Exported from http://fisip.ub.ac.id/berita/ke-gendro-doktor-mengabdi-universitas-brawijaya-bagikan-tips-sukses-melakukankomunikasi-publik.html

export date : Tue, 20 Nov 2018
17:13:07

KE GENDRO, DOKTOR MENGABDI UNIVERSITAS BRAWIJAYA BAGIKAN TIPS SUKSES MELAKUKAN
KOMUNIKASI PUBLIK
photo by Radar Malang PASURUAN â€” Universitas Brawijaya menyelenggarakan Program Doktor Mengabdi pada hari
Senin (29/10) di Desa Gendro, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Kecamatan
Tutur, perangkat dan masyarakat Desa Gendro. Kegiatan Program Doktor Mengabdi dilaksanakan dengan melakukan
sosialisasi usulan model komunikasi dalam penyampaian informasi publik untuk mencegah korupsi. Program Doktor
Mengabdi Universitas Brawijaya berlangsung sejak tanggal 1 Juli 2018 dengan melakukan riset di Desa Gendro terkait
keterbukaan informasi publik mengenai pengelolaan keuangan agar terhindar dari korupsi.
Â Dalam rangka menindaklanjuti riset tersebut, Universitas Brawijaya melakukan pelatihan pada Kamis lalu (25/10) dan
penyuluhan kepada perangkat desa dan masyarakat di Desa Gendro terkait keterbukaan informasi publik untuk
mewujudkan prinsip good governance pada hari Senin (29/10).
Kegiatan penyuluhan diawali dengan menyampaikan hasil riset dari Tim Doktor Mengabdi di Desa Gendro terkait
karakteristik masyarakat, peluang Desa Gendro, dan kendala yang mungkin dihadapi dalam mencapai peluang. Prinsip
utama yang ditekankan dalam penyuluhan ini adalah komunikasi sebagai pendukung pelayanan publik. Rachmat
Kriyantono, Koordinator Tim Doktor Mengabdi Universitas Brawijaya, menyampaikan bahwa hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam melakukan keterbukaan informasi dalam menjalankan program Bumdes di Desa Gendro adalah
mekanisme penyampaian informasi yang efektif kepada masyarakat dan pemilihan media informasi pengelolaan dana.
Keterbukaan informasi akan mengurangi kecurigaan dalam benak masyarakat. Tim Doktor Mengabdi Universitas
Brawijaya mengusulkan beberapa model komunikasi yang dapat diterapkan di Desa Gendro untuk mewujudkan
keterbukaan informasi dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi di tingkat internal (komunikasi antar aparat
perangkat desa) serta membenahi komunikasi eksternal (komunikasi antara perangkat desa dengan masyarakat). Model
komunikasi yang disarankan adalah dengan menggunakan prinsip assabieh dan ukhuwah yaitu segala informasi yang
disampaikan itu harus memiliki harmonisasi dan kebersamaan. â€œModel komunikasi ini dapat diwujudkan dengan
memberdayakan kalangan muda di Desa Gendro sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap
desa,â€• kata Rachmad. Masyarakat Desa Gendro menunjukkan respon positif terhadap adanya penyuluhan dari Tim Doktor
Mengabdi. â€œdari hasil diskusi ternyata kalau saya nilai sangat banyak sekali hasilnya dan keterbukaan informasi sangat
penting. Siapa yang biasa menguasai informasi akan bisa menguasai dunia. Ternyata hasil diskusi bersama perangkat RT
dan RW sangat hidup, sangat cair. Mudah-mudahan ini tidak hanya didengar, yang paling penting adalah aplikasi setelah
diskusi,â€• urai Perwakilan Masyarakat Desa Gendro, Sentot Subaryo Hadi. Masyarakat juga berharap pelatihan dan
penyuluhan yang dilakukan oleh Tim Doktor Mengabdi menjadi program yang berkelanjutan, sehingga dapat mewujudkan
Desa Gendro yang transparan dalam penggunaan dana desa. (Sumber: Radar Malang)

