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PENDAHULUAN 
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Covid-19 dalam Perspektif Governance: 
Sebuah Kajian Awal dari Ilmu 
Pemerintahan 

Ridho Al-Hamdi, Muhammad Eko Atmojo
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
E-mail: ridhoalhamdi@umy.ac.id; muhammadekoatmojo@fisipol.umy.ac.id

Secara konseptual, buku ini membahas tentang tata kelola pemerintahan 
beserta stakeholder yang terkait dalam menanggulangi Covid-19 

di Indonesia. Karena itu, tujuan buku ini adalah mengeksplorasi cara 
maupun strategi pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat sipil 
dalam menghadapi Covid-19 sebagai sebuah pandemi global atau 
virus yang telah terjadi di seluruh muka bumi ini. Selain itu, buku ini 
merupakan bentuk kontribusi ilmiah dari disiplin ilmu pemerintahan 
dalam memandang Covid-19 sebagai permasalahan global yang 
harus segera ditangani dari perspektif tata kelola pemerintahan. 
Sebelum melangkah lebih detail dalam menjelaskan isi buku ini secara 
keseluruhan, terlebih dahulu dijelaskan tentang apa itu governance yang 
digunakan sebagai analisa oleh buku ini. 
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Good governance (selanjutnya ditulis “GG”) menurut World 
Bank (1992: 1) adalah kata lain dari “development management” di 
mana kekuasaan digunakan untuk mengelola ekonomi dan sumber 
daya negara untuk pembangunan. GG adalah hal yang sangat penting 
untuk menciptakan dan mengelola lingkungan yang menumbuhkan 
pembangunan yang adil dan kuat serta kebijakan ekonomi. Karena 
itu, pemerintah sebagai wakil resmi negara memiliki peran penting 
dalam penyediaan kebutuhan publik serta menentukan regulasi bagi 
pasar dan investor agar mereka juga bisa bekerja secara efektif. Untuk 
memainkan peran tersebut, pemerintah membutuhkan PAD dan agen 
untuk mengumpulkan PAD dalam rangka memproduksi kebutuhan-
kebutuhan publik. 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh UNDP (1997), bahwa GG 
dapat dikonseptualisasikan sebagai implementasi dari kekuasaan secara 
ekonomi, politik, dan administratif dalam mengelola urusan negara 
di berbagai level. Tata kelola ekonomi mencakup proses pembuatan 
keputusan yang berdampak pada aktivitas perekonomian negara dan 
hubungannya dengan perekonomian lainnya. Tata Kelola politik adalah 
proses pembuatan keputusan untuk membentuk kebijakan. Sementara 
itu, tata kelola administratif merupakan sistem implementasi dari 
kebijakan terserbut. Karena itu, UNDP (2010: 5) menyatakan, bahwa 
tata kelola yang demokratis harus mencakup mekanisme, proses, dan 
Lembaga-lembaga yang menentukan bagaimana kekuasaan dieksekusi, 
bagaimana kebijakan tentang isu publik dibuat, dan bagaimana warga 
mengartikulasikan kepentingan mereka, mewujudkan hak konstitusional 
mereka, melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menyeleseikan 
persoalan-persoalan yang dihadapi. 

Kemudian, IMF (2014: 1) berargumen, bahwa GG merupakan 
konsep besar yang mencakup semua aspek tentang cara sebuah negara 
dikelola, termasuk kebijakan ekonominya dan kerangka regulasinya 
serta kepatuhannya pada aturan hukum. IMF menekankan pentingnya 
GG ketika dia menyediakan sejumlah tawaran kebijakan, bantuan 
keuangan, dan bantuan teknis kepada negara-negara yang masuk 
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anggota IMF. Selain itu, IMF juga memiliki ukuran yang kuat untuk 
memastikan integritas, keadilan, dan kejujuran dalam mewujudkan 
kewajiban profesionalnya sendiri. Namun demikian, IMF (1997: 3) 
lebih memfokuskan pada hal yang terkait dengan stabilitas makro-
ekonomi, kelayakan eksternal, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil 
di negara-negara anggota IMF. Keterlibatannya dalam tata kelola harus 
dibatasi pada aspek ekonomi saja. 

Berdasarkan konsep yang diuraikan oleh World Bank, UNDP, dan 
IMF, buku ini memiliki 16 jenis artikel yang dapat dipilah ke dalam lima 
bab. Bab 1 membahas tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan 
Covid-19. Bab 2 menguraikan tentang kebijakan sosial ekonomi. Bab 
3 mengkaji tentang gerakan komunikasi melalui media sosial dan 
civil society. Bab 4 mengeksplorasi seputar collaborative governance dan 
pelayanan publik. Sementara itu, bab 5 menganalisa tentang kapitalisme 
dan ekonomi politik. Secara lebih detail, kelima bab tersebut diuraikan 
sebagai berikut. 

Bab 1 membahas tentang perspektif kebijakan pemerintah 
dalam penanganan Covid-19 yang terdiri dari tiga artikel. Artikel 
pertama ditulis oleh Ridho Al-Hamdi dan Alim Bubu Swarga yang 
membahas tentang penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah 
dengan mengambil kasus Kota Tegal sebagai satu-satunya kota zona 
hijau di Pulau Jawa yang pernah ditetapkan oleh pemerintah. Artikel 
kedua ditulis oleh Helen Dian Fridayani yang lebih banyak mengupas 
tentang strategi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam 
penanganan covid-19 terutama di tiga provinsi di Jawa, yaitu DKI 
Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pemilihan tiga provinsi tersebut 
karena ketiganya merupakan daerah yang mempunyai jumlah kasus 
Covid-19 tertinggi. Artikel ketiga ditulis oleh Gerry Katon Mahendra 
yang fokus menganalisa tentang kebijakan yang diambil pemerintah 
dalam menangani Covid-19. Namun, kebijakan yang diterapkan lebih 
mengarah pada kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, seperti 
pembentukan satgas covid-19, pemberlakuan kebijakan pembatasan 
social berskala besar hingga kebijakan larangan mudik. 
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Bab 2 terdiri dari empat artikel yang mayoritas lebih mengkaji 
tentang persepektif kebijakan sosial ekonomi yang mempunyai dampak 
serius bagi perkembangan ekonomi negara. Artikel pertama diawali oleh 
tulisan Muhammad Eko Atmojo yang membahas tentang kebijakan 
penyelamatan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang diambil 
untuk menyelamatkan ekonomi nasional adalah penerapan kebijakan 
new normal, di mana dengan kebijakan ini diharapkan pertumbuhan 
ekonomi negara bisa lebih stabil. Artikel berikutnya adalah tulisan 
Suswanta yang menganalisa tentang modal sosial boanding dalam 
menghadapi pandemi Covid-19. Artikel ini menjelaskan strategi 
masyarakat desa dalam menghadapi pandemi Covid-19 bukan hanya 
menggunakan pendekatan kesehatan saja, tetapi juga menggunakan 
pendekatan sosial ekonomi. Salah satunya bahwa ketahanan beberapa 
desa di Kabupaten Sleman terbangun karena adanya modal sosial yang 
kuat dengan adanya trust di lingkungan masyarakat. Hal semacam 
itu dibangun guna membangun ketahanan sosial ekonomi maupun 
pangan di lingkungan desa sehingga menghasilkan stabilitas dalam 
menghadapi pandemi Covid-19. Artikel berikutnya milik Muhammad 
Quranul Kariem yang mengkaji tentang kebijakan pemerintah pusat 
dalam menangani Covid-19 khususnya kebijakan PSBB. Dalam 
penerapan kebijakan tersebut, harus ada koordinasi pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. Hal tersebut harus dilakukan guna memulihkan 
sosial ekonomi pasca diterapkannya kebijakan PSBB. Artikel terakhir di 
Bab 2 ditulis oleh Vindhi Putri Pratiwi, Abitassha Az Zahra, dan Resky 
Eka Rachmadani membahas dampak Covid-19 terhadap tren mobilitas 
sosial-ekonomi masyarakat di DIY. Hasil penelitiannya menyatakan, 
bahwa pandemi Covid-19 mempunyai dampak besar terhadap mobilitas 
sosial-ekonomi di Yogyakrata. Hal ini disebabkan rendahnya aktivitas 
manusia yang mengakibatkan sektor produksi mulai tersendat dan 
pendapatan rata-rata penduduk berkurang.

Bab 3 terdiri dari tiga artikel yang menjelaskan tentang gerakan 
komunikasi melalui media sosial dan civil society. Artikel pertama ditulis 
oleh Dian Eka Rahmawati dan Vindhi Putri Pratiwi yang mengkaji 
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tentang aktivitas komunikasi pemerintah DIY dalam penyampaian 
informasi Covid-19 melalui twitter, di mana pemerintah DIY sangat 
terbuka dalam memberikan informasi, terutama pada tiga bulan 
terakhir sejak buku ini terbit. Hal ini menunjukkan, bahwa pemerintah 
DIY sangat transparan dan terbuka dalam penyampaian informasi. 
Artikel selanjutnya adalah milik Muhammad Iqbal dan Nurul Arifah 
yang membahas kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah 
melalui media sosial. Hal ini diungkapkan dalam media sosial karena 
inkonsistensi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga 
masyarakat merasa kecewa terhadap pemerintah. Salah satu bentuk 
kekecewaan tersebut dilampiaskan melalui gerakan media sosial 
dengan tagar #IndonesiaTerserah. Hal ini merupakan salah satu 
bentuk kekecewaan publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah dalam penanganan Covid-19. Artikel ketiga ditulis oleh 
Machendra Setya Atmaja dan David Efendi yang membahas citra 
komunikasi publik. Komunikasi merupakan hal yang penting di masa 
pandemic seperti ini sehingga pemerintah dan masyarakat harus bisa 
membangun pola komunikasi dengan baik. Salah satunya adalah 
masyarakat sipil mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan 
tata kelola informasi. Hal ini terlihat dari pengalaman MCCC yang 
mempunyai peran penting dalam membangun citra komunikasi di masa 
pandemi. 

Bab 4 terdiri dari empat artikel membahas tentang collaborative 
governance dan pelayanan publik. Artikel yang ditulis Awang Darumurti 
menjelaskan, bahwa dalam penanganan Covid-19 perlu adanya 
kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi 
yang dibangun diharapkan muncul kebijakan yang kuat sehingga bisa 
melindungi masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Artikel 
Sakir, Riska Sarofah, dan Muhammad Yusuf menyatakan bahwa dalam 
penanganan Covid-19 selain diperlukan kolaborasi juga diperlukan 
partisipasi masyarakat, terutama dalam hal pengawasan penggunaan 
anggaran. Pada proses partisipasi tersebut, masyarakat diminta untuk 
ikutserta dalam mengawasi penggunaan anggaran negara untuk 
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keperluan penanganan Covid-19. Pengawasn tersebut bisa dilakukan 
dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban 
penggunaan anggaran negara baik ABPN, APBD maupun APBDes. 
Artikel Muchamad Zaenuri menyatakan bahwa dalam penanganan 
Covid-19 perlu adanya tata kelola kolaborasi penanggulangan bencana 
non-alam. Hal ini dipeelukan guna mempermudah pemerintah dalam 
penanganan bencana non-alam baik Covid-19 maupun bencana yang 
lainnya. Pelaksanaan kolaborasi dilakukan guna memperkecil risiko serta 
meningkatkan kapasistas yang berbasis pada sinergisitas stakeholder. 
Pada kolaborasi tata kelola susmasyarakat, perguruan tinggi, dan media. 
Sementara itu, artikel Ahmad Habibullah menyatakan bahwa di masa 
pandemi ini pemerintah juga harus tetap memberikan pelayanan terbaik 
bagi masyarakat. Karena itu, perlu ada inovasi-inovasi baru sehingga 
tetap bisa membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 

Bab 5 terdiri dari dua artikel yang fokus membahas tentang 
kapitalisme dan ekonomi politik. Artikel Nuruddin Al Akbar dan David 
Efendi membahas tentang subyek politik baru dalam mendisiplinkan 
kaum rebahan sebagai salah satu revolusioner di era pandemi Covid-19. 
Sedangkan artikel David Effendi menyatakan bahwa pandemi 
Covid-19 ini mendorong kebijakan ekonomi politik negara untuk 
merevolusi pandangan terhadap pembangunan, pertumbuhan, dan 
kegiatan ekonomi. Selain itu, kondisi ini juga tidak menguntungkan 
pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Semoga 16 artikel 
yang terbagi ke dalam lima bab seperti diuraikan dalam buku ini 
dapat bermanfaat menjadi bacaan khalayak. Tentunya tata kelola 
pemerintahan yang juga pelibatan pihak masyarakat dan sektor swasta 
dapat meminimalisir persoalan Covid-19 yang tentunya tidak selesai 
dalam jangka pendek. 
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ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisa aktivitas komunikasi 
Pemerintah Provinsi DIY melalui media sosial twitter pada masa 

pandemi Covid-19, dengan fokus pada intensitas aktivitas akun twitter 
dan interaksi akun twitter dengan user lain. Kajian ini menemukan 
bahwa intensitas akun twitter Pemerintah Provinsi DIY pada tiga bulan 
awal masa pandemi mengalami peningkatan, terutama pada bulan 
Maret 2020 pada saat terdapat kasus pertama pasien positif Covid-19 
di DIY dan awal terjadinya community transmission Covid-19. Intensitas 
aktivitas twitter yang tinggi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi 
DIY aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan 
memberikan informasi secara transparan dalam penanganan Covid-19. 
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Transparansi informasi bisa di-crosscheck-kan dengan link website yang 
disertakan setiap kali mem-posting informasi pada akun @humas_
jogja. Sedangkan interaksi akun twitter dengan user dapat dilihat 
dari keterhubungannya dengan berbagai akun twitter lain. Kajian ini 
menemukan adanya interaksi akun twiter Pemerintah Provinsi DIY 
dengan akun twiter lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga 
non pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat luas, bahkan 
beberapa akun twitter yang berasal dari luar negeri. Keterhubungan 
ini menunjukkan adanya ketertarikan dan kebutuhan informasi dari 
user terhadap berbagai informasi yang disampaikan oleh akun @
humas_jogja, sekaligus menunjukkan kepercayaan kepada pemerintah 
sebagai sumber informasi terkait dengan penanganan Covid-19 melalui 
#jogjaelinglanwaspada. 
Kata Kunci: Komunikasi Pemerintahan, Media Sosial Twitter, Pandemi 
Covid-19

A. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini 

telah menghasilkan media komunikasi baru, salah satunya adalah 
media sosial (social media). Penggunaan media sosial tidak hanya 
digunakan dalam konteks komunikasi personal dan kelompok, namun 
juga merambah dalam konteks komunikasi politik dan pemerintahan. 
Penggunaan media sosial telah mengubah hubungan antara pemerintah 
dan masyarakat dalam hal interaksi dan intensitas komunikasi. 

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai penggunaan 
media sosial dalam komunikasi pemerintahan menghasilkan beberapa 
temuan sebagai berikut: Penggunaan media sosial sebagai platform 
komunikasi pemerintahan mampu memberikan dampak terhadap 
peningkatan pola komunikasi kepada masyarakat (Belkahla Driss, 
Mellouli, & Trabelsi, 2019). Pemerintah mampu membangun hubungan 
secara langsung dengan masyarakat, sehingga komunikasi menjadi 
lebih efektif (Baum & Potter, 2019). Media sosial menjadi sarana untuk 
mengkomunikasikan pencapaian atau kinerja pemerintah dan untuk 
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menciptakan ruang diskusi dengan masyarakat (Belkahla Driss et al., 
2019). Media sosial mampu menjadi sarana untuk mengumpulkan data, 
informasi, dan untuk mengetahui opini publik (Barniat, 2019 ; Boudjelida, 
Mellouli, & Lee, 2016). Lembaga pemerintahan dan para elite politik 
menggunakan sosial media secara masif untuk berinteraksi dengan 
dan untuk menginformasikan warga negaranya atas suatu kebijakan 
yang telah dibuat (Nurmandi, 2015). Media sosial menjadi sarana yang 
efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan warga negara 
terhadap pemerintah dengan meningkatkan persepsi mereka tentang 
transparansi pemerintah (Song & Lee, 2016 ; Porumbescu, 2016). 
Selain berkaitan dengan persepsi masyarakat, penggunaan media sosial 
oleh pemerintah juga meningkatkan responsivitas sekaligus berperan 
penting dalam memotong struktur birokrasi yang menghambat 
penyelesaian masalah masyarakat (Eom, Hwang, & Kim, 2018).

Dalam kondisi pandemi Covid-19, komunikasi dari pemerintah 
kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial menjadi hal 
yang krusial. Karakteristik media sosial yang intens, interaktif, massif, 
dan cepat, menjadikannya sebagai pilihan media yang efektif dan 
efisien untuk menyampaikan dan mendapatkan berbagai informasi. 
Masyarakat memerlukan transparansi data dan informasi yang kredibel 
dari pemerintah terkait pandemi Covid-19, serta berbagai kebijakan 
penanganan Covid-19. Di sini sekaligus bisa dilihat kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah dalam penyampaian informasi, data, 
dan kebijakan. Sebaliknya, pemerintah juga berkepentingan untuk 
menyampaikan kebijakan, menggerakkan masyarakat, dan mengetahui 
opini atau respon masyarakat terhadap situasi yang berkembang dan 
terhadap kebijakan pemerintah. Melalui media sosial, pemerintah dapat 
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bencana secara 
efektif dan efisien (Teodorescu & Pirnau, 2017). Selain itu, pemerintah 
dapat berkomunikasi dan berkoordinasi langsung dengan pihak terkait, 
untuk mendapat informasi dan data tentang masalah yang terjadi selama 
bencana yang dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan 
kebijakan (Zhu, Anagondahalli, & Zhang, 2017). 
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Salah satu platform media sosial yang paling sering digunakan oleh 
pemerintah dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan 
komunikasi pemerintahan adalah twitter. Twitter juga menjadi salah satu 
media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Menurut 
data yang dipublish oleh Kominfo, Indonesia menempati peringkat 5 
pengguna twitter terbesar di dunia. Posisi Indonesia hanya kalah dari 
USA, Brazil, Jepang dan Inggris. Pengguna twitter di Indonesia tercatat 
sebanyak 19,5 juta dari total 500 juta pengguna global. 

Kajian ini bertujuan untuk menganalisa aktivitas komunikasi 
Pemerintah Provinsi DIY melalui media sosial twitter pada masa 
pandemi Covid-19. Aktivitas komunikasi melalui twitter akan dilihat 
dari aspek intensitas aktivitas akun twitter dan interaksi akun twitter 
dengan user. Analisis konten media sosial twitter dalam kajian ini 
menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 plus sebagai tool untuk 
menganalisa data.

B. PEMBAHASAN

1. Penggunaan Media Sosial dalam Komunikasi Pemerintahan
Komunikasi merupakan salah satu aktivitas pokok dalam 

kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.  Komunikasi memiliki 
konsekuensi terhadap hubungan sosial masyarakat yang dilakukan lebih 
dari satu orang, sehingga akan menimbulkan sebuah interaksi sosial 
(Kosasih, 2016). Secara umum komunikasi bisa didefinisikan sebagai 
proses penyampaian pikiran atau perasaan (pesan) oleh seseorang 
(komunikator) kepada orang lain (komunikan) dengan menggunakan 
media tertentu. Tahap lanjutan yang diharapkan dari proses komunikasi 
adalah adanya dampak atau efek pada komunikan. Dampak yang 
ditimbulkan bisa dilihat dalam tiga tingkatan, yaitu: dampak kognitif, 
dampak afektif, dan dampak perilaku (Rahmawati, 2019). Komunikasi 
bisa berkaitan antara satu orang dengan orang lainnya, individu dengan 
kelompok, maupun warga negara dengan pemerintah (Zamri, 2019). 

Komunikasi pemerintahan secara sederhana dapat diartikan 
sebagai proses penyampaian gagasan, informasi, program, kebijakan, dari 
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pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara 
(Hasan, 2005). Karena komunikasi pemerintahan sebagai penyampai 
gagasan, informasi, program, kebijakan, dari pemerintah untuk menjadi 
visi dan misi kepada masyarakat (Anggreani, Purnomo, & Kasiwi, 
2020), maka komunikasi pemerintahan tidak hanya sebagai sarana 
atau alat bagi pemerintah untuk menyampaikan dan atau menerima 
informasi, tetapi juga sebagai sarana memadukan kegiatan-kegiatan 
secara terorganisasi dalam mewujudkan kerjasama (Silalahi, 2004).

Sebagaimana proses komunikasi yang minimal memiliki unsur-
unsur: komunikator, pesan, media, komunikan, dan respon atau 
feedback, demikian pula halnya dengan komunikasi pemerintahan. 
Pemerintah diasumsikan sebagai komunikator dalam proses komunikasi 
pemerintahan dan masyarakat sebagai komunikan. Namun, dalam 
konteks komunikasi dua arah, maka masyarakat dapat pula menjadi 
komunikator untuk menyampaikan gagasan, informasi, ataupun 
feedback kebijakan kepada pemerintah. Dalam posisi ini pemerintah 
harus mencermati yang diinginkan atau diharapkan oleh masyarakat, 
pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk 
mempertimbangkan, bahkan untuk merespon keinginan masyarakat 
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku (Alfiyani, 2018). 

Komunikasi pemerintahan memiliki dua fungsi, yaitu untuk 
managing staff dan managing people. Komunikasi pemerintahan 
untuk managing staff merupakan komunikasi internal organisasi dan 
bertujuan agar pegawai mengetahui dan memahami apa yang harus 
dikerjakan, bagaimana mengerjakan, dan agar eksekutif pemerintah 
mendapatkan informasi dari pegawai tentang hasil pelaksanaan 
pekerjaan yang kesemuanya bermanfaat untuk mencapai tujuan-tujuan 
organisasi pemerintah secara efektif dan efisien. Sedangkan komunikasi 
pemerintahan untuk managing people merupakan komunikasi eksternal 
organisasi untuk memberikan informasi tentang berbagai kebijakan 
dan peraturan pemerintah kepada masyarakat, organisasi-organisasi 
non pemerintah, termasuk komunitas atau institusi bisnis, sekaligus 
untuk mendapatkan informasi dari mereka untuk membuat kebijakan 
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dan peraturan dan juga informasi tentang dampak dari kebijakan yang 
dibuat oleh pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan atau 
peraturan tersebut dilanjutkan, dihentikan, direvisi, atau dimodifikasi 
(Silalahi, 2004). 

Komunikasi pemerintahan untuk managing people oleh Dunn 
disebut sebagai komunikasi pemerintahan eksternal, yang pada 
hakekatnya merupakan proses penyebaran informasi dan penerimaan 
informasi oleh pemerintah kepada dan dari publik. Informasi yang 
disebar oleh pemerintah kepada publik disebut informasi publik (public 
information) sedangkan informasi yang diterima pemerintah dari publik 
disebut opini publik (public opinion). Oleh karena yang disebar adalah 
informasi publik maka komunikasi pemerintahan kadang-kadang 
disebut komunikasi publik (public communication) dan karena informasi 
publik yang disebar berupa kebijakan maka komunikasi pemerintahan 
juga disebut komunikasi kebijakan (Silalahi, 2004). 

Komunikasi pemerintahan menunjukkan proses pengiriman dan 
penerimaan pesan dari satu pihak kepada pihak lain melalui saluran-
saluran tertentu dengan harapan terjadi perubahan perilaku sesuai 
dengan pesan yang diterima. Jadi, komunikasi eksternal menunjukkan 
adanya komunikasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta 
dalam berbagai tindakan-tindakan pemerintah yang dibuat dan 
dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah dalam kaitannya dengan 
kepentingan publik atau masyarakat dan dunia usaha. Komunikasi 
eksternal berhubungan dengan penyampaian pesan seperti kebijakan, 
peraturan perundang-undangan, dari pemerintah kepada masyarakat. 
Feedback-nya adalah berbagai kritik atas berbagai kebijakan dan 
peraturan-peraturan yang diberikan oleh masyarakat dan institusi 
bisnis kepada pemerintah. 

Komunikasi memiliki pengaruh terhadap gagasan, sasaran, 
maupun tugas pemerintahan termasuk dalam menjaga hubungan antara 
komunikator dan komunikan (Flabianos, 2019). Oleh karenanya, dalam 
melakukan komunikasi perlu adanya strategi komunikasi, bagaimana 
sebuah informasi yang disampaikan oleh pemerintah dapat disampaikan 
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kepada masyarakat dan mampu diterima oleh seluruh masyarakat 
(Nugraha RG, 2019).  

Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
memudahkan interaksi antara individu dan kelompok. Lalu lintas pesan 
dan berita tidak sepenuhnya dikendalikan oleh negara, tetapi bebas 
mengalir ke publik (Susanto, 2017). Media sosial telah menjadi bagian 
penting dari kehidupan sosial yang mempengaruhi kepercayaan, nilai-
nilai, dan sikap orang, juga niat dan perilaku mereka. Sementara itu, media 
sosial memungkinkan pemerintah dan organisasi untuk melibatkan 
orang sambil memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan 
yang tepat. Media sosial telah menjadi kekuatan demokratisasi. Media 
sosial memungkinkan komunikasi dan kolaborasi antarindividu dalam 
skala besar tanpa kendala geografis, waktu, dan sistem. Oleh karena itu, 
mengubah konten media sosial menjadi informasi, konsep utama, dan 
tema sangat penting untuk menghasilkan pengetahuan dan merumuskan 
strategi (Lai & To, 2015)

Media sosial didefinisikan sebagai sebuah aplikasi berbasis 
internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi Web 
2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang 
dihasilkan oleh pengguna (Nurmandi et al., 2018). Potensi media 
sosial dalam konteks politik dan pemerintahan sangat menjanjikan 
karena dapat menjadi media pendukung untuk meningkatkan 
partisipasi publik dan demokrasi. Stieglitz & Dang-Xuan, (2015) 
mendefinisikan partisipasi publik sebagai proses dimana perhatian 
publik, kebutuhan, dan nilai-nilai dimasukkan ke dalam pengambilan 
keputusan pemerintah.

Media sosial memiliki dua peran penting dalam pembentukan 
persepsi masyarakat karena ia berfungsi sebagai friendship driven 
sekaligus interest driven (Kahne & Bowyer, 2018). Hal ini sejalan dengan 
hasil penelitian Gregory A. Porumbecsu yang menyatakan bahwa 
penggunaan media sosial oleh pemerintah sangat berkaitan dengan 
persepsi masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri (Porumbescu, 
2016). Selain berkaitan dengan persepsi masyarakat, penggunaan media 
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sosial pemerintah juga meningkatkan responsivitas sekaligus berperan 
penting dalam memotong struktur birokrasi yang menghambat 
penyelesaian masalah masyarakat (Eom, Hwang, & Kim, 2018). 

Dalam proses interaksi pemerintah dengan masyarakat terdapat 
tiga faktor utama yang mempengaruhi hubungan tersebut: 1). Faktor 
kontekstual, hal ini berkaitan dengan koneksi internet, kerangka kerja 
institusi atau tingkat literasi baik pekerja dalam institusi tersebut 
maupun masyarakat yang menjadi subjek interaksi; 2). Faktor teknologi 
yang berkaitan dengan bagaimana tingkat penguasaan teknologi dan 
yang terakhir; 3). Faktor organisasi yang berkaitan dengan kerangka 
kerja organisasi pemerintahan (Falco & Kleinhans, 2018).

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa media sosial 
dan penggunaannya dalam pemerintahan dapat dimaknai dalam tiga 
perspektif berbeda: akses, partisipasi, dan interaksi (Panjaitan, 2018). 
Dengan demikian, penelitian mengenai penggunaan media sosial 
dalam pemerintahan harus memikirkan aspek aspek mendasar seperti 
keterbukaan ruang diskusi dalam proses pengambilan keputusan, 
sehingga penelitian tidak hanya menjadi justifikasi bagi sebuah kasus 
tertentu dan harus jelas membedakan media-media yang terlibat dalam 
proses komunikasi tersebut (Bennett & Pfetsch, 2018).

Penggunaan media sosial sebagai platform komunikasi 
pemerintahan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan pola 
komunikasi kepada masyarakat (Belkahla Driss, Mellouli, & Trabelsi, 
2019). Saat ini media sosial telah banyak dimanfaatkan oleh organisasi 
pemerintahan sebagai alat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat 
(Kahne & Bowyer, 2018). Di sisi lain, media sosial telah banyak 
digunakan oleh masyarakat untuk mencari dan mendapatkan informasi 
(Adinugroho, Prisanto, Irwansyah, & Ernungtyas, 2019). Pada era 
4.0, media sosial mampu menjadi sarana yang ideal dan menjadi basis 
informasi untuk mengetahui opini publik (Barniat, 2019). Sehingga 
komunikasi pemerintah melalui media sosial menjadi efektif dilakukan 
karena melalui media sosial pemerintah mampu membangun hubungan 
dengan masyarakat (Baum & Potter, 2019).
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Pemerintah menjadikan platform media sosial sebagai tempat 
untuk mengkomunikasikan atas pencapaian yang dilakukan oleh 
pemerintah atau mencipatkan ruang untuk diskusi dengan masyarakat 
(Belkahla Driss, et al., 2019), karena media sosial dianggap pemerintah 
sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data maupun opini dari 
masyarakat (Boudjelida, Mellouli, & Lee, 2016). Dengan demikian, 
diharapkan penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi pemerintah 
mampu mengurangi kesenjangan dalam pembuatan kebijakan yang 
dibuat oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan konsep government to 
citizen (G2C), yang menjadikan media sosial sebagai pendukung untuk 
membentuk hubungan antara masyarakat dengan pemerintah (Pardo, 
Nam, & Burke, 2012).

Saat ini, media sosial yang paling banyak digunakan dalam 
komunikasi politik dan pemerintahan adalah facebook dan twitter, 
meskipun keduanya digunakan untuk kepentingan yang berbeda (Stier, 
Bleier, Lietz, & Strohmaier, 2018). Twitter lebih cocok digunakan untuk 
proses penyebaran informasi yang bersifat satu arah, sedangkan Facebook 
lebih cocok digunakan pada sesuatu yang sifatnya transaksional (Gao & 
Lee, 2017).  

Twitter menjadi media sosial yang paling banyak penggunanya 
di Indonesia. Seiring dengan bertambahnya popularitas twitter, muncul 
masyarakat yang aktif memproduksi dan menyebar informasi. Hal 
tersebut dapat memberi kesempatan untuk memperluas interaksi 
sosial, meningkatkan komunikasi politik, dan partisipasi politik 
masnyarakat sipil (Kade Galuh, 2016). Twitter pada dasarnya memiliki 
kegunaan hampir sama dengan media sosial lainnya, penggunannya 
bisa menggungan foto, video, dan bertukar pesan yang dikenal sebagai 
Tweets. Unggahan-unggahan tweets yang bisa langsung diunggah 
menggunakan smartphone memudahkan penggunaanya saling bertukar 
informasi secara cepat dan melaporkan berita-berita penting langsung 
dari lokasi kejadian (Kongthon, 2014).
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2. Intensitas Aktivitas Akun Twitter Pemerintah DIY dalam 
Penanganan Covid-19

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
salah satunya ditandai dengan kehadiran berbagai platform media sosial.  
Saat ini media sosial menjadi sarana komunikasi yang tidak bisa lepas 
dari kehidupan sehari-hari. Media sosial tidak hanya digunakan dalam 
kehidupan pribadi atau masyarakat, namun penggunaan media sosial 
juga telah diadopsi oleh pemerintah dalam penyebarluasan informasi, 
komunikasi, dan saluran partisipasi.

Kehadiran media sosial sebagai platform komunikasi digital 
mampu menciptakan komunikasi yang interaktif dan dapat menyebarkan 
informasi secara cepat antar masyarakat maupun pemerintah. Media 
sosial yang digunakan oleh pemerintah pada umumnya dilakukan dalam 
2 jenis interaksi: pertama, adalah interaksi monolog dimana media sosial 
tersebut berada di bawah kuasa individu; kedua, pengelolaan sosial media 
yang berada di bawah kendali tim berwenang yang ditunjuk mewakili 
institusi pemerintah (Ibrahim, Pratama, & Rendy, 2018). 

Salah satu media sosial yang digunakan oleh pemerintah dalam 
proses interaksi digital adalah twitter. Komunikasi Pemerintah Provinsi 
DIY melalui media sosial twitter dilakukan dengan pengelolaan sosial 
media yang berada di bawah kendali tim berwenang yang ditunjuk 
mewakili institusi pemerintah, yaitu dibawah Humas Pemerintah 
Provinsi DIY. Melalui akun twitter @humas_jogja Pemerintah Provinsi 
DIY melakukan interaksi digital dengan masyarakat dan mampu 
menciptakan pola komunikasi yang interaktif dengan user. Intensitas 
aktivitas komunikasi Pemerintah Provinsi DIY melalui akun twitter-
nya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:
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Gambar 1. Intensitas Aktivitas Twitter Pemerintah DIY pada Masa Pandemi 
Covid-19

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan NVivo 12 plus (2020)

Fokus waktu dalam penelitian ini adalah rentang bulan Januari 
sampai dengan April 2020 (penelitian ini dilakukan pada bulan April) 
dimana isu mengenai Covid-19 mulai menjadi perhatian pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. Data di atas menunjukkan peningkatan 
jumlah tweets pada tahun 2020. Peningkatan yang paling besar di akun 
twitter @humas_jogja terjadi pada bulan Maret 2020 dengan intensitas 
mencapai 9,01%. Hal ini dikarenakan pada bulan Maret 2020, untuk 
pertama kalinya di Provinsi DIY terdapat kasus pasien yang positif 
terkena virus corona covid-19, sekaligus awal terjadinya community 
transmission Covid-19. Intensitas tweet pada bulan Maret 2020 
menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Januari yaitu 4,06% 
dan Februari yaitu 4,25% karena pada bulan Maret Pemerintah Provinsi 
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DIY melalui akun @humas_jogja menyampaikan berbagai informasi 
terkait dengan informasi pencegahan Covid-19 dan update data kasus 
yang terdampak Covid-19. 

Intensitas aktivitas twitter yang tinggi menunjukan bahwa 
Pemerintah Provinsi DIY aktif dalam menyampaikan informasi 
kepada masyarakat dan memberikan informasi secara transparan 
dalam penanganan Covid-19. Transparansi informasi bisa di-
crosscheck-kan dengan link website yang biasanya selalu disertakan 
setiap kali mem-posting informasi pada akun @humas_jogja. Temuan 
ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Gao & Lee, 
2017) yang menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial twitter 
mampu meningkatkan transparansi informasi secara signifikan dan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai 
sumber informasi. Pada pertengahan bulan April 2020, intensitas 
jumlah tweet sudah mencapai 5,41%. Pada bulan ini, Pemerintah 
Provinsi DIY melalui akun @humas_jogja masih terus berkelanjutan 
menyampaikan informasi dan melakukan interaksi dengan user terkait 
dengan perkembangan data kasus pasien Covid-19. 

Apabila dilihat aktivitas twitter selama kurun waktu satu tahun 
terakhir, intensitas komunikasi yang dilakukan pada masa pandemi masih 
relatif lebih rendah. Pada bulan Juli hingga Oktober 2019 adalah masa-
masa tertinggi intensitas komunikasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 
DIY. Hal ini berkaitan dengan kebijakan penanganan covid-19 secara 
nasional, sehingga informasi-informasi yang sifatnya terpusat banyak 
dikelola oleh pemerintah pusat. Selain itu pemerintah juga membentuk 
gugus tugas Covid-19 pada 13 Maret 2020, sehingga banyak informasi 
mengenai penanganan Covid-19 terpusat di sana. Namun demikian, 
hingga kurun waktu Maret dan April 2020, akun twitter Pemerintah 
Provinsi DIY masih intensif menyampaikan informasi penanganan 
Covid-19 khusus untuk DIY melalui #jogjaelinglanwaspada. 

Penggunaan media sosial dalam pemberian informasi terkait 
dengan kebijakan pemerintah mampu membentuk persepsi masyarakat 
(Baum & Potter, 2019) dan mampu memberikan informasi untuk 
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mengurangi hoax di masyarakat, karena dengan situasi pandemi banyak 
informasi yang bertentangan maupun informasi hoax apalagi melalui 
media sosial (Abdul Gofur, 2018).

Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi DIY 
melalui media sosial twitter terkait dengan informasi Covid-19 baik dari 
update kasus di DIY, penanganan, dan pencegahan Covid-19 ternyata 
juga diakses oleh akun dari luar negeri, yaitu Australia, Asia, Eropa, dan 
Amerika Selatan. Data tersebut bisa dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2. Map Respon User terhadap Akun Twitter Pemerintah Provinsi 
DIY dalam Penanganan Covid-19

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan NVivo 12 Plus (2020)

Penggunaan twitter oleh Pemerintah Provinsi DIY pada rentang 
waktu Januari-April 2020 didominasi dengan informasi penanganan 
pandemi Covid-19 dari berbagai aspek. Setiap kali akun @humas_jogja 
menyampaikan informasi, khususnya terkait penanganan Covid-19 
di Provinsi DIY, banyak user twitter atau masyarakat merespon 
dengan memberikan balasan atau retweet. Hal tersebut menunjukkan 
Pemerintah Provinsi DIY mampu memberikan pengaruh dalam 
tweet yang dibagikan melalui akun @humas_jogja dan menciptakan 
komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan begitu, 
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pemerintah mampu memberikan komunikasi kepada masyarakat secara 
efektif melalui sosial media, sebagaimana penelitian yang dilakukan 
oleh Emeraldien dan kawan-kawan (Emeraldien, Sunarsono, & Alit, 
2019).

3. Interaksi Akun Twitter Pemerintah DIY dengan Para User 
dalam Penanganan Covid-19 

Kemudahan akses dan literasi digital pada saat ini telah membuat 
masyarakat secara terus menerus menggunakan teknologi informasi dan 
komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk salah satunya 
media sosial (Bifulco, Tregua, Amitrano, & D’Auria, 2016). Pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi dapat mengintegrasikan aktor-
aktor dalam lingkungan masyarakat, baik antarpemerintah maupun 
masyarakat (Nawafleh, 2018) dan memberikan kemudahan interaksi 
dalam komunikasi pemerintahan secara timbal balik.  Gambar di bawah 
ini menunjukkan interaksi Pemerintah DIY melalui akun twitter @
humas_jogja dengan para user.

Gambar 3. World Similarity NVivo 12 Plus Interaksi Akun Twitter 
Pemerintah DIY dengan User dalam Penanganan Covid-19

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan NVivo 12 Plus (2020)
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Data di atas menunjukkan interaksi komunikasi dilakukan oleh 
akun @humas_jogja dengan beberapa akun pemerintah kabupaten/
kota seperti dengan akun @PemkotJogja dan akun @pemkabbantul. 
Selain itu, juga terjadi interaksi berbagai lembaga pemerintah yang 
terlibat dalam penanganan Covid-19 di masyarakat, seperti dengan 
Dinas Perhubungan DIY melalui akun @dishubdiy dan BPBD 
melalui akun @Pusdalops_DIY dan @ACTS_diy. Interaksi dengan 
pemerintah kabupaten/kota dan dengan lembaga-lembaga pemerintah 
menunjukkan adanya sharing informasi dan koordinasi yang dibutuhkan 
dalam komunikasi internal pemerintahan.

Gambar 4. Windows Photo Viewer NVivo 12 Plus

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 12 Plus (2020)

Berdasarkan analisis windows photo viewer di atas, terdapat 
beberapa hal yang berkaitan dengan interaksi akun twitter Pemerintah 
Provinsi DIY dengan user dalam penanganan Covid-19: Pertama, 
Pemerintah Provinsi DIY interaktif melakukan komunikasi dan selalu 
melampirkan link terkait dengan informasi yang disampaikan di akun 
twitter. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya secara dominan kata 
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“https” yang menunjukkan bahwa dalam menyampaikan informasi 
di akun twitter, selalu melampirkan link terkait. Dengan demikian, 
informasi bisa disebarluaskan dan di-crosscheck. Kedua, Pemerintah 
Provinsi DIY berinteraksi dengan akun lembaga pemerintah dan 
non-pemerintah yang terlibat dalam penanganan Covid-19, seperti 
dengan akun @poskopmidiy, @SAR, dan @bnpb. Ketiga, Pemerintah 
Provinsi DIY tidak hanya melakukan koordinasi dengan lembaga-
lembaga terkait, tetapi juga berupaya menciptakan persepsi publik 
terkait dengan mitigasi Covid-19 di DIY. Hal ini terlihat dari seringnya 
Pemerintah Provinsi DIY menyampaikan informasi kepada publik 
menggunakan #jogjaelinglanwaspada. Tagline tersebut dirancang oleh 
Pemerintah Provinsi DIY untuk menyampaikan pesan dan informasi 
kepada masyarakat selama pandemi Covid-19. Interaksi akun twitter 
Pemerintah Provinsi DIY dalam twitter photo viewer di bawah ini:

Gambar 5. Twitter Photo Viewer Nvivo12 Plus  
(Keterhubungan Akun Twitter Pemerintah Provinsi DIY dengan User)

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan NVivo 12 Plus (2020)
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Hasil pengolahan data dengan menggunakan twitter foto viewer 
NVivo 12 Plus dari akun twitter @humas_jogja menunjukkan bahwa 
akun tersebut memiliki keterhubungan dengan berbagai lembaga 
pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan tokoh-tokoh masyarakat. 
Keterhubungan ini menunjukkan adanya ketertarikan dan kebutuhan 
informasi dari user terhadap berbagai informasi yang disampaikan oleh 
akun @humas_jogja terkait dengan penanganan Covid-19 khususnya 
informasi penanganan Covid-19 untuk wilayah Provinsi DIY.  Secara 
lebih detail keterhubungan akun twitter Pemerintah Provinsi DIY 
dengan akun-akun lain dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Keterhubungan Twitter Pemerintah DIY

Username Degree Degree In Degree Out
Humas_jogja 306 0 306
HumasSleman 1 1 0
Humas_basarnas 1 1 0
HemasGKR 1 1 0
Herry_zudianto 1 1 0
HaryadiSuyuti 1 1 0
ATCS_DIY 1 1 0
BasarnasDIY 1 1 0
BNPB_Indonesia 1 1 0
Bpbd_diy 1 1 0
DinkesSleman 1 1 0
KabarGunkid 1 1 0
Kabarsleman 1 1 0
KemenkesRI 1 1 0
mohmadfudmd 1 1 0
Pemkab_KP 1 1 0
PemkabGK 1 1 0
Pemkabbantul 1 1 0
Pemkotjogja 1 1 0
WHOIndonesia 1 1 0
Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan NVivo12 Plus (2020)

Degree in menunjukkan relasi yang masuk ke akun twitter dan 
degree out menunjukkan akun yang memberikan informasi. Data di atas 
adalah data akun twitter resmi dari lembaga pemerintah dan lembaga 
non pemerintah, serta akun twitter resmi tokoh-tokoh masyarakat yang 
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menjadi key person dan public figure yang berhubungan dengan akun 
@humas_jogja dalam penanganan Covid-19. Mereka memberikan 
mention ataupun retweet. Hadirnya tokoh-tokoh masyarakat yang 
berinteraksi dengan pemerintah melalui akun twitter menjadi nilai 
positif bagi komunikasi pemerintahan. 

Masyarakat memberikan respon dan opini positif terhadap 
Pemerintah Provinsi DIY dengan adanya keterbukaan informasi yang 
disampaikan melalui akun @humas_jogja. Di sisi lain, juga ada opini 
dari masyarakat yang bersifat negatif. Salah satu informasi dari akun @
humas_jogja yang mendapatkan respon negatif dari masyarakat adalah 
langkah pencegahan Covid-19 dengan penyemprotan desinfektan. 
Penggunaan media sosial di lingkungan pemerintah dapat meningkatkan 
pola komunikasi kepada masyarakat dan mendorong partisipasi 
masyarakat sebagai fungsi keseimbangan pemerintah, akan tetapi 
penggunaan media sosial juga bisa menciptakan ruang bagi masyarakat 
yang memberikan opini negatif kepada pemerintah (Belkahla Driss, 
Mellouli, & Trabelsi, 2019; Daniel, Obholzer, & Hurka, 2019).

C. KESIMPULAN
Kehadiran media sosial sebagai platform komunikasi digital 

mampu menciptakan komunikasi yang interaktif dan dapat menyebarkan 
informasi secara cepat antara pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi 
Pemerintah Provinsi DIY melalui media sosial twitter dilakukan dan 
dikendalikan oleh tim yang ditunjuk mewakili institusi pemerintah, 
yaitu dibawah Humas Pemerintah Provinsi DIY, melalui akun twitter @
humas_jogja. 

Aktivitas komunikasi Pemerintah Provinsi DIY melalui media 
sosial twitter pada masa pandemi Covid-19 dalam studi ini dilihat dari 
aspek, yaitu intensitas aktivitas akun twitter dan interaksi akun twitter 
dengan user lain. Kajian ini menemukan bahwa pada masa pandemi 
Covid-19, intensitas aktivitas twitter Pemerintah Provinsi DIY 
mengalami peningkatan pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan data 
pada bulan Januari-April 2020. Intensitas aktivitas twitter menunjukkan 
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bahwa Pemerintah Provinsi DIY aktif dalam menyampaikan 
berbagai informasi kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19. 
Transparansi informasi bisa di-crosscheck-kan dengan link website yang 
disertakan setiap kali pemerintah mem-posting informasi pada akun @
humas_jogja. Peningkatan yang paling besar di akun twitter @humas_
jogja terjadi pada bulan Maret 2020 dengan intensitas mencapai 9,01%. 
Hal ini dikarenakan pada bulan Maret 2020, untuk pertama kalinya di 
Provinsi DIY terdapat kasus pasien yang positif Covid-19, sekaligus 
awal terjadinya community transmission Covid-19.

Interaksi akun twitter dengan user dapat dilihat dari 
keterhubungannya dengan berbagai akun twitter lain. Kajian ini 
menemukan bahwa akun twiter Pemerintah Provinsi DIY memiliki 
keterhubungan dengan akun twitter dari lembaga-lembaga pemerintah, 
lembaga-lembaga non pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, dan 
masyarakat luas, bahkan juga user dari luar negeri. Keterhubungan ini 
menunjukkan adanya ketertarikan dan kebutuhan informasi dari user 
terhadap berbagai informasi yang disampaikan oleh akun @humas_jogja 
terkait dengan penanganan Covid-19 melalui #jogjaelinglanwaspada. 
Tagline tersebut dirancang oleh Pemerintah Provinsi DIY untuk 
menyampaikan pesan dan informasi kepada masyarakat selama pandemi 
Covid-19. Tingginya interaksi juga menunjukkan masyarakat memiliki 
kepercayaan terhadap pemerintah sebagai komunikator.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi 
DIY aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat selama masa 
pandemi Covid-19 melalui media sosial twitter. Fungsi komunikasi 
pemerintah eksternal to managing people dijalankan dengan lebih 
cepat, tidak berjarak, massif, dan interaktif menggunakan media sosial 
twitter. Pemerintah bisa mengetahui opini publik yang berkembang 
terhadap kondisi masa pandemi dan terhadap kebijakan pemerintah 
daerah melalui respon yang masuk, respon positif maupun negatif. Pada 
kondisi saat ini dimana setiap orang bisa memproduksi informasi dan 
menyebarluaskannya, maka kehadiran pemerintah dengan data yang 
kredibel dan transparansi informasi menjadi sangat penting untuk 
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menangkal informasi hoax. Namun demikian, perlu mendapatkan 
catatan bahwa intensitas aktivitas komunikasi pemerintah pada masa 
pandemi Covid-19 masih lebih rendah dibandingkan aktivitas pada 
rentang waktu bulan Juli sampai dengan Oktober 2019. Walaupun 
kajian ini difokuskan pada masa pandemi Covid-19 pada rentang waktu 
Januari sampai dengan April 2020.

Kajian ini masih memiliki beberapa keterbatasan: 1). Intensitas 
aktivitas akun twitter belum dilihat secara mendetail sampai pada 
klasifikasi informasi dalam isu Covid-19; 2) Interaksi akun twitter 
belum dilihat secara mendetail sampai pada klasifikasi respon positif 
dan respon negatif, serta respon balik dari pemerintah. Oleh karena itu, 
masih diperlukan kajian lanjutan untuk melengkapi keterbatasan kajian 
awal ini dan untuk melihat bagaimana media sosial digunakan oleh 
pemerintah untuk mendapatkan data dan informasi dari user, untuk 
kepentingan kebijakan penanganan Covid-19. 
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Buku ini mengkaji tentang tata kelola pemerintahan 

beserta stakeholder yang terkait dalam menanggulangi 

Covid-19 di Indonesia. Karena itu, tujuan buku ini adalah 

mengeksplorasi cara maupun strategi pemerintah, pihak 

swasta, maupun masyarakat sipil dalam menghadapi 

Covid-19 sebagai sebuah pandemi global di muka bumi 

ini. Selain itu, buku ini merupakan bentuk kontribusi 

i lmiah dari para akademisi dan sarjana ilmu 

pemerintahan dalam memandang Covid-19 sebagai 

permasalahan global yang harus segera ditangani dari 

perspektif tata kelola pemerintahan.

Covid-19 sebagai obyek kajian yang dipandang dari 

perspektif governance ini diulas ke dalam lima bab utama 

dan terdiri dari 16 artikel. Bab satu membahas tentang 

kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Bab 

kedua menguraikan tentang kebijakan sosial ekonomi. 

Bab ketiga mengkaji tentang gerakan komunikasi 

melalui media sosial dan civil society. Bab empat 

mengeksplorasi seputar collaborative governance dan 

pelayanan publik. Sementara itu, bab lima menganalisa 

tentang kapitalisme dan ekonomi politik. Selamat 

membaca. 
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