karena belum ada atau memang sangat 

jarang ditemui pejabat publik yang bisa membuat masyarakat seakan dekat 

dengan dia, maksudnya dekat disini adalah masyarakat dan pejabat publik 

tersebut bisa berinteraksi dengan bebas dan memakai bahasa yang 

tergolong nonformal. 

Sabilla Dian 

- Saya merasa termotivasi dan tercerahkan dengan informasinya dan selalu 

terhibur karena Ridwan Kamil sangat bisa menyesuaikan gaya pesannya 

dengan gaya yang popular di zaman sekarang, bahkan tak jarang Ridwan 

Kamil dalam unggahannya selalu membalas komentar dari para 

pengikutnya. Alasannya mungkin agar bisa diterima dikalangan anak 

muda yang mendominasi di media sosial. 

Syahbani Azhar 

- Saya merasa mendapat banyak manfaat, banyak sekali informasi di akun 

Instagram @ridwankamil yang mengandung pembentukan citra yang 

positif, baik citra pejabat publik maupun pelaku politik di mata 

masyarakat. Ridwan Kamil terkesan sangat pro terhadap masyarakatnya, 

seakan-akan dia adalah seorang pemimpin ideal bagi rakyatnya. Dia 



108 
 

perlahan-lahan seperti ingin memperbaiki citra buruk tentang pemimpin 

dimata masyarakat bahwa pejabat publik hanya memanfaatkan jabatannya 

untuk kepentingan pribadi. 

Tassya Bellinda 

- Sejauh ini saya merasa tertarik dan terhibur dengan gaya pendekatan akun 

tersebut, karena saya belum menemukan cara akun pejabat publik lainnya 

yang seperti Ridwan Kamil, cara dia menyampaikan pesan lewat 

unggahannya dan bercandaannya sangat kekinian dan mudah dimengerti 

juga informasinya. 

Fathan Jauhar 

- Ya saya merasa terhibur dengan apa yang disampaikan Ridwan Kamil 

lewat unggahannya, saya sering tertawa membaca komentar para 

pengikutnya yang menanggapi unggahan Ridwan Kamil, lucu banget, 

dikolom komentar itu isinya seperti sebuah keluarga yang sedang 

bercanda, sangat hangat dan asik. 

Ayu Septiani 

- Terhibur, menurut saya setiap unggahan Ridwan Kamil di akun Instagram 

@ridwankamil mengandung unsur humor, entah itu menyampaikan 

informasi tentang politik, tentang pariwisata atau tentang pribadinya 

semuanya dia sampaikan dengan gaya khas yang Ridwan Kamil miliki, 
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karena kemasan informasinya menarik diselipkan dengan bumbu-bumbu 

komedi. 

10. Bagaimana tanggapan anda terhadap gaya penyampaian pesan yang 

disampaikan akun Instagram @ridwankamil? 

Asep Hasbi 

- Bagus memang, melakukan pendekatan melalui media sosial adalah cara 

yang menjanjikan, bisa membuat masyarakat seakan dekat dengan Ridwan 

Kamil.  

Sabilla Dian 

- Keren banget, dengan gaya humor dan santainya sangat asik untuk selalu 

diikuti perkembangannya. 

Syahbai Azhar 

- Sangat bagus, karna pada dasarnya saya selalu memperhatikan kinerja para 

pejabat publik, dan baru sekarang melihat gaya penyampaian pesan yang 

menarik dan unik sangat jarang ditemui. 

Tassya Bellinda 

- Hebat sih, Ridwan Kamil selalu tau tentang hal kekinian di sela-sela 

kesibukannya mengurus Kota Bandung. 

Fathan Jauhar 
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- Lucu banget Ridwan Kamil, saya baru menemukan pejabat publik yang 

gaya penyampaian pesannya asik dan tidak terlalu serius. 

Ayu Septiani 

- Keren, Ridwan Kamil membuat dirinya seperti idola masyarakat lewat 

penyampaian pesannya yang menarik. 

11. Apakah pantas seorang pejabat publik penyampaian pesan di 

Instagramnya terkesan tidak formal? 

Asep Hasbi 

- Pantas saja, asalkan pesan yang disampaikan sopan dan tidak mengundang 

konflik ya ga masalah, malah kalo terlalu serius akan bosan. 

Sabilla Dian 

- Pantas, karena menurut saya hal yang terlalu serius sangat kurang diminati 

oleh masyarakat internet, akan lebih baik bila diselipkan humor dan 

candaan. 

Syahbai Azhar 

- Boleh saja, yang penting tidak formalnya gaada ada unsur SARA (Suku, 

agama, ras dan antar golongan). 

Tassya Bellinda 

- Pantas, karena saya sendiri pun lebih suka dengan hal yang cendrung non 

formal, kalo yang serius-serius itu jarang diminati, bosan untuk diikuti. 
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Fathan Jauhar 

- Pantas banget, zaman sekarang menurut saya yang formal-formal itu 

kurang dilirik, kecuali diselipkan unsur bercanda atau humor baru dilirik. 

Ayu Septiani 

- Pantas-pantas saja, yang penting unggahannya bermanfaat ya ga masalah. 

12. Nilai-nilai apakah yang anda dapatkan setelah melihat unggahan akun 

Instagram @ridwankamil? 

Asep Hasbi 

- Nilai positif, menurut saya melalui akun Instagramnya, Ridwan Kamil 

menyebarkan atau mengajarkan masyarakat untuk menerapkan nilai 

kesederhanaan yang mana unggahan Ridwan Kamil mengajarkan 

berinteraksi dengan bahasa yang mudah di terima oleh masyarakat. 

Terkadang tidak menutup kemungkinan Ridwan Kamil menerima 

informasi dari para followersnya lewat komentar dan DM Instagram. 

Ridwan Kamil pun tidak segan bertanya apabila ada komentar dari 

pengikutnya yang tidak Ridwan Kamil mengerti. 

Sabilla Dian 

- Nilai positif, mungkin sikap yang Ridwan Kamil ingin tunjukan adalah 

sikap yang membumi, yang dimana masyarakat sebelumnya berfikir 

bahwa para pejabat publik itu tidak selevel dengan rakyat, meraka 

memiliki jabatan tinggi dan harus dihormati. Memang sejatinya pejabat 



112 
 

dan para pemimpin harus dihormati, tapi sebuah keharusan juga para 

pemimpin bisa mensama ratakan bahwa mereka juga manusia, harus bisa 

berbaur. 

Syahbai Azhar 

- Nilai sosial, banyak pembelajaran yang saya atau mungkin orang lain bisa 

dapatkan diunggahan akun Instagram @ridwankamil, maksud 

pembelajaran disini adalah Ridwan Kamil banyak membuat 

masyarakatnya yang belum tahu akan tahu, contohnya tentang apa 

keunggulan kota Bandung dan apa saja pariwisata yang mungkin bisa 

dikembangkan di kota Bandung. Didalam komentarnya pun membuat para 

followersnya saling berdiskusi. 

Tassya Bellinda 

- Nilai kesederhanaan, didalam pesan-pesan yang Ridwan Kamil sampaikan 

seakan ingin menunjukan bahwa pejabat publik memiliki karakter yang 

bisa dengan masyarakat dan tentu bisa berbaur atau membaur dengan 

followernya atau masyarakat tanpa ada jarak. 

Fathan Jauhar 

- Nilai positif, saya mendapatkan hal yang positif disini, dimana Ridwan 

Kamil memiliki usaha yang inovatif dalam membangun hubungan dengan 

masyarakat dan berhasil mengaplikasikan suatu hal yang baru lalu diterima 



113 
 

masyarakat dan bisa berhungan denga baik melalui media sosial dengan 

masyarakat.  

Ayu Septiani 

- Nilai positif, semua unggahan yang berbentuk informasi dan candaan di 

akun Instagram @ridwankamil sangat berguna dan bagus untuk diikuti, 

seperti yang saya bilang sebelumnya, sangat jarang orang zaman sekarang 

kepo terhadap apa yang disampaikan oleh para pejabat publik atau pelaku 

politik, mereka cendrung acuh tak acuh, tetapi Ridwan Kamil membuat 

perubahan dengan gaya penyampaiannya, yang membuat masyarakat 

terhibur dengan penyampaiannya, dan unggahannya pun bermanfaat, 

karena unggahan atau humor yang di unggah oleh akun Instagram 

@ridwankamil tidak sembarangan, tetapi memiliki informasi dan pesan di 

dalamnya. 

13. Bagaimana kesimpulan anda terhadap Ridwan Kamil setelah melihat 

aktifitasnya di Instagram? 

 Asep Hasbi 

- Pejabat publik sudah seharusnya sadar tentang gaya penyampaian pesan yg 

efektif, terlebih di era digital seperti melalui media sosial yang sudah 

mereka gunakan diperlukan strategi yang menarik dengan baik secara 

penyesuaian. Karna selama ini masyarakat kita itu sudah jenuh dengan 

gaya yg formal. 
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Sabilla Dian 

- Intinya bagi saya Ridwan Kamil sangat jenius, bisa membaca situasi 

masyarakat sekarang yang dimana masyarakat saat ini sangat dekat dengan 

internet khususnya media sosial. Bisa dijadikan peluang yang bagus untuk 

membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui apa yang 

masyarakat sukai. 

Syahbai Azhar 

- Gaya komunikasi yang dibangun oleh Ridwan Kamil sangat mengikuti 

perkembangan saat ini, dengan banyaknya pengguna media sosial di 

Indonesia membuat gaya komunikasi yang dibangun mengarah kepada 

perkembangan zaman, baik kalimat yang dibuat, gaya komunikasi yang 

terbuka, dan tidak jarang dibarengi dengan humor. Menurut saya cara ini 

sangat bagus apabila diikuti pejabat publik lainnya. 

Tassya Bellinda 

- Menurut saya Ridwan Kamil sudah sangat berhasil sekali menghilagkan 

pemikiran masyarakat yang mengira bahwa pejabat publik itu hanya haus 

kekuasaan dan hanya gila jabatan, tetapi di Instagram ini Ridwan Kamil 

berhasil membuktikan bahwa tidak seperti itu, dan bersikap menyenagkan 

dan asik untuk diikuti. 
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Fathan Jauha 

- Cara yang digunakan Ridwan Kamil lewat akun Instagramnya menurut 

saya sangat efektif untuk diaplikasikan dalam pendekatan media sosial 

kepada masyarakat sehingga akun tersebut berhasil mencuri perhatian para 

pengguna media sosial khususnya Instagram. 

Ayu Septiani 

- Sudah saatnya harus ada perubahan cara penyampaian pesan yang 

dilakukan oleh para pejabat publik di Indonesia. Yang mana sekarang 

mayoritas masyarakat menggunakan media sosial dikegiatannya sehari-

hari, pasti akan selalu memperhatikan kegiatan para pejabat publik yang 

memiliki media sosial. Tetapi masyarakat pun bisa memilih mana akun 

yang menarik untuk diikuti atau tidak, tergantung bagaimana akun tersebut 

menyampaikan pesannya, apabila penyampaian pesannya kaku atau terlalu 

serius pasti orang akan bosan melihatnya, tetapi bila penyampaian 

pesannya asik dan kekinian akan menarik untuk dilihat dan masyarakat 

suka. 
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