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ABSTRAK 

 

Nama :  Ferdi Nasri Saputra 

NIM :  11643100425 

Judul :  Keberimbangan Pemberitaan Pengangkatan Staf Khusus 

Milenial Presiden di Vivanews.com Dan Detik.com 

 

Pro dan kontra atas pelantikan staf khusus milenial presiden yang muncul di 

berbagai kalangan masyarat tentu tidak terlepas dari penyajian berita, dari sisi 

keberimbangan misalnya. Berimbang dalam penyajian berita adalah memberikan 

ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. 

Sehingga berita yang disajikan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam 

penelitian penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis deskriptif. 

Menurut konsep keberimbangan Westersthal, terdapat dua indikator yang mampu 

mengukur tingkat keberimbangan berita, indikator itu adalah akses proporsional 

dan dua sisi. Data primer berupa kompilasi berita dengan kata kunci 

"Pengangkatan Staf Khusus Milenial Presiden tahun 2019." Berdasarkan hasil 

penelitian, pada indikator akses proporsioal, berita yang memenuhi syarat di 

Vivanews.com 13% sedangkan Detik.com 7,1 % dan pada  indikator dua sisi, 

berita yang memenuhi syarat di Vivanews.com 6,7% sedangkan Detik.com 

14,3%. Jadi secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh hasil 

penelitian “Keberimbangan Pemberitaan Pengangkatan Staf Khusus Milenial 

Presiden di Vivanews.com dan Detik.com” ditemukan bahwa tingkat 

keberimbangan media online Vivanews dan Detik.com adalah tidak berimbang. 

 

Kata kunci : Keberimbangan Berita, Analisis Isi, Staf Khusus Milenial 
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ABSTRACT 

 

Name :  Ferdi Nasri Saputra 

Student Reg. No :  11643100425 

Title :  Reporting Concerns on the Appointment of Special 

Staff for Millennial President at Vivanews.com and 

Detik.com 

 

The pros and cons of the inauguration of the president's millennial special staff 

that have appeared in various circles of society are of course inseparable from the 

presentation of the news, from a balanced perspective, for example. Balanced in 

presenting news is to provide space or time for reporting to each party 

proportionally. So that the news presented does not harm either party. In the 

research, the writer used a quantitative approach and descriptive type. According 

to the Westersthal balance concept, there are two indicators that can measure the 

level of news balance, the indicators are proportional access and two sides. 

Primary data is a compilation of news with the keyword "Appointment of Special 

Staff for the President's Millennial in 2019." Based on the research results, on the 

proportional access indicator, news that meets the requirements on Vivanews.com 

is 13% while Detik.com is 7.1% and on two-sided indicators, news that meets the 

requirements on Vivanews.com is 6.7% while Detik.com 14 , 3%. So as a whole, 

based on the research results, the results of the research "Balanced Reporting on 

the Appointment of Special Staff for Millennial President at Vivanews.com and 

Detik.com" found that the level of balance between Vivanews and Detik.com 

online media is not balanced. 

 

Keywords : News Balance, Content Analysis, Millennial Dedicated Staf 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya teknologi berbasis digital ternyata tak hanya 

berdampak pada akses pelayanan pemerintah saja, namun juga berdampak 

pada sektor lain baik dari sektor ekonomi seperti jual beli, sektor kesehatan 

seperti konsultasi dokter, dan sektor lainnya. Lebih daripada itu, kemajuan 

teknologi juga mempengaruhi industri media massa. 

Media massa merupakan sarana masyarakat memperoleh informasi, 

media massa memiliki fungsi atau peranan yang besar dalam membagikan 

informasi kepada audiensnya (sebutan untuk konsumen). Media massa sendiri 

kajian ilmunya berasal dari ilmu komunikasi, dimana ilmu komunikasi 

menjelaskan, sebuah informasi berasal dari komunikator yang memberikan 

informasi tersebut kepada komunikan. Komunikasi sebagai sebuah sistem bisa 

juga digunakan masyarakat dalam menyampaikan warisan sosial berupa nilai 

atau gagasan dari individu ke individu lainnya, bahkan kepada generasi 

lainnya. Penyampaian informasi kepada komunikasi itu membutuhkan sarana, 

media massa adalah sarananya.
1
 

Seiring perkembangan teknologi berbasis digital membuat manusia 

kekinian memanfaatkan teknologi sebagai sumber informasi, seperti 

smartphone, yang dulunya media massa hanya berbasis cetak dan elektronik 

seperti tv dan radio saja. Hal ini membuat keberadaan media online semakin 

dibutuhkan. 

Jurnalistik media online memang memiliki sejumlah keunggulan 

dibanding jurnalistik media cetak. Pertama, berita-berita yang disampaikan 

jauh lebih cepat, bahkan setiap menit dapat di-update. Kedua, untuk 

mengakses berita-berita yang disajikan, tidak hanya dapat dilakukan lewat 

komputer dan laptop yang dipasang internet, tetapi lewat ponsel pun bisa 

                                                             
1
 Eka Nugraha Putra, ”Media Massa dan Perannya dalam Kebijakan Penanggulangan    

Kejahatan,” 21. 
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sehingga sangat mudah dan praktis. Ketiga, pembaca media online dapat 

memberikan tanggapan atau komentar secara langsung terhadap berita-berita 

yang disukai atau tidak disukainya dengan mengetik pada kolom komentar 

yang telah disediakan. 
2
 

Namun karakter yang paling luar biasa dari media baru ini adalah 

kecepatannya secara menyeluruh, yang menarik sekaligus menakutkan.
3
 

Karena mengedepankan kecepatan inilah terkadang baik wartawan maupun 

redakturnya abai terhadap kelengkapan syarat berita, terutama pada 

keberimbangan berita tersebut. Sehingga berita yang disajikan dapat 

merugikan salah satu pihak, dan yang lebih parahnya lagi dapat 

mempengaruhi sipembaca berita. 

Dalam penulisan atau penayangan berita, wartawan diwajibkan 

menyebutkan sumbernya: bisa orang, organisasi maupun lembaga. Sebuah 

berita semakin lengkap dan sempurna jika menyebutkan beberapa narasumber 

yang terkait dengan informasinya. Bisa dua, tiga, atau lebih narasumbernya 

tergantung pada materi atau informasi yang diberikan. Namun dalam 

praktiknya, masih banyak wartawan yang membuat berita berdasarkan 

keterangan dari narasumber tunggal tanpa mengadakan pengecekan atau 

konfirmasi dari sumber-sumber lain, terutama yang terkait langsung dengan 

informasi dalam berita tersebut.
4
 

Belakangan ini pengguna media sosial dihebohkan dengan berita 

pengangkatan tujuh anak muda yang dibentuk Presiden Joko Widodo sebagai 

staf khusus milenialnya, dengan tujuan akan menjadi teman diskusi dalam 

mencari cara baru yang out of the box untuk mengejar kemajuan negara. 

Akan tetapi kebijakan pengangkatan staf khusus dari kalangan 

milenial ini tidak mudah diterima begitu saja oleh warga Negara Indonesia. 

Kebijakan Presiden Jokowi dalam mengangkat staf khusus milenial ini 

menuai pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Salah satu alasan 

                                                             
2
  Zaenuddin HM, “the journalist Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor dan Para 

Mahasiswa Jurnalistik,” 7-8. 
3
    Septiawan Santana K, “Jurnalisme Kontemporer,” 138. 

4
    Zaenuddin HM, Op. Cit., 172-173. 
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masyarakat yang mendukung kebijakan ini beralasan karena Presiden Jokowi 

memerlukan ide-ide, gagasan yang segar, kreatif dan inovatif.
5
 Sedangkan 

masyarakat yang tidak setuju beralasan karena dengan bertambahnya staf 

khusus dari generasi milenial, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih 

tugas dengan jabatan lainnya di kabinet Jokowi.
6
  

Dalam polemik pengangkatan staf khusus milenial presiden ini, tentu 

tidak terlepas juga dari penyajian berita yang disajikan oleh media. 

Keberimbangan berita tentu sangat berpengaruh dalam pemberitaan ini, 

sehingga tidak menimbulkan informasi yang keliru pada sipembaca berita.  

Dari pengamatan awal penulisan, terdapat dua media online yang 

menonjol dalam penyajian berita tentang pengangkatan staf khusus milenial 

presiden, media itu adalah Vivanews.com dan Detik.com. Dari pengamatan 

awal penulis, pada portal Vivanews.com mengenai pemberitaan tentang 

pengangkatan staf khusus milenial presiden, penulis melihat Vivanews.com 

lebih cendrung mengambil angle berita dari narasumber yang tidak setuju 

dengan pengangkatan staf khusus dari kalangan milenial ini, hipotesa itu 

diperkuat dengan angle berita yang disajikan Vivanews.com yang berjudul 

“Fadli Zon Sebut Staf Khusus Milenial Jokowi Cuma Pajangan”.  

Namun di sisi lain, media online Detik.com mengangkat isu yang sama 

akan tetapi mencari narasumber yang berbeda pandangan. Dari berita-berita 

yang disajikannya, Detik.com cendrung mengambil narasumber yang setuju 

dengan pengangkatan staf khusus milenial ini, seperti yang terdapat pada judul 

“Pakar Marketing HK Puji Jokowi Tunjuk Milenial Jadi Stafsus, Ini 

Alasannya”. 

Dari kedua  contoh berita diatas tentu akan membuat pengguna media 

sosial memberikan beragam komentar terhadap kebijakan pengangkatan staf 

khusus milenial, komentar tersebut tentu didasari oleh keberimbangan berita.  

                                                             
5
  https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/23/164845165/mengapa-jokowi-butuh-

staf-khusus-dari-kalangan-  milenial(diakses 15 April 2020, pukul 23.02 WIB) 
6
 https://www.vivanews.com/berita/nasional/20671-staf-khusus-hanya-jadi-pembisik-

jokowi?medium=autonext( diakses 15 April 2020, pukul 23.07 WIB) 

https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/23/164845165/mengapa-jokowi-butuh-staf-khusus-dari-kalangan-milenial(diakses
https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/23/164845165/mengapa-jokowi-butuh-staf-khusus-dari-kalangan-milenial(diakses
https://www.vivanews.com/berita/nasional/20671-staf-khusus-hanya-jadi-pembisik-jokowi?medium=autonext
https://www.vivanews.com/berita/nasional/20671-staf-khusus-hanya-jadi-pembisik-jokowi?medium=autonext


4 

 

 

Adapun alasan penulis memilih media online Vivanews.com dalam 

penelitian dikarenakan Vivanews.com merupakan portal berita darling yang 

dikelola oleh PT. Viva Media Baru, anak perusahaan PT Visi Media Asia 

Tbk yang juga mengelola bisnis penyiaran (antv, tvOne, SportOne). 

Perusahaan ini milik Aburizal Bakrie yang merupakan konglomerat di 

Indonesia dan terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia. Sedangkan media 

online Detik.com merupakan portal web yang cukup populer dan merupakan 

media online pertama di Indonesia. Saham detik.com saat ini dikuasai oleh 

CEO Transcorp, Chairul Tanjung, dari tujuh nama staf khusus milenial 

Jokowi, terdapat nama Putri Tanjung yang mana merupakan putri kandung 

dari Chairul Tanjung.  

Oleh sebab itu, pemberitaan pengangkatan staf khusus milenial 

presiden di Vivanews.com dan Detik.com perlu untuk diteliti, dengan alasan 

bagaimana penyajian berita dari sisi keberimbangan yang disajikan oleh kedua 

media yang berbeda latar belakang itu. Dengan berbagai alasan tersebut, 

penulis memberi judul penelitian “KEBERIMBANGAN PEMBERITAAN 

PENGANGKATAN STAF KHUSUS MILENIAL PRESIDEN DI 

VIVANEWS.COM DAN DETIK.COM.” 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami skripsi, maka 

dipandang perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul, 

sebagi berikut: 

1. Berita  

Mitchell V. Charley mendefinisikan berita, katanya, “is the timely 

report of fact or opinion that hold interest or importance, or both, for a 

considerable number of people (berita adalah laporan aktual tentang fakta-

fakta dan opini yang menarik atau penting, atau keduanya, bagi sejumlah 

orang).
7
 

                                                             
7
   Kusumaningrat,” Jurnalistik Teori dan Praktik,” 39. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Visi_Media_Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Visi_Media_Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Antv
https://id.wikipedia.org/wiki/TvOne
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SportOne&action=edit&redlink=1
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2. Keberimbagan Berita 

Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan 

kepada masing-masing pihak secara proporsional.
8
 

3. Media Online  

 Media online adalah disebut juga cybermedia (media siber), 

internet media (media internet), dan new media (media baru)-dapa 

diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs web (website) 

internet.
9
 

4. Detik.com  

 Detik.com merupakan portal berita yang mewartakan sebuah 

berita yang memuat konten berita, informasi dan hiburan
10

. Pada 3 

Agustus 2011 CT Corp membeli Detik.com (PT Agranet Multicitra 

Siberkom/Agrakom). Mulai pada tanggal itulah secara resmi Detik.com 

berada di bawah Trans Corp. Chairul Tanjung, pemilik CT Corp membeli 

Detik.com secara total (100 persen). Setelah diambil alih, maka 

selanjutnya jajaran direksi akan diisi oleh pihak-pihak dari Trans Corp 

sebagai perpanjangan tangan CT Corp di ranah media
11

.  

5. Vivanews.com 

Vivanews adalah portal berita daring yang dikelola oleh PT. Viva 

Media Baru, anak perusahaan PT Visi Media Asia Tbk yang juga 

mengelola bisnis penyiaran (antv, tvOne, Sport One) yang satu induk 

perusahaan dengan Bakrie Group. Vivanews diluncurkan pada tahun 2008 

dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan pengaksesnya untuk turut 

memberikan informasi melalui U-Report. Situs ini juga dibuat untuk dapat 

diakses melalui telepon seluler, komputer tablet, dan PDA.
12

 

                                                             
8
  Sedia Willing Barus, Op.Cit. Lampiran. 

9
 Lukata Yovanda, “Pengaruh Penyebaran Berita di Media Online terhadap Menurunnya 

Minat Baca Koran, (Studi Kasus Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2015 UIN Raden Fatah 

Palembang),” 25. 
10

  Muhammad Noor Aziz Kautsar, Op. Cit., 58. 
11

  Ibid, 51-52. 
12

 Dewi Prawitasari, “Analisis Framing Pemberitaan Kompas.com dan Vivanews.com 

pada     Peristiwa Runtuhnya Terongongan Tambang PT Freeport Indonesia,”. Vol.2/ NO. 2. 
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6.  Staf Khusus Milenial Presiden 

Pada tanggal 21 November 2019 Presiden Joko Widodo atau 

Jokowi mengumumkan tujuh anak muda yang menjadi staf khusus 

barunya, ketujuh milenial ini akan menjadi teman diskusinya.  

Kamis, (21/11/2019) "Akan memberikan gagasan inovatif 

sehingga bisa mencari cara baru yang out of the box untuk mengejar 

kemajuan kita," ucap dia.
13

  

Tujuh staf khusus milenial Jokowi itu antara lain Putri Tanjung 

(CEO dan Founder Creativepreneur), Adamas Belva Syah Devara 

(pendiri RuangGuru), Ayu Kartika Dewi (perumus Gerakan 

SabangMerauke), Angkie Yudistia (pendiri Thisable Enterprise, difabel 

tuna rungu), Gracia Billy Mambrasar (pemuda asal Papua, penerima 

beasiswa kuliah di Oxford), Aminuddin Ma'aruf (mantan Ketua 

Pergerakkan Mahasiswa Indonesia), dan Andri Taufan Garuda (CEO 

Amartha)
14

. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana keberimbangan pemberitaan 

portal media online Vivanews.com dan Detik.com dalam menyajikan berita 

tentang pengangkatan staf khusus milenial presiden? 

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberimbangan 

pemberitaan portal media online Vivanews.com dan Detik.com  dalam 

menyajikan berita tentang pengangkatan staf khusus milenial presiden. 

 

                                                             
13 ttps://nasional.tempo.co/read/1275031/jokowi-resmi-umumkan-7-staf-khusus-milenial-

ada-        putri-tanjung/full&view=ok(diakses 16 April 2020, pukul 00.35 WIB) 
14 https://nasional.tempo.co/read/1275390/moeldoko-staf-khusus-milenial-ada-karena-

presiden   ingin-   jembatan/full&view=ok(diakses 16 April 2020, pukul 00.42 WIB)  

https://nasional.tempo.co/read/1275192/presiden-tunjuk-staf-khusus-milenial-ini-kritik-pengamat
https://nasional.tempo.co/read/1275031/jokowi-resmi-umumkan-7-staf-khusus-milenial-ada-putri-tanjung/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1275031/jokowi-resmi-umumkan-7-staf-khusus-milenial-ada-putri-tanjung/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1275390/moeldoko-staf-khusus-milenial-ada-karena-presiden-ingin-jembatan/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1275390/moeldoko-staf-khusus-milenial-ada-karena-presiden-ingin-jembatan/full&view=ok
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak 

yang ingin melakukan penelitian sejenis. 

2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan study di 

bidang jurnalistik, terkhusus mengenai keberimbangan berita.  

b. Secara Praktis  

1) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan semua 

pihak mengenai pentingnya keberimbangan berita. 

2) Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instasi, agar 

kedepannya lebih memperhatikan berita dari segi  

keberimbangannya. 

3) Untuk melihat tingkat keberimbangan berita yang disajikan media 

online Vivanews.com dan Detik.com terkait pemberitaan staf 

khusus milenial presiden. 

4) Untuk memenuhi tugas akhir syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana strata satu (SI) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu merupakan bahan acuan penulis dalam merumuskan 

asumsi dasar untuk mengembangkan kajian. Kajian terdahulu sangat penting 

dalam penelitian ilmiah, sehingga kajian terdahulu harus memiliki terkaitan 

serta relevan dengan penelitian yang dilakukan.  

1. Shelly Novea Sarry,  judul penelitian “Analisis Isi Objektivitas 

Pemberitaan Hukuman Mati Terpidana Narkotika Tahap I dan II pada 

Program Metro News di Metro TV.” Penelitian ini menggunakan  metode 

analisis isi dengan jenis dan pendekatan analisis isi deskriptif. Teori yang 

digunakan adalah teori objektivitas Westersthal yang menerapkan 9 

indikator objektivitas berita media massa. Secara garis besar, penelitian ini 

memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, baik dari segi metode 

analisisi isi, teori Westersthal, hingga jenis dan pendekatan yang 

digunakan. Hanya saja perbedaannya terletak pada aspek yang dibahas. 

2. Luthfira, judul penelitian “Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Aksi Bela 

Islam 411 di TV One.” Penelitian ini menggunakan metode analisis isi 

dengan jenis dan pendekatan analisis isi deskriptif. Teori yang digunakan 

adalah objektivitas Westersthal. Penelitian ini juga memiliki kesamaan 

dengan penelitian penulis, baik dari segi metode, jenis dan pendekatan, 

dan teori yang digunakan. Hanya saja perbedaanya terletak pada aspek 

yang dibahas. 

3. Zaidi, judul penelitian “Analisis Isi Berita Politik Pilgubri 2018 Pada 

Harian Riau Pos Edisi Januari-Juni 2018.” Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif, dan  teori yang digunakan adalah 

teori objektivitas berita Rahma Ida, Ph.D dan orientasi berita. Penelitian 

ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu dari segi metode 

yang digunakan. Hanya saja penelitian ini menggunakan teori objektivitas 

berita Rahma Ida, Ph.D dan orientasi berita. 
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4. Almaidah Nur Intan Almunaware, Philep Morse Regar, dan Johny Senduk, 

judul penelitian “Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama 

dalam Konteks Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta pada Surat Kabar 

Tribun Manado.” Penelitian ini menggunakan metode analisis isi 

deskriptif, dan teori yang digunakan adalah teori Holsti dan agenda setting. 

Penelitian ini juga ada kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu dari segi 

metode yang digunakan. Hanya saja penelitian ini menggunakan teori 

Holsti dan agenda setting. 

5. Andi Subhan Amir dan Andi Muhammad Hasrum, judul penelitian 

“Ahmadiyah dalam Media Cetak (Analisis Isi Berita Surat Kabar Kompas, 

Republika, dan Suara Pembaruan). Penelitian ini menggunakan metode 

Analisis isi deskriptif kuantitatif, dan teori yang digunakan adalah agenda 

setting. Hanya saja perbedaanya terletak pada teori yang digunakan.  

6. Rika Ni’matussholikhah, judul penelitian “Keberimbangan Berita dalam 

Media Siber (Analisis Isi Berita Konflik Pilkada Lampung Priode 

Desember 2015 di Saibu.com). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah 

analisis isi kuantitatif, sedangkan teori yang digunakan adalah kategorisasi 

keberimbangan menurut Westersthal dan McQuail. Secara garis besar 

penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, baik dari segi 

metode, jenis dan pendekatan, hingga teori yang digunakan. Hanya saja 

penelitian ini menggunakan 2 teori, yaitu teori westersthail dan McQuail. 

7. Dewid Wiratama, judul penelitian “Keberimbangan dalam Berita 

Pelecehan Pasien di National Hospital Surabaya (Analisis Isi Berita 

Kompas.com dan Tempo.co, 25-27 Januari 2018). Penelitian ini 

menggunakan metode analisis isi kuantitatif, tipe penelitian deskriptif, dan 

menggunakan 3 teori yaitu standar jurnalistik, teori keberimbangan 

Westersthal, dan cyber media. Penelitian ini juga memiliki beberapa 

kesamaan dengan penelitian penulis, baik dari metode, tipe, dan teori yang 

digunakan. Hanya saja penelitian ini menggunakan 3 teori. 
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B. Landasan Teori 

1. Analisis Isi  

Analisis isi banyak dipakai dalam lapangan ilmu komunikasi. 

Bahkan analisis isi merupakan salah satu metode utama dalam disiplin 

ilmu komunikasi. Analisis isi terutama dipakai untuk menganalisis isi 

media baik cetak ataupun elektronik. Di luar itu, analisis juga dipakai 

untuk mempelajari isi semua konteks komunikasi baik komunikasi 

antarpribadi, kelompok, ataupun organisasi. Asalkan terdapat dokumen 

yang tersedia, analisis isi dapat diterapkan.
15

  

Berelson & Kerlinger mengatakan analisis isi merupakan suatu 

metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara 

sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. 

Sedangkan menurut Budd, analisis isi pesan dan mengolah pesan atau 

suatu alat untuk mngobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi 

yang terbuka dari komunikator yang dipilih.
16

 

Pendekatan dalam analisis isi dapat dibagi kedalam tiga bagian 

besar, yaitu: analisis isi deskriptif, eksplanatif dan prediktif. 

a. Deskriptif  

Analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan 

untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks 

tertentu. Desain analisis isi ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu 

hipotesis tertentu, atau menguji hubungan diantara variabel. Analisis 

isi semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek-aspek dan 

karakteristik dari suatu pesan. 

b. Eksplanatif  

 Analisis isi eksplanatif adalah analisis isi yang didalamnya 

terdapat pengujian hipotesis tertentu. Analisis isi ini juga mencoba 

membuat hubungan antara satu variabel dan variabel lain. Analisis 

                                                             
15

 Eriyanto, Analisis Isi : Pengantar Metologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu-Ilmu  Lainya, 10. 
16

 Rachmat Kriyantono, Ph. D.,Teknik Praktis Riset Media, Disertai Contoh Praktis Riset 

Media, Public Relations, Adverting, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, 232-235. 
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tidak hanya sebatas menggambarkan secara deskriptif isi dari suatu 

pesan, tetapi juga mencoba mencari hubungan antara isi pesan ini dan 

variabel lain. 

c. Prediktif 

Jenis ketiga dari analisis isi ialah apa yang disebut dengan 

analisis isi prediktif. Analisis isi berusaha untuk memprediksi hasil 

seperti tertangkap dalam analisis isi dengan variabel lain. Disini 

peneliti bukan hanya menggunakan variabel lain diluar analisis isi, 

tetapi juga harus menggunakan hasil penelitian dari metode lain-seperti 

survey eksperimen. Data dari dua hasil penelitian (analisis isi dan 

metode lain) itu dihubungkan, dan dicari keterkaitannya.
17

 

Prinsip analisis isi berdasarkan definisi di atas:  

1) Prinsip Sistematik  

Ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang 

dianalisis. Periset tidak dibenarkan menganalisis hanya pada isi 

yang sesuai dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada 

keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diriset.  

2) Prinsip Objektif 

Hasil analisis tergantung pada prosedur riset bukan pada 

orangnya. Kategori yang sama bila digunakan untuk isi yang sama 

dengan prosedur yang sama, maka hasilnya harus sama, walaupun 

risetnya beda.  

3) Prinsip Kuantitatif 

Mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk 

melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan. Diartikan juga 

sebagai prinsip digunakannya metode deduktif.  

4) Prinsip isi yang nyata 

Yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak) 

bukan makna yang dirasakan periset. Perkara hasil akhir dari 

analisis nanti menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi, hal 

                                                             
17

 Eriyanto, Op.Cit., 47-53. 
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itu sah-sah saja. Namun semuanya bermula dari analisis terhadap 

isi yang tampak.
18

 

Tujuan analisis isi disampaikan oleh Wimmer & Dominick: (a) 

Menggambarkan isi komunikasi (describing communication content); (b) 

Menguji hipotesis tentang karakteristik pesan ( testing hypotheses of 

message characteristic); (c) Membandingkan isi media dengan dunia nyata 

(comparing media content to the “real-world”); (d) Memperkirakan 

gambaran media terhadap kelompok tertentu di masyarakat ( Assesing the 

image of particular groups in society); (e) Mendukung study efek media 

massa  (Establishing a starting point for studies of media effects): (f) 

Menurut penulis, analisis isi sangat bermanfaat bagi praktisi humas.
19

 

Sedangkan McQuail dalam buku Mass Communication Theory 

mengatakan bahwa tujuan dilakukananalisis terhadap isi pesan komunikasi 

adalah: (a) Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi 

media; (b) Membuat perbandingan antara isi mediadengan realitas sosial; 

(c) Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta 

sistem kepercayaan masyarakat; (d) Mengetahui fungsi dan efek media; (e) 

Mengevaluasi media performance; (f) Mengetahui apakah ada bias 

media.
20

 

2. Analisis Isi Kuantitatif 

Sesuai dengan namanya, analisis isi kuantitatif adalah analisis yang 

dipakai untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari isi yang dilakukan 

secara kuantitatif. Prosedurnya adalah dengan jalan mengukur atau 

menghitung aspek dari isi (content) dan menyajikannya secara kuantitatif. 

Analisis isi (kuantitatif) yang dipakai hanya memfokuskan pada bahan 

yang tersurat saja. Peneliti hanya mengcoding (memberi tanda) apa yang 

dilihat (berupa suara, tulisan di surat kabar dan/ atau gambar di televisi).
21

 

                                                             
18

 Rachmat Kriyantono, Ph. D, Op.Cit., 233. 
19

 Ibid 234-235. 
20

 Ibid 233-234. 
21 Shelly Novea Sarry,“Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Hukuman Mati Terpidana 

Narkotika Tahap I dan II pada Program Metro News di Metro TV,” 12. 
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Metode kuantitatif adalah (hyphotetico-deducyive methods), artinya 

metode riset yang pola berpikirnya secara deduktip, demikian juga dalam 

pola karakter teknik analisis terhadap data-data kuantitatif (atau yang 

sudah dikuatifikasi).
22

 

Analisis isi kuantitatif harus dibedakan dengan jenis-jenis analisis 

isi lainnya seperti semiotika, framing, wacana, naratif, dan banyak lagi. 

Analisis isi kuantitatif mempunyai karakteristik yang berbeda dengan 

analisis teks lainnya. Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat 

didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk 

mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi.
23

 

3. Keberimbangan Berita 

Dalam konsep Westerthal, keberimbangan menjadi salah satu 

bagian penting dalam membangun objektivitas berita. Bersama netralitas, 

keberimbangan berada dalam dimensi imparsialitas yang secara langsung 

dengan objektivitas berita.   

Westertahl membagi objektivitas ke dalam dua dimensi besar. 

Pertama, dimensi kognitif. Dimensi ini berkaitan dengan kualitas 

informasi dari suatu berita. Kedua, imparsialitas. Dimensi ini berkaitan 

dengan apakah suatu berita secara sistematis atau tidak menampilkan satu 

sisi atau dua sisi dari isu atau peristiwa yang diberitakan. Objektifitas, 

dengan demikian dapat didekati dengan melihat dua dimensi, yakni sejauh 

mana kualitas informasi dan apakah semua sisi dari perdebatan dan 

peristiwa telah diberitakan oleh media. Meskidemikian, kedua dimensi ini 

juga masih abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung. Untuk itu, 

kedua dimensi ini juga harus diturunkan ke dalam sub dan elemen yang 

lebih mikro. 

Dimensi faktualitas berhubungan dengan kualitas informasi dari 

suatu berita. Dimensi ini dapat diturunkan ke dalam dua sub dimensi. 

Pertama, benar (truth). Sejauh mana berita menyajikan informasi yang 

                                                             
22

 Munawar Syamsudin AAN, “Metode Riset Kuantitatif Komunikasi, Yogyakarta: 

Pustaka   Pelajar,  2013),”  8. 
23 Shelly Novea Sarry, Op.Cit.,13. 
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benar. Subdimensi ini dapat diturunkan ke dalam subdimensi yang lebih 

kecil lagi, yakni faktualitas (pemisahan fakta dari opini, komentar, 

interprestasi); akurasi (kesesuaian dengan fakta atau peristiwa yang 

sebenarnya), dan lengkap (semua fakta dan perisitiwa telah diberitakan 

seluruhnya). Kedua, relevan. Apakah informasi yang disajikan dalam 

berita relevan atau tidak. Relevansi ini dapat diturunkan ke dalam 

subdimensi yang lebih kecil, yakni normatif (relevansi dengan keyakinan 

umum); jurnalistik (relevansi sesuai dengan kesepakatan dan kebiasaan 

yang diterima oleh komunitas jurnalistik); khalayak (relevansi dari 

kacamata khalayak), dan dunia realitas.  

Sementara dimensi imparsialitas berkaitan dengan apakah berita 

telah menyajikan dengan adil semua sisi dari peristiwa dan perdebatan 

yang diberitakan. Dimensi ini dapat diturunkan kedalam dua subdimensi. 

Pertama, berimbang (balance). Berita yang berimbang adalah berita yang 

menampilkan semua sisi, tidak menghilangkan (omission) dan menyeleksi 

sisi tertentu untuk diberitakan. Subdimensi berimbang juga dapat 

diturunkan kedalam subdimensi yang lebih kecil yakni, akses proporsional 

(apakah masing-masing pihak dan sisi telah diberikan kesempatan yang 

sama) dan dua sisi (apakah masing-masing perdebatan telah disajikan. 

Kedua, netral. Berita menyampaikan peristiwa dan fakta apa adanya, tidak 

memihak pada sisi dari peristiwa. Subdimensi ini juga dapat diturunkan ke 

dalam sub yang lebih kecil, yakni non-evaluatif (berita tidak memberikan 

penilaian atau judgement) dan non-sensasional (berita tidak melebih-

lebihkan fakta yang diberitakan).
24

 

4. Berita 

Willard C. Bleyer mengatakan berita adalah suatu kejadian aktual 

yang diperoleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena menarik 

atau mempunyai makna bagi pembaca. Sedangkan menurut William S. 

Maulsby berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak 

dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi yang dapat 

                                                             
24

 Eriyanto, Op.Cit., 194-195. 
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menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita 

tersebut.
25

 

Menurut Wina Armada, sedikitnya ada 17 prinsip yang harus 

diperhatikan dalam menyajikan berita. Pertama, masuk akal. Semua 

Informasi termasuk data, keterangan dan pernyataan harus disajikan secara 

logis. Kedua, jelas. Sejak kalimat, bahkan kata pertama pembaca atau 

pemirsa harus mendapat kejelasan. Dengan membaca sekali saja, berita itu 

bisa dimengerti. Ketiga, hemat dan ekonomis. Terutama dalam hal 

pemakaian kata-kata dan kalimat, hindari kata-kata dan kalimat yang tidak 

jelas atau bertele-tele. Keempat, konsisten dan argumentatif. Misalnya, 

kalau kita sudah mengatakan seorang terdakwa pasrah, jangan pula di 

bawahnya ada deskripsi yang menggambarkan ia masih berupaya, apalagi 

kalau sampai kita sendiri mengatakan ia “ngotot”.  

Kelima, seimbang (cover both side). Dalam penyajian berita, 

wartawan harus bersikap netral. Pihak yang bersengketa atau berainan 

pendapat harus diberi kesempatan yang seimbang. Jangan hanya memuat 

pendapat salah satu pihak. Ini berlaku untuk semua bidang dan semua 

orang. Keenam, narasumber punya otoritas. Wartawan perlu menyebutkan 

jabatan atau kedudukan narasumber berita, misalnya gubernur, menteri, 

atau dokter. Otoriter ini berarti si narasumber memang berwenang 

berbicara tentang sesuatu yang diberitakan itu. Ketujuh, patuhi azaz 

praduga tak bersalah. Dalam menyajikan berita, wartawan harus menjaga 

agar tidak melanggar azaz praduga tak bersalah. Untuk itu, hindari 

pemakaian kata sifat yang subjektif yang kebenarannya belum teruji atau 

diragukan.  

Kedelapan, perhatikan rumus 5W + 1H.  Dalam sajian berita, 

wartawan tetap harus memuat unsur-unsur apa, siapa, di mana, kapan, 

kenapa, dan bagaimana. Kesembilan,indari kata-kata subjektif. Sesuai 

dengan kaidah bahwa setiap pernyataan harus dapat 

dipertanggungjawabkan, maka hindari pemakaian kata-kata yang subjektif 

yang meragukan, seperti anehnya, mengherankan dan tidak masuk akal. 

                                                             
25

 Sedia Willing Barus, Jurnalistik; Petunjuk Teknis Menulis Berita, 26. 
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Kesepuluh, angle harus jelas. Dengan cara ini, penyajian berita 

menjadi fokus dan tidak melebar, serta mempermudah pembaca atau 

pemirsa memahaminya. Kesebelas, lead menarik. Ini syarat penting agar 

pembaca atau pemirsa mau menyimak beria yang disajikan. Keduabelas, 

mudah dimengerti. Tanpa harus dijelaskan, pembaca atau pemirsa sudah 

dapat mengerti apa yang diberitakan. Ketigabelas, mengandung informasi 

baru. Setiap informasi yang disajikan harus mengandung informasi baru. 

Berita yang disajikan majalah misalnya, harus memuat informasi baru 

yang belum dimuat surat kabar. 

Keempatbelas, struktur harus rapi dan sistematis.Jangan ada 

keterangan atau informasi yang diulang-ulang. Bentuk pramida terbalik 

adalah solusi yang pas. Kelimabelas, cermat dan akurat. Wartawan yang 

profesional cermat dan akurat dalam menulis atau mengutip data-data, 

baik nama, tempat maupun pernyataan sumber berita. 

Keenambelas, gunakan istilah yang tepat. Penyajian berita yang 

baik tentu saja menggunakan istilah yang tepat. Jangan sok tahu memakai 

istilah tetapi tidak tau artinya. Bukan dalam bahasa asing, tapi juga Bahasa 

Indonesia. Ketujuhbelas, jangan bohong. Berita yang disajikan harus 

berdasarkan fakta dan kebenaran. Apa pun yang ditulis atau dikatakan, 

jangan berbohong. Ingat, hakikat dari jurnalisme adalah menyampaikan 

kebenaran. 
26

 

Sesuatu bisa disebut sebagai berita jika mengandung nilai-nilai 

berita/jurnalistik, yakni: 

a. Aktual 

Wartawan memilih sesuatu, baik peristiwa maupun pernyataan 

yang benar-benar baru terjadi sebagai berita. Ini mutlak berlaku bagi 

media yang terbit setiap hari. 

b. Penting  

Wartawan memilih sesuatu atau peristiwa sebagai berita karena 

dianggap penting terutama untuk diketahui khalayak pembaca dan 

pemirsa. 

                                                             
26

  Zaenuddin HM, Op.Cit., 131-132.
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c. Berdampak  

Wartawan juga memilih sesuatu atau peristiwa sebagai berita 

karena dianggap mempunyai dampak atau akibat yang ditimbulkannya 

bagi masyarakat, baik negatif maupun positif. 

d. Kedekatan  

Wartawan memilih sesuatu sebagai berita karena sesuatu itu 

secara geografis dekat dengan khalayak pembaca atau pemirsa. 

e. Luar biasa 

Wartawan juga memilih sesuatu sebagai berita karena sesuatu 

itu luar biasa. 

f. Konflik  

Wartawan memilih peristiwa sebagai berita karena di dalamnya 

terdapat konflik, baik fisik maupun emosional. 

g. Ketegangan atau drama 

Wartawan juga memilih peristiwa yang mengandung 

ketegangan sebagai berita. 

h. Tragis  

Tragisme mengandung nilai jurnalistik yang tinggi karena 

melibatkan emosional dan naruni kemanusiaan. 

i. Ketokohan  

Wartawan juga memilih sesuatu atau peristiwa karena terkait 

dengan tokoh atau orang  terkenal. 

j. Seks  

Wartawan juga sangat tertarik memberitakan peristiwa yang 

mengandung seks karena nilai jurnalistiknya cukup tinggi. 

k. Humor  

Sesuatu atau peristiwa yang mengandung humor juga dianggap 

layak sebagai berita.
27

 

  

                                                             
27

 Ibid 155-158. 
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Berdasarkan jenis, berita mempunyai 3 jenis, yaitu; 

1. Straight news 

Berita yang ditulis atau disajikan secara singkat, lugas dan apa adanya. 

2. Depth news  

Yang ini adalah kebalikan dari straight news, yakni berita-berita yang 

disajikan tanpa menggutamakan informasi penting dan terbaru pada awal 

berita.  

3. Feature  

Inilah teknik jurnalistik yang disajikan secara khas, berbeda dengan 

penulisan berita biasa yang disajikan secara lurus dan cendrung singkat 

serta kurang padat. Melalui feature, latar belakang suatu masalah dapat 

diungkap lebih lanjut.
28

 

Mengingat Negara Indonesia merupakan negara berdasarkan atas 

hukum, maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan 

mutu kewartawanan Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 

menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh 

seluruh wartawan Indonesia. 

Tujuh butir kode etik wartawan Indonesia: 

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar. 

2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan 

menyiarkan informasi serta memberitakan identitas kepada sumber 

informasi. 

3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak 

mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran 

informasi serta tidak melakukan plagiat. 

4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, 

fitnah, sadis da cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan 

susila. 

5. Wartawan tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. 

                                                             
28

 Ibid  160-165. 
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6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, 

informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan. 

7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam 

pemberitaan serta melayani hak jawab.
29

 

 

C. Konsep Operasional 

Operasional konsep adalah tahap mengubah konsep agar menjadi 

variabel yang dapat diukur.
30

 Kategori yang dipilih sebagai alat ukur adalah 

kategori objektivitas Westerthal. 

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur 

keberimbangan pemberitaan adalah : 

Konsep Dimensi Subdimensi Variabel Indikator 

Objektifitas Imparsialitas Berimbang  Tingkat 

berimbang 

berita 

Akses 

proporsional  

    Dua sisi 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29

 Eni Seniati, Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan, Yogyakarta: C. V. Andi 

Offset, 2005,   Lampiran. 
30

 Rachmat Kriyanto, Ph. D., Op.Cit., 85. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E. Hipotesis 

Dari operasional konsep, dapat ditarik suatu hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

1. Terdapat keberpihakan media online Vivanews.com dan Detik.com dalam 

menyajikan berita pengangkatan staf khusus milenial presiden. 

2. Terdapat ketidak setujuan media online Vivanews.com dan Detik.com 

dalam menyajikan berita pengangkatan staf khusus milenial presiden. 

3. Terdapat keberimbangan media online Vivanews.com dan Detik.com 

dalam menyajikan berita pengangkatan staf khusus milenial presiden. 

 

 

  

Pengangkatan Staf Khusus Milenial 

Presiden 

Pemberitaan di Vivanews.com dan 

Detik.com 

Keberimbangan Berita 

Pengangkatan Staf 

Khusus Milenial Presiden 

Objektivitas 

Westersthal 

Analisis Isi Kuantitatif 

Hasil 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Prosedur riset pada dasarnya berupa tahapan-tahapan atau proses yang 

harus dilalui dalam melakukan riset. Desain riset ini pada dasarnya 

memudahkan periset agar proses risetnya terarah dan sistematis. Gambaran 

tertutulis dari tahap-tahapan tersebut dikenal sebagai sebuah “desain riset” 

atau sistematis riset”.
31

 

Metodelogi penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yaitu 

memandang realitas secara objektif, tunggal independen, dan deduktif. Metode 

ini menggunakan metode analisi isi untuk meriset atau menganalisis isi 

komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif.
32

 Jenis penelitian 

adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi secara 

sistematis, factual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau 

objek tertentu.
33

  

 

B. Lokasi  dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di portal Vivanews.com dan Detik.com, 

dengan alamat situs www.vivanews.com dan www.detik.com. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti permasalahan ini 

adalah selama 2 bulan, yaitu pada bulan Juni sampai Juli 2020.  Kegiatan 

selama 2 bulan itu akan dipergunakan penulis untuk mengkoreksi kembali 

berita-berita dan sekaligus melakukan penelitian. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek atau fenomena yang diriset.
34

 

Populasi adalah konsep yang abstrak. Karena itu, populasi harus didefinisikan 

                                                             
31 Ibid 88. 
32

 Ibid 60. 
33

 Ibid 69. 
34

 Ibid 153. 

http://www.detik.com/


22 

 

 

secara jelas agar anggota dari populasi dapat ditentukan secara cermat. 

Populasi yang telah ditentukan dan didefinisikan ini disebut sebagai populasi 

sasaran (target populasi).
35

 Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh 

pemberitaan tentang pengangkatan staf khusus milenial presiden di 

Vivanews.com dan Detik.com selama tahun 2019. Adapun populasi berita 

mengenai pengangkatan staf khusus milenial presiden yang didapat adalah 

sebanyak 15 berita di Vivanews.com dan 28 berita di Detik.com. Untuk 

menghindari kekeliruan dalam memilih populasi berita, fokus penelitian ini 

hanya pada berita-berita yang berkaitan dengan pengangkatan staf khusus 

milenial presiden. Adapun berita yang akan diteliti di Vivanews.com mulai 

terbitan 21 November 2019 – 2 Desember 2019 dan Detik.com 20 November 

2019 – 2 Desember 2019. 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang 

akan diamati. Dalam penarikan sampel, Subiakto menjelaskan bahwa 

mengenai besar sampel tidak ada ketentuan pasti, yang penting dalam hal ini 

representatif.
36

 Namun, bila populasinya lebih dari 100 agar mempermudah 

maka bisa diambil dari 10%-50% dari populasi
37

. Maka berdasarkan pendapat 

Subiakto, karena populasi berita kurang dari 100, peneliti mengambil semua 

berita yang ada. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik pengumpulan data Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik dokumentasi, dimana pengumpulan data didapatkan melalui berita-

berita yang disiarkan atau dipublikasikan media online Vivanews.com dan 

Detik.com terkait pemberitaan staf khusus milenial presiden. 

2. Studi kepustakaan (library research) 

Yaitu dengan cara studi literatur serta sebagai sumber bacaan yang 

relevan dan mendukung penelitian. 

                                                             
35 Eriyanto, Op.Cit., 109. 
36

Rachmat Kriyanto, Ph. D., Op.Cit., 163. 
37

 Shelly Novea Sarry, Op.Cit.,51 
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E. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Validasi 

Validasi dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana instrumen 

(misalnya kuesioner) akan mengukur apa yang ingin diukur. Apakah 

benar, alat ukur kita itu dapat mengukur sifat objek yang kita teliti atau 

mengukur sifat  yang lain? Misalnya, kita ingin mengukur tinggi badan 

seseorang. Maka alat ukur yang valid adalah meteran, bukan timbangan
38

. 

Ada beberapa jenis validitas yang dikenal dalam analisis isi. 

Sejumlah buku menyajikan uraian mengenai beragam validitas dalam 

analisis isi. Dari berbagai validitas yang ada, paling tidak ada lima 

validitas yang biasa dipakai dalam analisis isi, masing-masing: validitas 

muka (face validity), validitas kecocokan (concurrent validity), validitas 

konstruk (construct validity). Validitas prediktif (predictive validity), dan 

validitas isi (content validity). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas muka (face 

validity) untuk menentukan apakah alat ukur yang dipakai memang 

mengukur konsep yang ingin diukur. Validitas muka (face validity) 

mengecek dan memastikan bahwa ukuran yang dipakai sesuai dengan apa 

yang ingin diukur. Pendekatan utama dalam validitas muka adalah “what 

you see is what you get”. Hasil dari suatu analisis isi tergantung kepada 

alat ukur yang dipakai. Karena itu, validitas ini akan melihat apakah alat 

ukur yang dipakai telah sesuai dengan apa yang ingin didapatkan.  

Untuk mengetahui apakah alat ukur yang kita pakai memenuhi 

unsur validitas muka (face validity) atau tidak, dapat dilakukan dengan dua 

cara. Pertama, melihat apakah alat ukur yang kita pakai telah diterima oleh 

komunitas ilmiah atau tidak (Neuman). Peneliti dapat mengecek dalam 

buku, jurnal, dan konferensi yang diselenggarakan oleh komunitas ilmiah 

di bidang yang kita teliti dan memastikan apakah alat ukur yang dipakai 

telah diterima sebagai alat ukur yang valid. Kedua, menguji alat ukur yang 

                                                             
38 Ibid 143. 
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dipakai kepada panel ahli. Peneliti dapat meminta beberpa ahli untuk 

mengevaluasi alat ukur, apakah alat ukur telah sesuai atau tidak.
39

 

2. Reliabilitas 

Alat ukur disebut reliabel bila alat ukur tersebut secara konsisten 

memberikan hasil atau jawab yang sama terhadap gejala yang sama, walau 

digunakan berulang kali. Reliabilitas mengandung arti bahwa alat ukur 

tersebut stabil (tidak berubah-rubah), dapat diandalkan (dependable), dan 

tetap/ajeg (consistent).
40

 

Kategorisasi dalam analisis isi merupakan instrumen pengumpul 

data. Fungsinya identik dengan kuesioner dalam survei. Supaya objektif, 

maka kategorisasi harus dijaga reliabilitasnya. Terutama untuk 

kategorisasi yang dibuat sendiri oleh periset sehingga belum memiliki 

standar yang telah teruji, maka sebaiknya dilakukan uji reliabilitas. Salah 

satu uji reliabilitas yang dapat digunakan adalah berdasarkan rumus Ole R. 

Holsty. Di sini periset melakukan pretest dengan cara mengkoding sampel 

ke dalam kategorisasi. Kegiatan ini selain dilakukan periset juga dilakukan 

oleh seseorang yang lain yang ditunjuk periset sebagai pembanding atau 

hakim. Uji ini dikenal dengan uji antarkode. Kemudian hasil 

pengkodingan dibandingkan dengan menggunakan rumus Hosty, yaitu : 

    
     

     
 

𝑁1 + 𝑁2 

Keterangan: 

CR = Coeficient Reliability 

M = Jumlah Pernyataan yang disetujui oleh pengkoding (hakim) dan 

periset. 

N1, N2 = Jumlah Pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding 

(hakim) dan periset.
41

 

 

                                                             
39

 Zaidi, Op.Cit.,26-27. 
40

 Rachmat Kriyanto, Ph. D., Op.Cit., 145 
41

 Zaidi, Op.Cit., 25-26. 
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F. Teknik Analisis Data 

Pada tahap analisis data peneliti “membaca” data melalui proses 

pengkodingan data sehingga mempunyai makna. Proses pengkodingan ini 

mencakup proses mengatur data, mengorganisasikan data ke dalam suatu pola 

kategori. Maleong mendefinisikan analisis data sebagai proses 

mengorganisasikan dan menyurutkan data ke dalam ke dalam pola, kategori, 

dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan hipotesis 

kerja seperti yang disarakan oleh data. 
42

 

Dalam proses ini digunakan metode analisis isi dengan pendekatan 

deskriptif kuantitatif. Jenis riset ini bertujuan membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta populasi atau fakta objek 

tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42

 Rachmat Kriyanto, Ph. D., Op.Cit., 167. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Singkat Detik.com 

Sejak tanggal 3 Agustus 2011, detikcom menjadi bagian dari PT Trans 

Corporation, salah satu anak perusahaan CT Corp. Detikcom adalah sebuah 

portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Berbeda dari 

situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, Detikcom hanya mempunyai 

edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. 

Sebenarnya server Detikcom sudah siap diakses pada 30 Mei 1998, 

namun mulai daring dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998. Tanggal 9 Juli itu 

akhirnya ditetapkan sebagai hari lahir detikcom yang didirikan Budiono 

Darsono (eks wartawan DeTik), Yayan Sopyan (eks wartawan DeTik), Abdul 

Rahman (mantan wartawan Tempo), dan Didi Nugrahadi. Semula peliputan 

utama detikcom terfokus pada berita politik, ekonomi, dan teknologi 

informasi. Baru setelah situasi politik mulai reda dan ekonomi mulai 

membaik, detikcom memutuskan untuk juga melampirkan berita hiburan, 

dan olahraga. 

Dari situlah kemudian tercetus keinginan membentuk detikcom yang 

update-nya tidak lagi menggunakan karakteristik media cetak yang harian, 

mingguan, bulanan. Yang dijual detikcom adalah breaking news. Dengan 

bertumpu pada vivid description macam ini detikcom melesat sebagai situs 

informasi digital paling populer di kalangan users internet. 

Pada 3 Agustus 2011 CT Corp mengakuisisi detikcom (PT Agranet 

Multicitra Siberkom/Agrakom) . Mulai pada tanggal itulah secara resmi 

detikcom berada di bawah Trans Corp.
[2]

 Chairul Tanjung, pemilik CT 

Corp membeli detikcom secara total (100 persen) dengan nilai US$60 juta 

atau Rp 521-540 miliar. Setelah diambilalih, maka selanjutnya jajaran direksi 

akan diisi oleh pihak-pihak dari Trans Corp sebagai perpanjangan tangan CT 

Corp di ranah media. Dan komisaris Utama dijabat Jenderal (Purn) Bimantoro, 

https://id.wikipedia.org/wiki/3_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/2011
https://id.wikipedia.org/wiki/Trans_Corp
https://id.wikipedia.org/wiki/Trans_Corp
https://id.wikipedia.org/wiki/CT_Corp
https://id.wikipedia.org/wiki/30_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/1998
https://id.wikipedia.org/wiki/9_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/1998
https://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Detik_(tabloid)
https://id.wikipedia.org/wiki/Detik_(tabloid)
https://id.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hiburan
https://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
https://id.wikipedia.org/wiki/Breaking_news
https://id.wikipedia.org/wiki/CT_Corp
https://id.wikipedia.org/wiki/Trans_Corp
https://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom#cite_note-buka-2
https://id.wikipedia.org/wiki/CT_Corp
https://id.wikipedia.org/wiki/CT_Corp
https://id.wikipedia.org/wiki/Trans_Corp
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mantan Kapolri, yang saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama 

Carrefour Indonesia, yang juga dimiliki Chairul Tanjung.
[3] 

1. Logo resmi media online Detik.com 

 

2. Situs-situs Detik.com 

a. DetikNews (news.detik.com) Berisi informasi berita politik-peristiwa. 

b. DetikFinance (finance.detik.com) Memuat berita ekonomi dan 

keuangan. 

c. DetikFood (food.detik.com) Informasi tentang resep makanan dan 

kuliner. 

d. DetikHot (hot.detik.com) Berisi info gosip artis/selebriti dan 

infotainment. 

e. Detiki-Net (inet.detik.com) Memuat informasi teknologi informasi. 

f. DetikSport (sport.detik.com) Berisi info olahraga termasuk sepak bola. 

g. DetikHealth (health.detik.com) Memuat info dan artikel kesehatan. 

h. 20detik (tv.detik.com/20detik/) Memuat original konten video mulai 

dari news sampai lifestyle. 

i. DetikFoto (foto.detik.com) Memuat berita foto. 

j. DetikOto (oto.detik.com) Memuat informasi mengenai otomotif. 

k. DetikTravel (travel.detik.com) Memuat informasi tentang liburan dan 

pariwisata. 

l. DetikEvent (event.detik.com) Memuat event-event yang diadakan dan 

kerjasama dengan Detikcom. 

m. DetikForum (forum.detik.com) Tempat diskusi online antar komunitas 

pengguna Detikcom. 

n. BlogDetik (blog.detik.com) Tempat pengakses mengisi info atau 

artikel, foto, video di halaman blog pribadi. 

o. Wolipop (wolipop.detik.com) Berisi informasi tentang wanita dan gaya 

hidup. 

https://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom#cite_note-lensa-3
http://news.detik.com/
http://finance.detik.com/
http://food.detik.com/
http://hot.detik.com/
http://inet.detik.com/
http://sport.detik.com/
http://health.detik.com/
http://tv.detik.com/20detik/
http://foto.detik.com/
http://oto.detik.com/
http://travel.detik.com/
http://event.detik.com/
http://forum.detik.com/
http://blog.detik.com/
http://wolipop.detik.com/
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p. Iklan Baris (iklanbaris.detik.com) Berisi Iklan yang langsung diisi 

konsumen. 

q. Pasangmata (pasangmata.detik.com) Informasi berita dari pengguna 

dan dimoderasi oleh Admin. 

3. Manajemen Detik.com 

a.  Komisaris Utama: Drs Raden Suroyo Bimantoro 

b.  Wakil Komisaris Utama: Zainal Rahman 

c.  Komisaris: Sutrisno Iwantono 

d.  Direktur Utama: Budiono Darsono 

e.  Direktur Sales dan Marketing: Nur Wahyuni Sulistiowati 

f.  Direktur Entertainment: - 

g.  Direktur IT: 

h.  Direktur Keuangan dan HRD: Warnedy
43

 

4. Visi Misi Detik.com  

a. Visi Detik.com 

Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan konten dan 

layanan digital, baik melalui internet maupun selular mobile. 

b. Misi Detik.com 

1.  Memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan. 

2.  Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat 

yang baik untuk berkarier. 

3.  Memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi 

pemegang saham.
44

 

 

B. Sejarah Singkat Vivanews.com 

VIVA.co.id (sebelumnya bernama VIVAnews) adalah portal berita 

daring yang dikelola oleh PT. Viva Media Baru, anak perusahaan PT Visi 

                                                             
43    https://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom (diakses 9 juli 2020 pukul 14.45 WIB). 
44  Muhammad Noor Aziz Kautsar, ”Kredibilitas Pemberitaan Portal Detik.com, 

(Analisis Isi   Portal   Berita Online), 44
  Muhammad Noor Aziz Kautsar, ”Kredibilitas 

Pemberitaan Portal Detik.com, (Analisis Isi   Portal   Berita Online),” 53-54. 

http://iklanbaris.detik.com/
http://pasangmata.detik.com/
https://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom#:~:text=Detikcom%20adalah%20sebuah%20portal%20web,dan%20artikel%20daring%20di%20Indonesia.&text=Sejak%20tanggal%203%20Agustus%202011,satu%20anak%20perusahaan%20CT%20Corp
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Media Asia Tbk yang juga mengelola bisnis penyiaran (antv, tvOne, 

SportOne). Situs berita ini diluncurkan pada 2008. Selain memberikan jasa 

pemberitaan yang dilaporkan oleh wartawan yang bekerja di vivanews, situs 

ini juga menerima informasi dari pembaca VIVAnews yang berminat 

melaporkan berita yang mereka anggap penting melalui fitur U-Report. Situs 

ini juga dibuat untuk dapat diakses melalui telepon seluler, komputer tablet, 

dan PDA. 

PT Visi Media Asia Tbk atau disebut VIVA (IDX: VIVA) adalah 

kelompok usaha media milik Bakrie Global yang didirikan sejak tanggal 8 

November 2004. Kelompok usaha ini memiliki stasiun 

televisi antv dan tvOne serta portal berita online VIVA.co.id telah tercatat 

publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode IDX: VIVA sejak pada 

tanggal 21 November 2011 sebagai papan utama. 

Didirikan pada tanggal 8 November 2004, PT Visi Media Asia Tbk 

(VIVA) adalah perusahaan konvergensi media terintegrasi terkemuka di 

Indonesia.  

1. Logo resmi media online VIVAnews 

 

 

Pada 21 November 2011, perusahaan resmi mencatatkan saham 

perdananya di Bursa Efek Indonesia. 

2. Unit usaha 

a. PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) 

b. PT Cakrawala Andalas Televisi (antv) 

c. PT ANTV Klik Dot Com (antvklik.com) 

d. PT Milzeru Dot Com (milzeru.com) 

e. PT Media ANTV Pictures (antv Pictures) 

f. PT Lativi Media Karya (tvOne) 

g. PT Viva Media Baru (VIVA Networks) 

https://id.wikipedia.org/wiki/IDX
https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/detail-profile-perusahaan-tercatat/?kodeEmiten=VIVA
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bakrie_Global&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/8_November
https://id.wikipedia.org/wiki/8_November
https://id.wikipedia.org/wiki/2004
https://id.wikipedia.org/wiki/Antv
https://id.wikipedia.org/wiki/TvOne
https://id.wikipedia.org/wiki/Portal
https://id.wikipedia.org/wiki/VIVA.co.id
https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/IDX
https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/detail-profile-perusahaan-tercatat/?kodeEmiten=VIVA
https://id.wikipedia.org/wiki/21_November
https://id.wikipedia.org/wiki/2011
https://id.wikipedia.org/wiki/8_November
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h. VIVA.co.id 

i. Vivanews 

j. JagoDangdut 

k. 100KPJ.com 

l. IntipSeleb.com 

m. VLIX 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, keberimbangan berita 

tentang pengangkatan staf khusus milenial presiden di media online 

Vivanews.com dan Detik.com dilihat dari 2 indikator, yaitu; akses 

proporsional dan dua sisi, pada indikator akses proporsal, berita yang 

memenuhi syarat di media online Vivanews.com berjumlah 2 dari 15 berita, 

dengan presentase 13%. Sementara di media online Detik.com, berita yang 

memenuhi syarat hanya 2 dari 28 berita, dengan presentase 7,1%. 

Sementara pada indikator dua sisi, berita yang memenuhi syarat di 

media online Vivanews.com hanya 1 dari 15 berita, dengan presentase 6,7% 

dan berita yang memenuhi syarat di media online Detik.com berjumlah 4 dari 

28 berita, dengan presentase 14,3%. 

Jadi secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh 

hasil penelitian “Keberimbangan Pemberitaan Pengangkatan Staf Khusus 

Milenial Presiden di Vivanews.com dan Detik.com” ditemukan bahwa tingkat 

keberimbangan media online Vivanews adalah tidak berimbang dengan 

persentase 9,9%, sedangkan tingkat keberimbangan media online Detik.com 

juga tidak berimbang dengan persentase 10,7%. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti ingin mengemukan 

beberapa saran; 

1. Mengingat negara Republik Indonesia merupakan negara berdasarkan atas 

hukum, sebagaimana diamanatkan dalam penjelaskan UUD 1945, seluruh 

wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakan 

kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma 

profesi kewartawanan, memajukan kesejahterahaan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial 

berdasarkan pancasilla. Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, 

martabat, integritas, dan mutu  media online Vivanews.com dan 

Detik.com, wartawan media online Vivanews.com dan Detik.com 

hendaknya agar lebih menerapkan kode etik jurnalistik.  

2. Berhubung dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh 

peneliti, tentu saja menjadikan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh 

karena itu, diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan dan 

disempurnakan dengan penggunaan konsep atau metode yang lebih 

variatif sehingga memberikan perkembangan yang baru. 
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BERITA DI VIVANEWS.COM 

Berita 1 

Jokowi Kenalkan 7 Milenial Jadi Staf Khusus Baru Presiden 

Kamis, 21 November 2019 | 17:43 WIB 

Oleh : Lis Yuliawati dan Agus Rahmat 

 

VIVA – Presiden Joko Widodo memperkenalkan tujuh orang yang akan menjadi 

staf khusus, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 21 November 2019. Mereka 

terdiri dari anak-anak muda berusia 23 tahun hingga 36 tahun. 

"Saya ingin mengenalkan stafsus presiden yang baru yang tugas khususnya adalah 

mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang," kata Jokowi. 

Pertama yaitu Adamas Belva Syah Devara, 29 tahun. Belva, S2 ganda lulusan 

Harvard dan Stanford University di Amerika Serikat. Belva juga pernah mendapat 

medali emas dari mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. "Kita kenal 

mas Delva pendiri dan CEO Ruang Guru," ujar Jokowi. 

Kedua, Putri Indahsari Tanjung, 23 tahun.  "Umur masih sangat muda 23 tahun. 

Saya juga kaget. Ini jebolan sarjana Academy of art San Fransisco," kata Jokowi. 

Presiden menambahkan, "Kita sering dengar kiprahnya sebagai founder dan CEO 

Creativepreneur." 

Ketiga, Andi Taufan Garuda Putra (32), lulusan Harvard Kennedy School. Andi 

juga CEO di PT Amartha Mikro Fintek. "Saya kenal beliau saat urusan fintech," 

ujar Jokowi. 

Keempat, Ayu Kartika Dewi (36). "36 tahun tapi kelihatan 25 tahun," ujar Jokowi. 

Ayu merupakan pendiri dan mentor lembaga SabangMerauke (Seribu Anak 

Merantau untuk Kembali). Ayu meraih gelar MBA di Amerika Serikat. 

Kelima, Gracia Billy Mambrasar (31). "Ini putra tanah Papua, lulusan S2 ANU 

Australia, sebentar lagi selesai di Oxford. Oktober akan masuk ke Harvard untuk 

S3," ujarnya. Jokowi menambahkan, "Billy adalah talenta hebat Papua yang kita 

harap kontribusi dalam membangun tanah Papua." 

Keenam, Angkie Yudistira (32), anak muda penyandang disabilitas yang aktif 

bergerak di bidang sosiopreneur. "Saya juga minta Angkie untuk menjadi juru 

bicara presiden di bidang sosial," kata Jokowi. 

Ketujuh, Aminuddin Maruf, mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia (PMII). "Mas Aminudin saya minta keliling ke pesantren untuk 
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menebar gagasan inovasi-inovasi baru. Saya yakin pesantren bisa melahirkan 

talenta hebat," kata Jokowi 

Menurut Jokowi, mereka akan menjadi teman diskusinya. "Kita akan cari cara-

cara baru yang out of the box. Saya juga minta mereka jadi jembatan saya dengan 

anak-anak muda," katanya. (ren) 

Berita 2 

Fadjroel: Staf Khusus Milenial akan Beri Masukan Konstruktif 

Kamis, 21 November 2019 | 19:42 WIB 

Oleh : Syahrul Ansyari dan Lilis Khalisotussurur 

 

VIVAnews - Juru Bicara Presiden M Fadjroel Rachman menyebutkan ada 12 Staf 

Khusus Presiden yang baru saja diumumkan Presiden Jokowi. Dan sebanyak tujuh 

staf khusus Presiden merupakan wajah baru. 

"Sore ini, Kamis, 21 November 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan 

tujuh Staf Khusus Presiden berkategori milenial kepada publik di Istana 

Merdeka," kata Fadjroel melalui keterangan tertulisnya, Kamis 21 November 

2019. 

Para wajah baru dan milenial yang menjadi staf khusus presiden yakni Angkie 

Yudistia, Pendiri Thisable Enterprise; Aminuddin Maruf, Ketua Umum 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2014-2017; Adamas 

Belva Syah Devara, Pendiri Ruang Guru; dan Ayu Kartika Dewi, Perumus 

Pergerakan Sabang Merauke. 

Lalu, ada juga Putri Indahsari Tanjung, CEO dan Founder Creativepreneur; Andi 

Taufan Garuda Putra, CEO Amarta; dan Gracia Billy Mambrasar, pemuda asal 

Papua yang mendapatkan beasiswa di Universitas Oxford. 

"Ke-7 Staf Khusus Presiden dari milenial ini akan memberikan masukan 

konstruktif-inovatif dunia milenial kepada Presiden Joko Widodo, milenial adalah 

masa depan Indonesia," kata Fadjroel. 

Ia menyebutkan juga lima tambahan Staf Khusus Presiden. Mereka yakni Anak 

Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, akademisi; Sukardi Rinakit, intelektual; Arif 

Budimanta, ekonom Megawati Institute; Diaz Hendropriyono, Ketua Umum 

PKPI; dan Dini Shanti Purwono, Kader PSI, ahli hukum lulusan Harvard. 
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"Semuanya merupakan putra putri terbaik Indonesia yang akan mendampingi 

Presiden Joko Widodo sesuai keahliannya masing-masing untuk mewujudkan 

lima program prioritas menuju Indonesia Maju," kata Fadjroel. 

Berita 3 

Staf Khusus Presiden Jokowi Total 14 Orang, Siapa Saja Mereka 

Kamis, 21 November 2019 | 21:27 WIB 

Oleh : Ezra Sihite dan Agus Rahmat 

 

VIVA – Selain tujuh orang milenial yang menjadi staf khusus Presiden Joko 

Widodo, terdapat beberapa nama lainnya yang akan ikut membantu tugas 

kepresidenan. Hanya tidak semua dari mereka yang diperkenalkan ke publik 

seperti tujuh staf khusus berusia milenial tersebut. 

"Tambahannya ada Pak Arif Budimanta. Yang lama masih, ada Pak Sukardi 

Rinakit, Pak Ari Dwipayana, Pak Diaz (Hendropriyono)," ujar Presiden Jokowi di 

Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 21 November 2019. 

Arif Budimanta sempat menjadi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Ia juga 

pada 2015, sempat menjadi staf khusus Menteri Keuangan saat dipegang oleh 

Bambang Brodjonegoro. Kini ia adalah ekonom di Megawati Institute. 

Satu nama lainnya adalah seorang perempuan bernama Dini Shanti Purwono. Dini 

diketahui sebagai kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kerap muncul 

sebagai tim sukses Jokowi saat Pemilu 2019 lalu. 

"Dini Shanti Purwono kader PSI, ahli hukum lulusan Harvard," ujar Jubir 

Presiden Fadjroel Rahman dalam keterangan persnya. 

Sementara nama-nama yang lainnya termasuk wajah lama. Oleh karena itu ada 14 

total staf khusus Presiden Jokowi. Jumlahnya bertambah tiga staf khusus 

dibanding periode sebelumnya yang berjumlah 11 orang. 

Adapun 14 nama tersebut adalah: 

1. Angkie Yudistia, Pendiri Thisable Enterprise 

2. Aminuddin Ma’ruf, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII) Periode 2014-2017. 

3. Adamas Belva Syah Devara, Pendiri Ruang Guru 

4. Ayu Kartika Dewi, Perumus Pergerakan Sabang Merauke 

5. Putri Indahsari Tanjung, CEO dan Founder Creativepreneur 

6. Andi Taufan Garuda Putra, CEO Amarta 
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7. Gracia Billy Mambrasar, Pemuda asal Papua yang mendapatkan beasiwa di 

Universitas Oxford 

8. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, akademisi 

9. Sukardi Rinakit, pengamat politik 

10. Arif Budimanta, ekonom Megawati Institute 

11. Diaz Hendropriyono, Ketua Umum PKPI 

12. Dini Shanti Purwono, ahli hukum 

13. Fadjroel Rahman, juru bicara 

14. Anggit Nugroho, sekretaris pribadi Presiden Jokowi. 

 

Berita 4  

Ada KSP, Tupoksi Staf Khusus Jokowi Jangan Tumpang Tindih 

 

Jumat, 22 November 2019 | 09:52 WIB 

Oleh : Dedy Priatmojo dan Anwar Sadat 

 

VIVA – Presiden Joko Widodo telah menunjuk sejumlah anak muda untuk 

menjadi staf khususnya pada pemerintahan 2019-2024. Namun, terkait 

penunjukan staf khusus ini harus jelas tugas pokok dan fungsinya seperti apa. 

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Menurut 

Mardani, tugas pokok dan fungsi staf khusus Presiden ini harus jelas untuk 

menghindari adanya tumpang tindih dengan posisi lainnya. 

"Tanpa pembagian tugas yang jelas, posisi staf khusus ini akan tumpang tindih 

dengan struktur yang sudah ada," kata Mardani ketika dikonfirmasi, Jumat 22 

November 2019. 

Mardani mengatakan, untuk komposisi pemilihan sosok-sosoknya, dianggap 

sudah tepat dan perlu diapresiasi karena merangkul anak muda, para difabel, dan 

juga perempuan. Namun, apabila tidak didukung dengan tupoksi yang jelas, tidak 

akan ada manfaatnya penunjukan staf khusus Presiden ini. 

"Penunjukan anak muda, perempuan dan difabelnya diapresiasi. Tapi tanpa 

kejelasan tupoksi, bisa jadi aksesoris semata," ujarnya. 

Mardani melihat, jika tidak ada pembagian tugas yang jelas, staf khusus ini akan 

tumpang tindih dengan Kantor Staf Presiden (KSP) yang terlebih dulu ada. 

Namun, ketika disinggung mengenai jabatan staf khusus ini sekadar bagi-bagi 

jabatan, Mardani enggan berprasangka buruk. 
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"Jangan suuzon. Saya menunggu penjelasan lanjutan tentang tupoksinya," 

ujarnya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk 14 orang sebagai staf khususnya. Tujuh 

di antaranya direkrut dari kaum milenial yang semuanya dikenalkan ke publik. 

Selain tujuh anak muda yang ditunjuk Jokowi sebagai staf khusus, ada beberapa 

tokoh lain yang mengisi jabatan stafsus Presiden. 

Seperti Arif Budimanta, Sukardi Rinakit, Ari Dwipayana, Diaz Hendropriyono, 

Dini Shanti Purwono, dan Fadjroel Rahman. 

Berita 5 

Jokowi Angkat Stafsus Milenial, Birokrasi Istana Makin Gemuk 

Jumat, 22 November 2019 | 15:35 WIB 

Oleh : Hardani Triyoga dan Anwar Sadat 

 

VIVA – Presiden Joko Widodo diminta menjelaskan tugas pokok dan fungsi 

sejumlah staf khusus dari kalangan usia muda yang ditunjukya pada Kamis 

kemarin 21 November 2019. Penjelasan ini diperlukan agar masyarakat tahu tak 

ada tumpang tindih antara tugas staf khusus dan kantor staf presiden. 

Wakil Ketua Komisi II DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, penunjukkan 

sejumlah stafsus milenial ini dianggap bertolak belakang dengan prinsip efisiensi 

yang dicanangkan Jokowi. Adanya stafsus ini membuat birokrasi semakin besar 

dan membuat tidak efisien. 

"Pengangkatan itu seakan bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran 

yang dicanangkan. Dikhawatirkan, para staf khusus tersebut akan semakin 

membuat gemuk birokrasi di lingkungan istana," kata Saleh, Jumat 22 November 

2019. 

Terkait sosok yang diangkat adalah dari kalangan milenial, difabel dan kaum 

perempuan, Saleh mengapresiasi hal tersebut. Namun, tugas pokok dan fungsinya 

harus tetap jelas. Sebab, di luar mereka sudah banyak pembantu presiden lainnya. 

"Pembantu presiden kan banyak. Mulai dari para menteri, wakil menteri, staf 

kepresidenan, juru bicara, staf rumah tangga kepresidenan. Jumlahnya tidak 

sedikit. Sepintas, dengan jumlah staf sebanyak itu, urusan internal di istana 

kepresidenan sudah dapat terselenggara dengan baik," jelas politikus PAN itu. 
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Saleh mengaku belum tahu selama ini sebenarnya stafsus Presiden itu ada atau 

tidak. Sebab, ia belum pernah mendengar apa saja aktivitas dari para staf khusus 

Presiden tersebut 

"Saya tidak pernah dengar aktivitasnya. Mungkin bisa saja karena saya yang 

kurang mengikuti. Tapi mestinya, kalau gerakan dan aktivitasnya jelas, semua 

orang pasti akan tahu. Ini rasa-rasanya enggak seperti itu" ujarnya. 

  Berita 6 

  PDIP Nilai Staf Khusus Milenial Jokowi Awal Regenerasi Kepemimpinan 

Jumat, 22 November 2019 | 18:37 WIB 

Oleh : Daurina Lestari dan Eduward Ambarita 

 

VIVA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung keputusan 

Presiden Jokowi yang telah menunjuk staf khusus dari kalangan milenial. Meski 

keputusan itu menuai pro kontra, partai pengusung utama Jokowi ini melihat, 

keberadaan staf khusus akan banyak membantu kerja kepala negara dalam 

kesehariannya mendapatkan ide-ide baru. 

"Dengan cara itu maka program-program Pak Jokowi bukan hanya untuk 

sekarang, tapi untuk lima tahun ke depan sampai dengan tahun 2045," kata Ketua 

DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, di sela-sela acara sekolah partai PDIP di Wisma 

Kinasih Depok, Jumat 22 November 2019. 

Menurut Djarot, tahun 2024 nanti merupakan proses alih generasi kepemimpinan 

nasional. Kalangan muda akan mengisi pos-pos lembaga atau institusi strategis. 

"Anak muda harus tampil untuk bisa membangun negeri ini," kata dia. 

Di sisi lain, Djarot membantah, bahwa anggapan para staf khusus milenial ini 

menambah beban birokrasi yang semakin gemuk. Justru, kata Djarot yang juga 

Anggota Komisi II DPR RI, kaum milenial mencairkan kakunya birokrasi di 

pemerintahan. 

"Dengan masuknya darah-darah muda seperti ini maka akan membikin terobosan, 

supaya birokrasi kita tidak kaku, dan tidak anti perubahan. Bagaimana birokrasi 

kita itu akan bisa menjangkau tantangan tuntutan zaman 5 tahun 10 tahun ke 

depan," kata dia. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, 

penunjukkan sejumlah stafsus milenial ini dianggap bertolak 
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belakang dengan prinsip efisiensi yang dicanangkan Jokowi. Adanya stafsus ini 

membuat birokrasi semakin besar dan membuat tidak efektif dalam kinerja. 

"Pengangkatan itu seakan bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran 

yang dicanangkan. Dikhawatirkan, para staf khusus tersebut akan semakin 

membuat gemuk birokrasi di lingkungan istana," kata Saleh, Jumat 22 November 

2019. (ren) 

Berita 7 

  Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi: Cermin Politik Akomodatif 

Sabtu, 23 November 2019 | 08:41 WIB 

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menambah jumlah staf khusus menjadi 

13 dengan memasukkan tujuh milenial merupakan cermin langkah politik 

akomodatif, menurut pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat. 

Cecep mengatakan, dalam proses pembuatan kabinet, Jokowi relatif tidak otonom 

dan terlihat mengakomodir semua kepentingan dari partai koalisi pendukung, para 

relawan, hingga mantan lawan politiknya. 

Semua kepentingan itu, lanjut Cecep tercermin dalam penunjukan posisi menteri, 

wakil menteri, staf khusus di Kantor Staf Presiden hingga staf khusus presiden, 

termasuk penunjukkan terbaru staf khusus milenial yang terdiri dari tujuh orang. 

"Jokowi ini sudah mengakomodasi banyak kelompok. Akhirnya lembaga 

kepresidenan yang ada gemuk, tambun bahkan obesitas. Akhirnya corong atau 

artikulasi saluran untuk memberikan input ke presiden terlalu banyak yang harus 

diperhatikan presiden," kata Cecep saat dihubungi BBC News Indonesia, Jumat 

(22/11). 

Di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11), Jokowi mengumumkan tujuh staf 

khusus baru dari kalangan milenial. Mereka adalah pendiri Creativepreneur Putri 

Tanjung, pendiri Ruangguru Adamas Belva Syah Devara, perumus Gerakan 

Sabang Merauke Ayu Kartika Dewa, pendiri ThisAble Enterprise Angki Yudistia, 

direktur PT Papua Muda Inspiratif Billy Mambrasar, mantan Ketua Pergerakan 

Mahasiswa Indonesia Aminuddin Ma`ruf dan pemimpin PT Amartha Mikro 

Fintech Andi Taufan Garuda Putra. 

Di antara staf khusus milenial, Putri Indahsari Tanjung, putri pengusaha Chairul 

Tanjung, tercatat sebagai anggota termuda dengan usia 23 tahun dan Ayu Kartika 

Dewa berusia 36 tahun. 



 

 

Selain mereka, Jokowi juga telah memiliki enam staf khusus, yaitu Anak Agung 

Gde Ngurah Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, Arif Budimanta, Diaz 

Hendropriyono, Dini Shanti Purwono dan Fadjroel Rahman, ditambah satu asisten 

pribadi presiden Anggit Nugroho. 

Cecep melanjutkan implikasi dari banyak staf juga melambungkan penganggaran 

untuk mengaji mereka padahal di sisi lain Jokowi tengah melakukan perampingan 

dengan memangkas eselon III dan IV di jajaran birokrasi. 

`Bidang-bidang kritikal` 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 144 tahun 2015 tentang besaran hak 

keuangan bagi staf khusus presiden, staf khusus wakil presiden, Wakil Sekretaris 

Pribadi Presiden, Asisten dan Pembantu Asisten, staf khusus presiden mendapat 

gaji Rp51 juta per bulan, sudah termasuk di dalamnya gaji dasar, tunjangan 

kinerja dan pajak penghasilan. 

"Lalu efektifitas mereka (tujuh staf khusus milenial), Jokowi bilang mereka tidak 

perlu berkantor, kerja bisa harian, mingguan dan bulanan. jadi ini seperti Dewan 

Pertimbangan atau apa yang memberikan masukan ke Jokowi, padahal ini harus 

optimal ketika diberikan jabatan, tupoksi mereka harus jelas," katanya. 

Berita 8 

Staf Khusus Hanya Jadi Pembisik Jokowi 

Sabtu, 23 November 2019 | 15:11 WIB 

Oleh : Raden Jihad Akbar dan Anwar Sadat 

 

VIVA – Posisi staf khusus Presiden Joko Widodo saat ini tengah menjadi sorotan 

masyarakat. Sebab, dengan bertambahnya staf khusus dari generasi milenial, 

dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih tugas dengan jabatan lainnya di kabinet 

Jokowi. 

Salah satu Staf Khusus Presiden, Aminudin Ma'ruf memaparkan, bahwa tugas staf 

khusus berbeda dengan tugas menteri di Kabinet. Sebab, kalau menteri di Kabinet 

Indonesia maju itu lebuh menjalani visi Presiden, sedangkan staf khusus sebagai 

teman diskusi Presiden. 

"Staf khusus itu jadi teman diskusi, menjadi second opinion presiden dalam 

bidang yang menjadi tugas yang dikhususkan kepada dia. Contoh saya diberikan 

untuk berkomunikasi intens dengan kelompok-kelompok yang salah satunya 

Kelompok santri pemuda mahasiswa dan lembaga sosial keagamaan dan lain-
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lain," kata Amin dalam diskusi bertema 'Efek Milenial di Lingkaran Istana' Sabtu 

23 November 2019. 

Amin juga mengatakan, tugasnya sebagai staf khusus presiden tak akan 

bertabrakan dengan Kantor Staf Presiden. Justru antara KSP dan staf khusus akan 

saling berkolaborasi untuk suatu yang lebih baik lagi. 

"Hari ini kan zaman kolaboratif  kayak kami kemarin rapat kartu pra kerja itu 

dengan KSP. Tapi KSP akan memberikan masukan memberikan catatan pada 

menteri-menteri yang jadi leading sektor dari program tersebut. Kami juga 

menyusun untuk masukan kepada presiden bagaimana tugas-tugas presiden itu 

harus dilakukan secara inovasi," ujarnya 

Sementara untuk kewenangan, kata Amin, staf khusus itu tidak memiliki 

kewenangan untuk eksekusi. staf khusus hanya sebagai pemberi masukan dan 

opini kepada presiden. 

Untuk tujuh orang milenial yang kemarin telah ditunjuk oleh Presiden Jokowi, 

kata Amin, lebih ditugaskan sebagai pemberi masukan pembisik inovasi-inovasi 

baru kepada presiden. Tujuh orang tersebut juga diminta untuk menyampaikan 

gagasan terobosan terhadap program prioritas yang sudah ditetapkan oleh 

presiden. 

Presiden pun lanjutnya berharap, melalui milenial ini dapat menjadikan birokrasi 

lebih baik dan lebih kreatif lagi. Para staf khusus milenial ini juga tidak memiliki 

kantor khusus. 

"Jadi kita tidak ada sekat office hour Senin sampai Jumat. khususnya saya. Saya 

nanti akan berkeliling ke daerah-daerah berdiskusi dengan mahasiswa aktivis 

sosial menteri dan sebagainya kita ingin ada input dari mereka harapan-harapan 

mereka itu yang saya sampaikan presiden," ujarnya. [mus] 

 

Berita 9 

Fadli Zon Sebut Staf Khusus Milenial Jokowi Cuma Pajangan 

Sabtu, 23 November 2019 | 17:39 WIB 

Oleh : Dusep Malik dan Foe Peace Simbolon 

 

VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyebut, Presiden Joko 

Widodo hanya mencari tanggapan positif dari masyarakat soal penunjukan tujuh 

orang kaum milenial jadi staf khususnya. 

"Cuma lipstik aja, pajangan aja lah itu," ucapnya di Gedung Lembaga Pertahanan 

Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu 23 November 2019. 

https://www.vivanews.com/berita/nasional/20638-harapan-putri-tanjung-usai-ditunjuk-menjadi-staf-khusus-presiden
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

 

Dia menilai, memilih seseorang itu bukan berdasarkan umur, tapi kapasitasnya 

apakah sesuai dan sanggup ditempatkan di posisi tersebut. 

"Kita mau melihat kinerja orang pada kapasitas, kapabilitas, tidak melihat umur, 

harusnya. Best of the best. Cari orang yang punya kapasitas, kapabilitas, integritas 

dan tepat. Atau right man atau right woman in the right place," katanya. 

Lebih lanjut dia mengatakan Jokowi tidak konsisten karena mengangkat pejabat 

baru, seperti staf khusus dan wakil menteri. Pasalnya, kata dia, Jokowi juga 

berencana akan menyederhanakan susunan birokrasi dengan memangkas jumlah 

eselon menjadi dua level.  

"Pak Jokowi memang konsisten dengan inkonsistensinya. Apa yang diomongkan 

kadang-kadang beda dengan yang dilakukan." [mus]  

 

Berita 10 

   Surya Paloh Sebut Stafsus Jokowi Magang di Istana 

Sabtu, 23 November 2019 | 19:51 WIB 

Oleh : Raden Jihad Akbar dan Nur Faishal (Surabaya) 

 

VIVA – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh tak mempersoalkan 

penunjukan tujuh staf khusus presiden yang berusia muda atau milenial. 

Menurutnya, itu semacam cara Jokowi mempersiapkan generasi masa depan 

untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. 

"Saya pikir bagus sekali. Itu satu pembuktian bahwasanya pemerintah di bawah 

kepemimpinan Pak Jokowi melakukan transformasi regenerasi," kata Paloh usai 

acara peluncuran 'Mobil Siaga NasDem Peduli Rakyat' di JX Internasional 

Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 23 November 2019.  

Ibarat dunia kerja, Paloh menyebut para stafsus Presiden Jokowi dengan magang. 

"Dipersiapkan sedemikan rupa, paling tidak katakanlah pelatihan, kalau ada 

sekolah di kampus, kita kenal namanya magang dan diberikan kesempatan," 

ungkapnya.  

Paloh sepakat dengan Jokowi soal peran stafsus yang ditunjuk. "Beliau (Jokowi) 

menyatakan sebagai teman diskusinya, meminta masukan dari pada kaum 

milenial, dan diberikan kesempatan secara resmi menjadi staf khusus. Saya pikir 

itu satu kebijakan yang patut diapresiasi," ujar Paloh.  

Dalam sambutan, kepada ribuan kader NasDem Jatim, Paloh tegas menyampaikan 

bahwa partainya sampai sekarang masih menjadi partai pendukung pemerintah. 
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Dia mengklaim NasDem sebagai partai paling cair yang bisa bersinergi dengan 

partai-partai lain dalam membangun bangsa. 

"Kita tunjukkan bahwa NasDem adalah partai yang paling cair," katanya.  

Berita 11 

KPK Kaji Kewajiban 7 Stafsus Milenial Jokowi Lapor Harta 

Minggu, 24 November 2019 | 16:28 WIB 

Oleh : Hardani Triyoga dan Edwin Firdaus 

 

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang mengkaji tujuh 

staf khusus dari kalangan milenial yang ditunjuk Presiden Jokowi tergolong 

sebagai wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau 

tidak. 

"Kami baca ada sekitar tujuh orang ya staf khusus yang sudah ditunjuk dan 

diumumkan. Kami sedang mengkaji lebih lanjut apakah tujuh staf khusus ini 

termasuk pejabat negara atau penyelenggara negara (PN) yang wajib lapor 

LHKPN," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikonfirmasi awak media, 

Minggu, 24 November 2019. 

Febri menyebut, pihaknya perlu melihat lebih jauh Pasal Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999. Di dalam pasal tersebut terdapat kategori penyelenggara 

negara, antara lain seperti pejabat negara di lembaga tertinggi negara, pejabat 

negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara 

yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

"Kalau kita lihat di Pasal 2, di sana disebutkan juga bahwa pejabat setingkat 

eselon I atau yang disetarakan dengan eselon I. Dan beberapa staf khusus kan ada 

yang berada pada posisi eselon I. Jadi jika yang bersangkutan berada pada posisi 

setingkat eselon I, tentu wajib lapor LHKPN," kata Febri. 

Febri menegaskan, pihak KPK punya prinsip siap membantu setiap penyelenggara 

negara yang wajib melapor harta untuk mengurus LHKPN baik secara langsung 

atau tak langsung. 
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"Kalau dibutuhkan informasi atau dukungan lebih lanjut kami akan memberi 

support. Kan tinggal dihubungi saja call center 198 dan nanti kami support. 

Termasuk staf khusus ini kalau memang posisi mereka setingkat eselon I maka 

tentu kami tunggu (laporan hartanya)," kata Febri. 

Ketujuh staf khusus yang baru itu diperkenalkan Presiden Jokowi di Istana 

Negara, Jakarta, pada Kamis pekan lalu ,ereka yakni CEO dan Founder 

Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah 

Devara, perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi. 

Lalu ada pendiri Thisable Enterprise sekaligus kader PKPI Angkie Yudistia, 

pemuda Papua sekaligus peraih beasiswa kuliah di Oxford Gracia Billy Yosaphat 

Membrasar. 

Kemudian, ada mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 

Aminuddin Ma'ruf dan pendiri Lembaga Keuangan Amartha Andi Taufan Garuda. 

(ase) 

Berita 12 

Staf Khusus Presiden, Dukung Anak Muda atau Bagi-bagi Posisi? 

Selasa, 26 November 2019 | 12:54 WIB 

Kamis (21/11) lalu, Presiden Jokowi dalam cuitannya di media 

sosial Twitter memperkenalkan tujuh orang anak muda kepada publik sebagai staf 

khususnya. Presiden menulis bahwa para pemuda ini berasal dari berbagai latar 

belakang yang berbeda dan akan menjadi temannya berdiskusi dan mencari cara 

yang out of the box. 

Namun Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Aditya 

Perdana, ragu apakah langkah Jokowi ini dapat lebih memuluskan dan meringkas 

birokrasi. Hal ini mengingat kebanyakan dari generasi muda yang baru saja 

diangkat tidak memiliki pengalaman bekerja di lingkaran inti pemerintahan. 

"Itu yang saya agak ragu. Dalam banyak hal mereka sudah punya perusahaan, 

CEO. Meski usianya muda, mereka orang kreatif yang jalurnya sudah tinggi, 

pengalaman lumayan. Namun kita pertanyakan juga, kenapa dengan pengalaman 

seperti itu (mereka) diajak masuk ke inti pemerintahan? Bisa jadi mereka nantinya 

akan jadi belajar dari nol juga, terutama tentang birokrasi pemerintahan yang 

sangat rumit dan kompleks," ujar Aditya dalam wawancara dengan DW Indonesia, 

Senin (25/11). 

Ia mengatakan memang ada keinginan dari Jokowi untuk memberikan 

kesempatan kepada para anak muda untuk berpolitik di lingkungan eksekutif. Para 



 

 

pemuda ini pun diambil karena mereka mengerti seputar dunia usaha dan bisnis. 

Namun Aditya tidak begitu yakin bahwa para staf khusus ini akan bisa membantu 

merumuskan kebijakan yang mengerti kebutuhan orang banyak. 

"Saya punya pandangan bahwa mungkin mereka punya sense of business dan 

usaha. Tapi sebagai orang yang mengerti banyak kebutuhan masyarakat, ya 

enggak juga. Saya sendiri belum merasa optimis bahwa mereka bisa membantu 

presiden secara optimal juga jadi kita harus lihat kemampuan mereka," ujar 

Aditya. 

Seperti apa transparansinya? 

Lebih lanjut Aditya juga menambahkan bahwa publik tidak dapat mengetahui 

seperti apa saja saran yang sudah disampaikan dan apakah hasilnya dapat secara 

optimal membantu terciptanya kebijakan yang berpihak kepada publik. 

"Itu 'kan yang bisa nilai presiden sendiri yang tahu. Presiden harus bisa 

mengatakan kepada publik apa saja yang sudah dilakukan oleh staf khusus itu, 

karena dalam beberapa hal staf khusus itu hanya akan menyuplai informasi terkait 

jejaring mereka kepada presiden." 

Presiden Jokowi sebelumnya mengumumkah tujuh staf khusus dengan latar 

belakang beragam seperti pendiri usaha rintisan, aktivis disabilitas, santri hingga 

yang berasal dari keluarga konglomerat seperti pendiri Creativepreneur, Putri 

Tanjung, yang merupakan anak Chairul Tanjung. Para staf ini berusia antara 23 

hingga 36 tahun. 

Niat Jokowi untuk melibatkan kaum muda di pemerintahan rupanya memang 

tidak main-main. Selain para staf khusus ini, Jokowi sebelumnya juga sudah 

menunjuk sejumlah wakil menteri (wamen). Jumlahnya pun berkali lipat dari 

jumlah wamen di pemerintahan era sebelumnya. Jika pada era Jokowi-JK hanya 

ada tiga wamen, kini total jumlah wamen mencapai 12 orang. 

Juru Bicara Presiden Fajroel Rahman mengatakan ini karena Jokowi ingin bekerja 

lebih cepat sehingga butuh dibantu banyak orang. Fajroel juga membantah bahwa 

ini adalah upaya Jokowi bagi-bagi kursi. 

Namun Aditya dari Puskapol UI mengatakan ini adalah langkah kontraproduktif 

dari niat awal untuk meringkaskan birokrasi. 

"Itu juga kita sayangkan. Satu sisi ketika sudah dilantik, Jokowi menyampaikan 

ada keinginan untuk melakukan perampingan birokrasi, eselonisasi akan dibuat 

ringkas. Tapi kenyataannya, masuknya banyak wamen dan staf khusus ini 

menunjukkan betapa tambunnya lingkaran inti presiden," ujar Aditya. 



 

 

"Dugaannya memang lebih banyak ke akomodasi politik. Kelompok pendukung 

Jokowi siapa pun itu yang belum dapat kesempatan di dalam inti pemerintahan 

yang dimasukkan ke dalam posisi-posisi seperti itu." 

Aditya juga mengatakan akan ada anggaran lebih yang terserap berkaitan dengan 

kebijakan ini. Ia mencontohkan bahwa misalnya di atas kertas, staf khusus 

presiden menerima gaji Rp50 juta per bulan. "Tapi riilnya pasti lebih dari itu. 

Karena yang biasanya terjadi adalah kalau sudah masuk di lingkaran inti presiden 

baik staf khusus, jubir atau wamen nanti akan diberi tambahan jadi biasanya lebih 

besar," ujar Aditya. 

Pada 25 Oktober 2019, Presiden Jokowi memperkenalkan dan melantik 12 orang 

wakil menteri. Dari 12 orang wakil menteri yang dilantik, 5 orang di antaranya 

berasal dari parpol, 5 orang dari kalangan profesional, 1 dari tim sukses, dan 1 

dari relawan Projo. Salah satu dari wamen adalah putri pemilik MNC Group, Hary 

Tanoesoedibjo, yaitu Angela Tanoesoedibjo dilantik Jokowi sebagai Wakil 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Berita 13 

Kritik Lagi Stafsus Milenial Jokowi, Fadli Zon: Sama Saja Pemborosan 

Selasa, 26 November 2019 | 14:49 WIB 

Oleh : Hardani Triyoga dan Lilis Khalisotussurur 

VIVA – Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengkritik pengangkatan staf 

khusus Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Fadli pun menyindir 

kembali sejumlah stafsus milenial Presiden Jokowi hanya sekedar milenial. 

Dia hanya mengingatkan jika memang mencari staf khusus maka harus figur yang 

terbaik. 

"Iya silakan itu hak dari Presiden. Tapi, kalau itu sekadar pajangan milenial 

cari lah yang best of the best, kan banyak, yang sudah mengabdi kepada negara 

juga sudah banyak," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 26 

November 2019. 

Menurut dia, perlu dicek latar belakang figur yang paling cakap. Tak perlu juga 

harus terkait usia, karena pengalaman sangat penting. Maka itu, jangan hanya 

karena tim sukses meskipun memang tak presiden. 

"Tapi, kalau seolah mau mengedepankan milenial ya itu kan menurut saya 

pajangan saja. Mereka kan staf bukan pengambil keputusan," kata Fadli. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.vivanews.com/berita/politik/20519-jokowi-angkat-stafsus-milenial-birokrasi-istana-makin-gemuk
https://www.vivanews.com/berita/politik/20519-jokowi-angkat-stafsus-milenial-birokrasi-istana-makin-gemuk


 

 

Dia menambahkan tugas semacam stafsus banyak duplikasi dan tumpang tindih. 

Sebab, di lingkaran pemerintahan Jokowi ada sekretariat negara, sekretaris kabinet 

hingga kepala staf presiden. 

"Jauh dari semangat yang diharapkan presiden sendiri untuk efisiensi. Jadi, ini 

sama saja pemborosan," ujar Fadli. 

Fadli juga menyindir Jokowi yang awalnya inginkan efisiensi kelembagaan. 

Namun, yang terjadi justru terus menambah institusi. Akibatnya, pemborosan dan 

malah menjadi upaya bagi kekuasaan. 

"Membagi-bagi kekuasaan kepada timses dan mencari-cari posisi untuk orang-

orang yang belum dapat posisi, jadi bukan mau bekerja untuk rakyat, untuk 

negara," tutur Fadli. 

Sebelumnya, Jokowi memperkenalkan tujuh stafsus dari kalangan milenialnya, di 

Istana Negara, Kamis, 21 November 2019. Tujuh figur ini melengkapi susunan 

stafsus lainnya menjadi 14 orang. 

Lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga merekrut stafsus dengan jumlah 8 orang. 

Dari delapan orang, 4 di antaranya berlatarbelakang Nahdlatul Ulama. 

 

Berita 14 

KPK Ingatkan Staf Khusus Jokowi dan Ma'ruf Amin agar Tolak Gratifikasi 

Kamis, 28 November 2019 | 13:11 WIB 

Oleh : Lis Yuliawati dan Edwin Firdaus 

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para staf 

khusus Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang baru 

diangkat beberapa hari lalu, untuk menolak setiap pemberian, khususnya yang 

berkaitan dengan jabatan mereka. 

Sebab, para staf khusus tersebut telah menjadi penyelenggara negara yang digaji 

oleh rakyat melalui keuangan negara. Sudah sepatutnya para staf khusus tersebut 

memahami aturan yang berlaku bagi penyelenggara negara, termasuk soal 

gratifikasi. 

Hal itu dikemukakan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, 

Kamis, 28 November 2019. 

 

"Ketika Anda sudah menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam 

level struktur apapun eselon 1, eselon 2 dan eselon 3 sepanjang memenuhi 
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ketentuan misalnya menerima gaji dari keuangan negara maka terdapat sejumlah 

pasal-pasal yang harus diperhatikan," kata Febri. 

Misalnya, lanjut Febri, pegawai negeri atau penyelenggara negara tak boleh 

menerima fee terkait dengan jabatannya, baik secara aktif pada transaksional 

ataupun secara pasif. Febri mengultimatum, bila ada pihak-pihak tertentu yang 

karena pengaruh atau karena hubungan jabatan memberi sesuatu, itu tidak boleh 

diterima. 

  

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengenalkan 7 staf khususnya yang berasal 

dari kalangan milenial. Ketujuh staf khusus presiden tersebut, yakni, Adamas 

Belva Syah Devara, Putri Indahsari Tanjung, Andi Taufan Garuda Putra, Ayu 

Kartika Dewi, Billy Mambrasar, Angkie Yudistia, dan Aminuddin Ma'ruf. 

  

Sementara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunjuk 8 orang staf khusus, di 

antaranya Mohamad Nasir, sebagai Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi 

Birokrasi; Satya Arinanto, membidangi masalah hukum; Sukriansyah S. Latief, 

Staf Khusus Wapres Bidang Infrastruktur dan Investasi. 

Selanjutnya yaitu Lukmanul Hakim, sebagai Staf Khusus Wapres Bidang 

Ekonomi dan Keuangan; Muhammad Imam Aziz, sebagai Staf Khusus Wapres 

Bidang Ekonomi dan Keuangan; Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Bidang 

Politik dan Hubungan Antarlembaga. Kemudian Masduki Baidlowi, Staf Khusus 

Bidang Komunikasi dan Informasi, serta Masykuri Abdillah selaku Staf Khusus 

Wapres Bidang Umum. 

Febri mengingatkan, banyak pihak yang akan mencoba mendekati para staf 

khusus ini. Untuk itu, ia mengimbau mereka sejak awal menolak setiap pemberian 

dari pihak lain. Kalaupun terpaksa menerima pemberian tersebut karena dititipkan 

dari pihak lain, kata Febri, para staf khusus wajib melaporkannya kepada KPK 

dalam jangka waktu 30 hari  kerja sejak penerimaan. 

"Pelaporan bisa dilakukan dengan datang langsung atau melalui telepon 198 atau 

melalui aplikasi di HP masing-masing, yaitu tinggal download di IOS ataupun di 

Android masing-masing," kata Febri.  

Dia menambahkan, "Ini perlu kami sampaikan agar tidak ada kekeliruan nanti 

karena mungkin ketika menjadi pihak swasta murni tidak ada hambatan-hambatan 

dalam penerimaan yang berhubungan dengan jabatan, tapi ketika menjadi pegawai 

negeri ada batasan yang cukup tegas." 

  



 

 

Berita 15 

  Jokowi Bagi Tugas Staf Khususnya: Staf Milenial Jadi Teman Diskusi 

Senin, 2 Desember 2019 | 19:29 WIB 

Oleh : Mohammad Arief Hidayat dan Agus Rahmat 

 

VIVA – Presiden Joko Widodo membagi tugas para staf khususnya yang muda-

muda alias kalangan milenial dalam bidang-bidang yang lebih spesifik. Namun 

pembagian tugas itu tidak hanya untuk yang milenial, melainkan juga staf lain 

yang berjumlah 14 orang. 

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan usai mereka 

bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin sore, 2 

Desember 2019, para staf dibagi tugas kerjanya yang secara umum 

dikelompokkan dalam tiga gugus. 

Gugus tugas pertama di bidang komunikasi yang akan lebih banyak berinteraksi 

dengan kalangan pers, terutama dalam urusan politik dan pemerintahan. 

Tugas itu diberikan kepada Fadjroel Rahman, yang selama ini menjadi juru bicara 

dan kerap memberi penjelasan tentang isu-isu aktual dan politik pemerintahan. 

Juga ada Dini Purwono, yang ditugaskan secara khusus untuk membahas dan 

menjelaskan persoalan hukum. Arif Budimanta ditugaskan dalam bidang 

ekonomi. 

Staf Khusus Angkie Yudistia, yang juga penyandang disabilitas, dipercaya juga 

untuk menyampaikan ke publik mengenai isu-isu di bidang sosial.  

Gugus kedua dari Staf Khusus Presiden adalah berkomunikasi dengan dengan 

kelompok-kelompok yang dianggap strategis. Staf khusus yang ditugaskan adalah 

Sukardi Rinakit, Diaz Hendropriyono, Aminudin Maruf, dan Anggit Nugroho. 

Tugas lain para staf khusus adalah memberi masukan langsung ke Presiden 

Jokowi. Para milenial itu yang akan berada di samping Jokowi dan menjadi 

pembisiknya. 

"Yang gugus ketiga itu akan lebih fokus kepada teman diskusi Presiden, temen-

teman muda kita stafsus milenial yang banyak berdiskusi tentang gagasan-

gagasan, inovatif," kata Ari. 

Para milenial itu juga akan menjadi jembatan penghubung antara Presiden dengan 

kelompok milenial. Dengan begitu, diharapkan semua tugas para staf khusus yang 

berjumlah 14 orang itu makin jelas. 
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"Jadi, dengan demikian semua tugas yang diberikan oleh Presiden sangat jelas dan 

semua sudah menerima baik itu tugas secara individual tapi juga kerja kita lebih 

banyak sebagai kerja team work," ujarnya. 

Tugas para staf khusus ini, katanya, tidak hanya seputar Istana tetapi juga di luar 

Istana untuk membangun hubungan dan komunikasi dengan kelompok lainnya. 

Mengenai target dan tanggung jawab, Ari menjelaskan bahwa secara administrasi 

dan substansi juga akan dipertanggungjawabkan ke Presiden. 



 

 

BERITA DI DETIK.COM 

Berita 1 

Stafsus Milenial Jokowi Dinilai Bisa Pacu Ekonomi Kerakyatan 

Danang Sugianto - detikFinance 

Rabu, 20 Nov 2019 17:48 WIB 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih 14 staf khusus (stafsus). 

Setengah dari total stafsus itu berasal dari kalangan milenial. 

 

Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo 

yang mengangkat banyak staf khusus dari kalangan milenial. Dia bilang, stafsus 

milenial tersebut bisa memberi banyak inovasi. 

 

"Pak Jokowi ini kan kita tahu visioner, beliau melihat ke depan, bukan hanya 5-10 

tahun, tapi Indonesia 50-100 tahun ke depan. Di era teknologi yang perubahannya 

luar biasa dinamis ini, dasar-dasar kebijakan berbasis inovasi harus digerakkan, 

dan kehadiran kawan-kawan muda di lingkaran Pak Jokowi akan memperkaya 

perspektif beliau dalam mengambil kebijakan strategis," ujar mufti dalam 

keterangannya, Jumat (22/11/2019). 

 

Mufti menambahkan, kemampuan berinovasi, kreativitas, dan penguasaan 

teknologi yang dimiliki para milenial harus bisa diimplementasikan untuk 

memberi sudut pandang kebijakan yang pro-rakyat kecil di seluruh pelosok 

kampung. 

 

Dalam konteks itulah, Mufti menilai, perpaduan antara tim milenial dan kekayaan 

perspektif dari sosok berpengalaman di lingkaran Jokowi bakal menghasilkan 

latar yang positif untuk menelurkan kebijakan publik brilian. 

 

"Di sana ada ekonom kerakyatan Pak Arif Budimanta yang paham 1000% soal 

filosofi ekonomi Pancasila. Gagasannya progresif. Pengalaman Pak Arif terentang 

panjang. Nah itu berpadu dengan gagasan teknologi dan tren kekinian kawan-

kawan milenial. Jadilah itu barang, bakal memandu lahirnya kebijakan ekonomi 

kerakyatan berbasis inovasi," ujar Mufti. 

Seperti diketahui, Jokowi telah mengumumkan pengangkatan sejumlah staf 

khusus. Di antaranya adalah Putri Tanjung (CEO dan Founder Creativepreneur), 

Adamas Belva Syah Devara (Pendiri Ruang Guru), Ayu Kartika Dewi (Perumus 



 

 

Gerakan Sabang Merauke), Angkie Yudistia - Pendiri Thisable Enterprise (Kader 

PKPI, difabel tuna rungu), Billy Mambrasar (Pemuda asal Papua, penerima 

beasiswa kuliah di Oxford), Aminuddin Maruf (Aktivis Kepemudaan Mahasiswa, 

mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII), dan Andri Taufan Garuda 

(CEO Amartha). Selain itu, ada beberapa nama lagi, di antaranya ekonom yang 

juga Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta. 

Mufti juga mendukung Angkie Yudistia, penyandang disabilitas yang diangkat 

Jokowi sebagai staf khusus. "Kredit khusus, penghormatan yang setinggi-

tingginya, untuk Angkie Yudistia. Ini membuktikan di era keterbukaan sekarang, 

siapa pun bisa berkiprah luas untuk bangsa," pungkasnya. 

Berita 2 

Jokowi Harap 7 Stafsus Milenial Jadi Jembatan ke Anak-Anak Muda 

Andhika Prasetia - detikNews 

Kamis, 21 Nov 2019 17:50 WIB 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenalkan tujuh staf khusus 

(stafsus) baru dari kalangan milenial. Jokowi ingin para stafsus itu menjadi 

jembatan dirinya dengan anak-anak muda. 

 

"Saya juga minta mereka jadi jembatan saya dengan anak-anak muda, para santri 

muda, para diaspora yang tersebar di berbagai tempat," kata Jokowi di Kompleks 

Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019). 

Jokowi yakin para stafus milenial mempunyai gagasan-gagasan segar untuk 

membangun Indonesia. Gagasan-gagasan itu diharapkan Jokowi bisa diterapkan 

dalam pemerintahan. 

"Saya yakin dengan gagasan-gagasan segar, gagasan-gagasan kreatif untuk 

membangun negara ini, kita lihat nanti gagasan-gagasan itu apakah bisa 

diterapkan ke pemerintahan," ujar dia. 

Menurut Jokowi, ketujuh orang stafsus itu akan menjadi teman diskusi untuk 

mencarikan jalan keluar bagi persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dengan 

begitu, kata Jokowi, Indonesia bisa mengatasi ketertinggalan dari bangsa lain. 

 

"Ketujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya, harian, mingguan, 

bulanan, memberikan gagasan segar yang inovatif sehingga bisa mencari cara-
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cara baru, cara-cara yang out of the box, yang melompat untuk mengejar 

kemajuan negara kita," ujar dia. 

 

Berikut ini 7 staf khusus baru Jokowi yang diperkenalkan: 

 

1. Adamas Belva Syah Devara (29) - Founder dan CEO Ruang Guru 

2. Putri Tanjung (23) - Founder dan CEO Creativepreneur 

3. Andi Taufan Garuda Putra (32) - Founder dan CEO Amartha 

4. Ayu Kartika Dewi (36) - Pendiri Gerakan SabangMerauke 

5. Gracia Billy Mambrasar (31) - Pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta 

Pembangunan         Berkelanjutan Indonesia 

6. Angkie Yudistia (32) - Pendiri Thisable Enterprise 

7. Aminuddin Maruf (33) - Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII) 

 

Berita 3 

 

Jokowi Tegaskan Pemilihan 7 Staf Khusus Baru Bukan Dadakan 

Andhika Prasetia - detikNews 

Kamis, 21 Nov 2019 17:57 WIB 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memperkenalkan tujuh staf 

khusus baru yang semuanya berusia muda. Dia menegaskan pemilihan mereka 

tidak mendadak. Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan 

usai memperkenalkan tujuh staf khusus barunya. Jokowi ditanya apakah proses 

pemilihan staf khusus ini sudah direncanakan sejak penunjukan menteri atau tiba-

tiba. 

"Coba ditanyakan ke beliau-beliau ini, sudah berapa tahun saya berbicara dengan 

mereka, dan kemudian itu sudah berapa bulan ajak berbicara mereka dalam 

rangka mempersiapkan ini," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis 

(21/11/2019). 

Jokowi mengatakan dia tidak pernah memilih orang secara mendadak. Proses 

pemilihan sudah berlangsung lama. 

"Nggak pernah saya dadakan, nggak pernah, prosesnya berapa lama, tanyakan 

langsung ke beliau-beliau," tegasnya. 

Berikut ini 7 staf khusus baru Jokowi dari kalangan milenial yang diperkenalkan: 
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1. Adamas Belva Syah Devara (29) - Founder dan CEO Ruang Guru 

2. Putri Tanjung (23) - Founder dan CEO Creativepreneur 

3. Andi Taufan Garuda Putra (32) - Founder dan CEO Amartha 

4. Ayu Kartika Dewi (36) - Pendiri Gerakan SabangMerauke 

5. Gracia Billy Mambrasar (31) - Pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta 

Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 

6. Angkie Yudistia (32) - Pendiri Thisable Enterprise 

7. Aminuddin Maruf (33) - Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII) (imk/imk) 

Berita 4 

Pernyataan Lengkap Jokowi Saat Perkenalkan 7 Anak Muda Jadi Staf 

Khusus 

Andhika Prasetia - detikNews 

Kamis, 21 Nov 2019 18:31 WIB 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk tujuh staf khusus milenial 

atau dari kalangan anak muda. Jokowi berharap staf khususnya yang baru ini bisa 

memberi kesegaran ide-ide pembangunan Indonesia lima tahun ke depan. 

"Ketujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya, harian, mingguan, 

bulanan, memberikan gagasan segar yang inovatif," kata Jokowi di Istana 

Merdeka, Kamis (21/11/2019). 

Ketujuh staf khusus ini memiliki bidang masing-masing, dari sektor kreatif, 

pendidikan, hingga teknologi keuangan. Ada pula pemuda asal Papua hingga 

penyandang disabilitas. 

"Mereka untuk menjadi jembatan saya dengan anak-anak muda, santri, diaspora 

yang tersebar di berbagai tempat dan saya yakin dengan gagasan segar kreatif 

untuk membangun negara ini kita akan liat nanti gagasan itu apakah bisa 

diterapkan dalam pemerintahan," jelasnya. 

Berikut ini pernyataan lengkap Jokowi saat memperkenalkan staf khusus dari 

kalangan milenial: 
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Sore ini saya ingin mengenalkan staf khusus presiden yang baru yang tugas 

khususnya nanti adalah mengembangkan inovasi di berbagai bidang. Di sini kita 

lihat ada anak-anak muda semuanya. 

Pertama, langsung saja saya perkenalkan. Saudara Adamas Belva Syah Devara, 

umur 29 tahun, S2 ganda lulusan Harvard dan Stanford di Amerika Serikat. Kita 

kenal Mas Belva adalah pendiri dan CEO Ruangguru. Masuk ke Forbes 30 di 

umur di bawah 30 tahun. Juga dapat medali emas dari Lee Kuan Yew saat lulus 

NTU Singapura. 

Kedua, Putri Indahsari Tanjung umur sangat muda 23, saya juga kaget. Ini 

lulusan di Academy of Arts di San Fransisco. Kita sering dengar sebagai CEO 

Creativepreneur dan Chief Business Officer Kreavi. 

Ketiga, Andi Taufan Garuda Putra umur 32 tahun. Lulusan Harvard di dunia 

entrepreneur banyak meraih penghargaan atas inovasinya dan kepeduliannya 

sektor-sektor UMKM. Menjadi CEO Amartha Mikro fintech. Saya kenal beliau 

saat urusan fintech. 

Keempat, Ayu Kartika Dewi, 36 tahun, tapi kelihatannya masih 25 tahun. Adalah 

salah satu anak muda yang punya misi mulia untuk merekatkan persatuan di 

tengah kebhinnekaan. Menjadi pendiri dan mentor lembaga Sabang Merauke 

(Seribu Anak Bangsa Merantau untuk Kembali). Meraih Gelar MBA di Duke 

University di Amerika. 

Kelima, Gracia Billy Mambrasar umur 31. Ini putra tanah Papua, lulusan 

Australia National University (ANU) S2, sekarang sebentar lagi selesai di Oxford 

dan nanti Oktober juga akan masuk Harvard untuk S3. Billy talenta hebat tanah 

Papua yang kita harapkan banyak berkontribusi dengan gagasan inovatif dalam 

membangun tanah Papua. Menjadi CEO Kitong Bisa. 

Keenam, Angkie Yudistia, umur juga masih muda 32. Anak muda penyandang 

disabilitas yang aktif bergerak sociopreneur melalui ThisAble Enterprise yang 

didirikan. Saya minta Angkie jadi jubir presiden di bidang sosial. 

Ketujuh, Aminuddin Ma'ruf, umur 33 tahun, pernah jadi ketum PB PMII, saya 

minta keliling ke santri, pesantren, untuk menebar gagasan inovasi baru. Saya 

yakin santri bisa lahirkan talenta-talenta yang hebat memajukan bangsa ini. 

Ketujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya harian, mingguan, 

bulanan, memberikan gagasan segar yang inovatif. Sehingga kita bisa mencari 

cara baru, cara yang out of the box, yang melompat mengejar kemajuan negara 

kita. Saya juga minta mereka untuk menjadi jembatan saya dengan anak-anak 



 

 

 

muda, santri, diaspora yang tersebar di berbagai tempat, dan saya yakin dengan 

gagasan segar kreatif untuk membangun negara ini. Kita akan lihat nanti 

gagasan itu apakah bisa diterapkan dalam pemerintahan. (idn/imk) 

Berita 5 

Profil 7 Anak Muda yang Jadi Staf Khusus Jokowi 

Danu Damarjati, Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews 

Kamis, 21 Nov 2019 18:32 WIB 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan tujuh staf 

khususnya. Semuanya anak muda. Ini adalah profil tujuh pemudi-pemuda itu. 

Jokowi memperkenalkan mereka di beranda Istana Merdeka, Kamis (21/11/2019). 

Mereka duduk di bean bag aneka warna. 

Para pemudi-pemuda Indonesia yang menjadi staf Jokowi ini rata-rata punya 

pendidikan moncer sampai luar negeri. Selain itu, mereka punya catatan aktivisme 

sosial lewat perusahaan yang memberdayakan masyarakat. 

Berikut ini profil tujuh staf khusus Jokowi yang berasal dari kalangan milenial: 

1. Adamas Belva Syah Devara, Founder dan CEO Ruang Guru 

Adamas Belva Syah Devara (Belva) adalah anak muda pendiri Ruang Guru. 

Pria ini lahir di Jakarta, 30 Mei 1990, alias berumur 29 tahun saat ini.  

Belva menempuh pendidikan di SMP Al Azhar 4 Jakarta dan melanjutkannya 

ke SMA Presiden serta mendapatkan beasiswa penuh sepanjang studi. Dia 

melanjutkan pendidikan tinggi ke negeri jiran, Nanyang Technological 

University, Singapura. Dia menempuh gelar ganda (double degree) Bisnis dan 

Ilmu Komputer. Dia juga mendapatkan beasiswa penuh untuk studi di 

Nanyang. 

 

Sebagaimana dilansir dari profil Linkedin-nya, Belva sempat magang di Unit 

Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) 

pada 2011, kurang dari setahun. Selanjutnya dia bekerja sebagai konsultan di 

McKinsey & Company pada 2011-2013. 

 

Belva kemudian melanjutkan pendidikannya di Stanford University, 

California, AS, pada 2013-2015. Dia menyabet gelar MBA (Master of 

Business Administration). Sekalian, dia juga menyabet gelar MPA (Master of 

Public Administration) dari Harvard University pada 2014-2016. Dia juga 

terdaftar (cross-registered) di Department of Urban Studies and Planning, 
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Massachusetts Institute of Technology, pada 2015. Pada Juli 2014, dia dan 

Muhammad Iman Usman mendirikan perusahaan rintisan bernama Ruang 

Guru. Perusahaan ini kemudian berkembang menjadi aplikasi belajar 

terkemuka di Indonesia. Dia mengaku punya 3.500 orang yang bekerja untuk 

Ruang Guru. Inovasi teknologi pendidikan ini membuat nama Belva semakin 

dikenal. 

 

Dia mendapat sederet penghargaan, antara lain Promising Southeast Asian 

Entrepreneurs Under 30 Tahun 2016 dari Tech In Asia, Forbes 30 Under 30 

pada 2017. Pada 2018, dia mendapatkan penghargaan ASEAN 40 Under 40 

dan dinyatakan sebagai satu dari 40 orang berpengaruh di bawah usia 40 tahun 

di ASEAN. Dia juga menyabet penghargaan 40 Under 40, The Vanguards 

tahun 2018 dari Prestige Magazine, karena dianggap sebagai perintis teknologi 

di Indonesia. 

 

2. Putri Tanjung, Founder dan CEO Creativepreneur 

Putri Indahsari Tanjung lahir pada 22 September 1996. Kini dia berumur 23 

tahun. Dia adalah putri sulung pengusaha nasional Chairul Tanjung. 

 

Putri merupakan CEO Creativepreneur Event Creator, perusahaan 

penyelenggara acara (event organizer) yang didirikannya pada Desember 

2011. Awalnya, perusahaan itu bernama El Paradiso. 

 

Dilansir dari situsnya, Creativepreneur Event Creator bertujuan 

menyelenggarakan acara yang menghibur sekaligus menginspirasi anak muda. 

 

Sebelum mendirikan CEO Creativepreneur Event Creator, Putri Tanjung 

pernah magang sebagai Marketing Assistant di MTV Asia selama dua bulan, 

yakni pada November dan Desember 2012. 

 

Dilihat dari profil LinkedIn-nya, Putri dulu bersekolah di Anglo-Chinese 

Jakarta (2006-2011). Dia melanjutkan pendidikannya ke Australian 

International School Singapore (2012-2014). 

 

Gelar sarjana dia raih dari Academy of Art University, jurusan Multimedia 

Communication, San Fransisco, AS (2015-2019). Semasa kuliah, Putri 

menjadi Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Academy 

of Art University San Fransisco (Permias AAU). 

 

 



 

 

 

3. Andi Taufan Garuda Putra, Founder dan CEO Amartha 

Pria ini lahir pada 24 Januari 1987 alias berumur 32 tahun untuk saat ini. Andi 

terkenal lewat lembaga keuangan mikro, Amartha. 

 

Sebagaimana diberitakan detikcom, dia adalah lulusan Manajemen Bisnis 

ITB pada 2008. Andi pun kemudian masuk sebagai karyawan perusahaan 

multinasional yang diminati banyak anak muda Indonesia, IBM. 

 

Dua tahun Andi bekerja di IBM, ia resign dari kantornya tersebut pada 2009 

dan mendirikan lembaga keuangan mikro bernama Amartha Microfinance di 

daerah Ciseeng, Bogor. 

 

Di pinggiran Bogor ini, banyak masyarakat kelas bawah yang tak tersentuh 

lembaga keuangan modern, yaitu bank. Andi mempunyai tujuan membantu 

golongan menengah ke bawah di daerah Ciseeng agar terbebas dari rentenir. 

 

Ia beberapa kali mendapat penghargaan, seperti Finalis Indonesia MDGs 

Awards, Finalis IPA Social Innovations and Enterpreneurship (Solve) Award, 

Penerima SATU Indonesia Award, Finalis Global Entrepreneurship Program 

Indonesia (GEPI), Penerima Ashoka Young Change Makers Awards, dan 

terakhir Muda Berkarya.  Andi juga melanjutkan pendidikan tingginya ke 

Harvard Kennedy School (2015-2016). Dari kampus di Amerika Serikat itu, 

dia meraih gelar Master of Public Administration. 

 

4. Ayu Kartika Dewi, Pendiri Gerakan SabangMerauke 

Ayu Kartika Dewi lahir di Banjarmasin. Dia dilihat dari akun Facebook-nya, 

Ayu pernah bersekolah SMPN 1 Balikpapan. Namun, kemudian Ayu 

melanjutkan sekolah di SMAN 5 Surabaya. Ayu sejak kecil memang kerap 

berpindah-pindah karena mengikuti ayahnya yang pindah dinas. 

 

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Ayu lalu berkuliah di jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair). Dikutip dari 

laman resmi Indonesia Mengajar, ketika berkuliah, Ayu pernah meraih banyak 

prestasi. Beberapa di antaranya skripsinya terpilih untuk mendapatkan Student 

Grant dari Asian Development Bank, menjadi presenter terbaik Student Grant 

seluruh Indonesia, Mahasiswa Berprestasi Peringkat Pertama FE Unair 2 

tahun berturut-turut, dan peringkat 4 se-Unair pada 2003. 

 

Setelah lulus kuliah, dikutip dari laman LinkedIn miliknya, Ayu memutuskan 

bekerja di P&G di Singapura sebagai Consumer Insights Manager. Dia 



 

 

 

bekerja dari 2007 hingga 2010. Saat itu, karier Ayu sedang moncer, tapi ia 

justru memilih keluar dari zona nyaman. Ayu bergabung dengan Gerakan 

Indonesia Mengajar yang diprakarsai Anies Baswedan. Ayu merupakan 

angkatan pertama Indonesia Mengajar dan saat itu dia ditugaskan mengajar di 

SD di Maluku Utara. 

 

Pada 2013, Ayu kemudian mendirikan SabangMerauke, sebuah program 

pertukaran pelajar antardaerah di Indonesia untuk menanamkan nilai toleransi, 

pendidikan, dan keindonesiaan. 

 

Ayu kemudian mendapatkan beasiswa Fulbright untuk melanjutkan kuliah di 

Duke University, Amerika Serikat. Usai menyabet gelar MBA dari Duke 

University, Ayu sempat bekerja sebagai konsultan di McKinsey selama tiga 

bulan saja pada 2014. Lalu, dia bekerja sebagai Staf Gubernur DKI Jakarta 

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2015. Ayu pun sempat bekerja sebagai 

staf di Unit Kerja Presiden (UKP4). 

 

5. Gracia Billy Mambrasar, Pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta 

Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 

 

Pemuda 30 tahun asal Serui, Kepulauan Yapen, Papua, ini menempuh 

pendidikan hingga Oxford Inggris. Dia yang kini menjadi wirausahawan sosial 

juga pernah ikut kontes bernyanyi, Indonesian Idol 2006. 

 

Dilansir Antara, Gracia Billy Yosaphat Y Mambrasar berasal dari keluarga 

kurang mampu. Ayahnya adalah guru honorer bergaji tak tentu. Ibunya 

berjualan kue di pasar. Namun pendidikan Billy terbantu karena sejak SMA 

dia mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Papua. 

 

Billy melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Teknik Pertambangan dan 

Perminyakan ITB. Biaya kuliah ditanggung oleh beasiswa afirmasi dan 

otonomi khusus dari pemerintah. Selama kuliah, dia berjualan kue, aktivitas 

lama sempat ditinggalkannya. Dia juga bernyanyi di kafe. 

 

Lulus kuliah, dia sempat bekerja dengan gaji tinggi di perusahaan minyak asal 

Inggris. Pada 2009, dia mendirikan yayasan Kitong Bisa untuk membantu 

pendidikan anak-anak Papua yang kurang mampu. Kini Kitong Bisa punya 9 

pusat belajar, 158 relawan, dan 1.100 anak. Sebanyak 20 anak didiknya 

menempuh pendidikan tinggi di kampus ternama di dunia. 



 

 

 

Billy juga menyabet gelar Master of Business Administration (MBA) dari The 

Australian National University (2013-2014). Dia juga menyabet gelar Master 

of Science (MSc) dengan tesis keberlanjutan sosial dalam proyek LNG. 

 

Billy juga merupakan Direktur PT Papua Muda Inspiratif. Dia juga Duta 

Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Saat Presiden Jokowi meresmikan 

Papuan Youth Creative Hub, di Jayapura, 11 September lalu, Billy 

mempresentasikan rencana strategis dari Pusat Pengembangan di Papua 

tersebut. 

 

6. Angkie Yudistia, Pendiri Thisable Enterprise 

Angkie Yudistia adalah anak muda difabel yang merupakan CEO Thisable 

Enterprise. Angkie lahir di Medan, 5 Juni 1987, atau berumur 32 tahun pada 

saat ini. 

 

Sebagaimana diberitakan detikcom, dia dan rekannya mendirikan perusahaan 

itu di usia 25 tahun. Fokusnya adalah misi sosial, membantu kaum difabel. 

 

Angkie adalah lulusan jurusan periklanan di London School of Public 

Relations (LSPR), Jakarta. Dia meraih gelar master bidang komunikasi 

pemasaran dari perguruan tinggi yang sama. 

 

Insan tuli ini berprestasi. Dia merupakan finalis Abang None mewakili 

wilayah Jakarta Barat pada 2008. Selain itu, ia berhasil terpilih sebagai The 

Most Fearless Female Cosmopolitan 2008 serta Miss Congeniality dari Natur-

e, serta berbagai prestasi lainnya. 

 

Angkie menjadi duta Indonesia pada acara Asia-Pacific Development Center 

of Disability, 2010. Dia juga menulis buku berjudul 'Invaluable Experience to 

Pursue Dream' (Perempuan Tunarungu Menembus Batas), terbit pada 2011. 

Dia adalah kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 

 

 

 



 

 

Berita 6 

Ditambah 7 Milenial, Jokowi Punya 14 Staf Khusus 

Andhika Prasetia - detikNews 

Kamis, 21 Nov 2019 18:56 WIB 

Jakarta - Ada 7 anak muda masuk ring 1 Istana menjadi staf khusus Presiden 

Joko Widodo (Jokowi). Secara keseluruhan, Jokowi memiliki 14 stafsus untuk 

menunjang kinerjanya. 

"Waduh nggak ngitung saya, 14, saya nggak pernah ngitung," kata Jokowi di 

Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019). 

Hal ini disampaikan Jokowi setelah mengenalkan 7 stafsus dari kalangan milenial. 

Mereka berusia 20-an sampai 30-an tahun. 

Sedangkan Jokowi juga kembali mengangkat sejumlah nama lama. Salah satunya 

Ketum PKPI Diaz Hendropriyono. 

"Tambahannya ada Pak Ari Budimanta, yang lama masih, ada Pak Sukardi, Pak 

Ari Dwipayana, Pak Diaz," kata Jokowi. 

Sebulan sebelumnya, Jokowi menunjuk Fadjroel Rachman sebagai jubir. Fadjroel 

diangkat di hari-hari pertama periode kedua Jokowi. 

Berikut ini total 14 Stafsus Jokowi: 

1. Angkie Yudistia 

2. Aminuddin Ma'ruf 

3. Adamas Belva Syah Devara 

4. Ayu Kartika Dewi 

5. Putri Indahsari Tanjung 

6. Andi Taufan Garuda Putra 

7. Gracia Billy Mambrasar 

8. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana 

9. Sukardi Rinakit 

10. Arif Budimanta 
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11. Diaz Hendropriyono 

12. Dini Shanti Purwono 

13. Fadjroel Rachman 

14. Anggit Nugroho (dkp/gbr) 

 

Berita 7 

Pakar Marketing HK Puji Jokowi Tunjuk Milenial Jadi Stafsus, Ini 

Alasannya 

Herianto Batubara - detikNews 

Kamis, 21 Nov 2019 22:44 WIB 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk tujuh orang dari kalangan 

milenial sebagai staf khusus untuk membantu kinerjanya. Pakar marketing global 

Hermawan Kartajaya (HK) mengapresiasi penunjukan tersebut. Ada sejumlah 

alasan yang mendasari. Apa saja? 

Presiden Jokowi memperkenalkan 7 orang muda-mudi sebagai staf khususnya di 

beranda Istana Merdeka, Kamis (21/11) sore. Mereka masing-masing adalah 

Adamas Belva Syah Devara (29) - Founder dan CEO Ruang Guru, Putri Tanjung 

(23) - Founder dan CEO Creativepreneur, Andi Taufan Garuda Putra (32) - 

Founder dan CEO Amartha, Ayu Kartika Dewi (36) - Pendiri Gerakan 

SabangMerauke, Gracia Billy Mambrasar (31) - Pendiri Yayasan Kitong Bisa, 

Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Angkie Yudistia (32) - Pendiri 

Thisable Enterprise, Aminuddin Maruf (33) - Mantan Ketua Pergerakan 

Mahasiswa Indonesia (PMII). 

Hermawan mengatakan, Jokowi sangat jeli memilih ketujuh milenial ini sebagai 

staf khusus. Baginya, Jokowi pasti sudah punya perhitungan-perhitungan yang 

matang. 

"Pak Jokowi ini memang orang marketing yang berani ngambil risiko. Banyak 

orang salah ngerti marketing dikira promosi tok, pencitraan, ndak. Marketing itu 

bukan pencitraan, tapi keberanian untuk memposisikan sesuatu brand dengan 

clear," ujar Hermawan saat berbincang dengan detikcom, Kamis (21/11/2019). 

Hermawan mengatakan, ketujuh milenial yang dipilih Jokowi sebagai staf khusus 

ini terbilang cerdas dan sudah banyak menelurkan prestasi. Terlebih dari tujuh 
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orang tersebut ada dua orang yang menurutnya cukup spesial, yakni Belva dan 

Angkie. 

Belva menurut Hermawan akan menerima penghargaan 'Special Mention 

Marketeer of The Year 2019' pada Markplus Conference 2020 yang digelar 4-5 

Desember di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, berkat startup-nya di 

bidang pendidikan, Ruang Guru. Sementara Angkie menurutnya juga sosok 

berprestasi. Angkie belum lama menerima penghargaan 'Asia's Top Outstanding 

Women Marketeer of The Year' dari Asia Marketing Federation pada September 

2019. 

"Angkie Yudistia baru saja terpilih sebagai staf khusus Presiden Jokowi. Ia akan 

menjabat Juru Bicara Presiden bidang sosial. Dia adalah peraih penghargaan Asia 

Marketing Federation (AMF) yang digelar di Taipei beberapa waktu lalu. 

Hebatnya, Angkie adalah penyandang disabilitas tunarungu sekaligus pendiri 

Thisable Enterprise, lembaga sosial yang didirikannya sejak 8 tahun lalu. Angkie 

menjadi salah satu dari 7 staf khusus milenial baru Presiden Jokowi, diharapkan 

bisa menyuarakan dan mewakili jutaan suara penyandang disabilitas di Indonesia. 

Big Congratz untuk Angkie," ucapnya. 

"Dua orang marketing yang hebat mereka ini," sambung sosok yang akrab disapa 

HK ini memuji Angkie dan Belva. 

Bagi Hermawan, apa yang dilakukan Jokowi ini senada dengan konsep 

marketingnya youth women netizen (YWN). Dia meyakini kehadiran anak-anak 

muda di lingkungan Istana akan membawa pengaruh positif kepada para 

pembantu Jokowi yang senior, juga terlebih ke masyarakat. 

 

"Sekarang Pak Jokowi memilih kaum milenial. Ini kan sebetulnya YWN kalau 

bahasa saya. Youth, women, netizen. Aku dari sekitar 8 tahun lalu sudah 

ngomong, dunia ini sekarang dikendalikan YWN. Sekarang terbukti spokeperson 

dipilih Pak Jokowi yang YWN. Dari dulu Markplus itu percaya pada youth 

women netizen. Karena youth itu sekarang yang dituruti senior, bukan youth niru 

senior. Apa tingkahnya youth, ya senior ngikut. Woman itu jangan main-main, di 

Indonesia man cari duit setengah mati, women yang menentukan. Lalu netizen, 

citizen itu ikut netizen. Makanya kayak detikcom ini, kalau detik sudah rame, 

baru dimuat lah sama media konvensional. Kebalik kan," jelasnya. 

Seperti yang dikatakan Hermawan, Jokowi adalah seorang marketing yang berani 

mengambil langkah-langkah strategis, meski terkadang tidak populer. Meski 

demikian hasilnya menurut Hermawan selalu positif. Dia mengingat dulu Jokowi 

pernah dua kali menerima penghargaan. Jokowi menerima penghargaan 'Industri 

Marketing Champion' pada 2010 saat menjabat Wali Kota Solo dan pada 2012 
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Jokowi menerima 'Special Mention Marketeer of The Year 2012 ketika menjabat 

Gubernur DKI Jakarta. 

 

Pendiri Indonesia Marketing Association (IMA) ini kemudian mengenang saat 

Jokowi menerima penghargaan dari Markplus pada 2010 saat menjabat Wali Kota 

Solo. Menurutnya Jokowi saat itu berhasil mengangkat pariwisata Solo yang 

sempat turun karena adanya kasus-kasus terorisme. 

 

"Dulu aku ke rumahnya, saya tanya apa yang sudah Pak Jokowi lakukan sebagai 

wali kota. Dia waktu itu melihat banyak hotel-hotel sepi di Solo karena dulu 

beritanya kan sempat jelek ya di TV dan media sosial. Tapi dia tidak melawan, 

namun membuat festival. Saat itu APBD-nya nggak cukup, tapi dia pinter. Jadi 

yang punya hotel-hotel itu dia kumpulin dan urunan untuk membuat festival 

tersebut dan hasilnya positif," kisah Hermawan. 

 

"Jadi bapak festival di Indonesia itu sebetulnya Jokowi lho yang pertama kali. 

Beliau bilang begini 'saya membranding Solo itu the spirit of Java'. Jadi itu kan 

dia sangat tahu positioning, differentiation, brand (PDB). Dia selalu ingat itu. Dia 

bilang saya baca bukunya Pak Hermawan, tapi yang saya inget ya PDB itu'. Dari 

model marketing saya," sambungnya. 

 

Berita 8 

3 Gaya Berbeda Jokowi Kenalkan Para Pembantunya 

Tim detikcom - detikNews 

Jumat, 22 Nov 2019 07:31 WIB 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sentuhan khusus tiap 

mengumumkan para pembantunya yaitu lewat cara perkenalan. Tiga kali sesi 

perkenalan dengan tiga cara di tiga tempat berbeda. 

Dalam satu bulan setelah dilantik, Jokowi mengadakan tiga sesi perkenalan di 

Istana Kepresidenan. Perkenalan menteri berlangsung pada 23 Oktober 2019, 

perkenalan wakil menteri pada 25 Oktober 2019 serta yang terbaru adalah 

perkenalan staf khusus pada 21 November 2019. 

Persamaan dari tiga sesi perkenalan itu adalah gaya duduk lesehan. Jokowi sempat 

mengungkap alasan memilih gaya tersebut. 

https://www.detik.com/tag/jokowi


 

 

"Saya kira duduk itu memfilosofikan rendah hati, merakyat, tapi tetap harus 

bekerja keras karena diumumkan dalam kondisi panas luar biasa," kata Jokowi 

kepada wartawan di Istana, Kamis (24/10/2019). 

Tak hanya gaya hingga tempat, ada juga perbedaan lain dari 3 momen perkenalan 

yang dilakukan Jokowi. Apa saja? 

Perkenalan Menteri 

 

Pada 23 Oktober 2019, Presiden Jokowi memperkenalkan menteri-menteri yang 

membantunya di Kabinet Indonesia Maju. Saat itu, Jokowi didampingi oleh 

Wapres Ma'ruf Amin. 

 

Jokowi, Ma'ruf dan para menteri duduk di tangga veranda depan Istana Merdeka 

pada siang hari. Saat itu, mereka kompak memakai batik. 

 

"Pagi ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju, yang dalam jangka 

pendek ini dan lima tahun ke depan kita akan fokus pada pengembangan sumber 

daya manusia, usaha kecil mikro dan menengah," ucap Jokowi saat membuka 

pengenalan kabinetnya kala itu. 

 

Setelah itu, Jokowi menyebutkan nama satu persatu menteri dan jabatannya lalu 

mereka berdiri. Terakhir, Jokowi memberikan sejumlah pesan kepada para 

menteri, mulai dari jangan korupsi hingga tak ada visi misi menteri. 

 

"Kita semua harus kerja cepat, kerja keras dan kerja yang produktif," katanya. 

 

Bahkan, Jokowi langsung mewanti-wanti agar para menteri bekerja serius. Jika 

tidak, ancaman pencopotan menanti. 

 

"Semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang nggak serius, nggak 

sungguh, saya berikan kemarin semuanya hati-hati. Bisa dicopot di tengah jalan," 

tegas Jokowi. 

 

Perkenalan Wakil Menteri 

 

Pada 25 Oktober 2019, giliran wakil menteri yang diperkenalkan Jokowi dan 

Ma'ruf Amin. Saat itu, lokasinya berubah menjadi di tangga selasar Istana 

Merdeka. 

 

Ada 12 wakil menteri yang diperkenalkan saat itu. Bukan lagi batik, Jokowi dan 



 

 

Ma'ruf ketika itu memakai jas dan berdasi. Sementara itu, para wakil menteri pria 

memakai kemeja dan dasi tanpa jas sementara yang perempuan memakai kebaya. 

 

Sama seperti pengenalan menteri, Jokowi dan Ma'ruf juga lesehan. Begitu pula 

para wakil menteri yang duduk di tangga lalu berdiri saat namanya disebutkan 

oleh Jokowi. 

 

"Saya dan Bapak Wakil Presiden ingin memperkenalkan wakil menteri yang telah 

kita pilih yang tadi pagi sudah satu persatu bertemu dengan beliau-beliau yang 

akan memberikan dukungan tugas-tugas menteri. Menurut saya profilnya sangat-

sangat bagus dalam rangka memperkuat Kabinet Indonesia Maju," ucap Jokowi di 

awal perkenalan. 

 

Jokowi lalu memperkenalkan wakil menteri satu persatu sambil mengungkapkan 

target untuk mereka. Usai perkenalan itu, para wakil menteri dilantik. 

Perkenalan Staf Khusus Presiden 

 

Tak hanya menteri dan wakil menteri, Jokowi juga dibantu oleh staf khusus dari 

kalangan milenial. Mereka diperkenalkan oleh Jokowi pada 21 November 2019. 

Kali ini, Wapres Ma'ruf Amin tak ikut dalam perkenalan. 

 

Perkenalan 7 anak muda yang jadi staf khusus presiden ini berlangsung di beranda 

Istana Merdeka. Tak seperti biasanya, beanbag warna-warni ala startup disiapkan 

di beranda. 

 

"Sore ini saya ingin mengenalkan staf khusus presiden yang baru yang tugas 

khususnya nanti adalah mengembangkan inovasi di berbagai bidang. Di sini kita 

lihat ada anak-anak muda semuanya," ucap jokowi. 

 

Jokowi dan para staf khusus kompak berkemeja putih. Mereka lalu duduk di 

beanbag. Jokowi memperkenalkan satu persatu anak muda itu dan mereka berdiri. 

 

"Ketujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya harian, mingguan, 

bulanan, memberikan gagasan segar yang inovatif. Sehingga kita bisa mencari 

cara baru, cara yang out of the box, yang melompat mengejar kemajuan negara 

kita. Saya juga minta mereka untuk menjadi jembatan saya dengan anak-anak 

muda, santri, diaspora yang tersebar di berbagai tempat, dan saya yakin dengan 

gagasan segar kreatif untuk membangun negara ini. Kita akan lihat nanti gagasan 

itu apakah bisa diterapkan dalam pemerintahan," papar Jokowi. 

 



 

 

Berita 9 

Pengamat Nilai Jokowi Cerdik Gaet Milenial Jadi Stafsus 

Zunita Putri - detikNews 

Jumat, 22 Nov 2019 09:06 WIB 

Jakarta - Pengamat politik Rico Marbun menilai langkah Presiden Jokowi yang 

menggandeng tujuh anak milenial menjadi staf khusus (Stafsus) presiden salah 

satu bentuk kecerdikan Jokowi. Rico menyebut Jokowi apik membuat strategi 

marketing politik. 

"Ini jelas langkah cerdik Jokowi dalam kacamata marketing politik. Jokowi tidak 

hanya memimpin dengan adu performa, tapi juga dengan marketing politik dan 

memperhatikan segmen pasar," jelas Rico kepada wartawan, Kamis (22/11/2019). 

Rico menilai pengangkatan tujuh Stafsus ini suatu bentuk keuntungan bagi 

Jokowi. Sebab, demografis masyarakat saat ini dominan diisi oleh milenial. 

Dia juga menyinggung dengan wacana yang diungkapkan pimpinan MPR Arsul 

Sani prihal masa jabatan presiden bisa menjadi tiga atau satu masa jabatan. 

Menurutnya pengangkatan Stafsus ini menguntungkan jika wacana presiden 

menjabat 3 periode dijalankan. 

"Pengangkatan 7 Stafsus muda ini jelas memiliki keuntungan, secara demografis 

projeksi pemilih 2024 ada 60% di bawah 40 tahun alias pemimpin muda," 

katanya. 

"Ini diperkuat juga dengan orkestra launching Stafsus milenial itu yang sangat 

santai dan egaliter," imbuhnya. 

Seperti diketahui, Jokowi telah menunjuk 7 Stafsus muda. Berikut ini 7 staf 

khusus baru Jokowi dari kalangan milenial yang diperkenalkan: 

1. Adamas Belva Syah Devara (29) - Founder dan CEO Ruang Guru 

2. Putri Tanjung (23) - Founder dan CEO Creativepreneur 

3. Andi Taufan Garuda Putra (32) - Founder dan CEO Amartha 

4. Ayu Kartika Dewi (36) - Pendiri Gerakan SabangMerauke 

5. Gracia Billy Mambrasar (31) - Pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta 

Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 
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6. Angkie Yudistia (32) - Pendiri Thisable Enterprise 

7. Aminuddin Maruf (33) - Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam 

Berita 10 

Menerka Gaya Jokowi Saat Umumkan Stafsus Muda 

Zunita Putri - detikNews 

Jumat, 22 Nov 2019 09:32 WIB 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan tujuh staf 

khususnya di Istana Kepresidenan kemarin sore. Gerak-gerik dan cara bagaimana 

Jokowi mengumumkan tujuh anak muda itu menjadi perhatian. 

"Pemilihan tempat hingga Penggunaan tempat duduk atau kursi memang memberi 

kesan bahwa Presiden ingin terobosan baru sesuai zaman. Dan Presiden memilih 

mereka karena "terobosan" yang mereka lakukan saat ini," kata Pakar Gestur, 

Handoko Gani dalam analisisnya, Jumat (22/11/2019). 

 Handoko menilai pengangkatan stafsus muda ini dinilai menjadi semacam 

peringatan kepada seluruh pembantu Jokowi. Sebab, para anak muda ini dinilai 

memberikan semangat baru di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Handoko juga menilai dalam sesi tanya jawab antara Jokowi dengan wartawan, 

Jokowi merasa tidak nyaman dengan sejumlah pernyataan wartawan. Jokowi 

disebut merasa kesal dengan beberapa pertanyaan wartawan. 

 

"Jenis kata 'nggak pernah dadakan' diulang 2 kali dengan ekspresi 

ketidaknyamanan atau kesal di wajah, justru merupakan kejanggalan," jelas 

Handoko. 

 

Sementara itu, jika dilihat dari gaya Jokowi mengumumkan stafsus muda dengan 

memakai sepatu kets, Handoko menyebut Jokowi ingin menyetarakan antara 

dirinya dengan anak muda. 

"Pak Jokowi pake sneaker yang artinya Pak Jokowi sendiri sadar bahwa dirinya 

harus juga menyamakan dengan milenial," jelasnya. 
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Berita 11 

Jokowi Tunjuk Stafsus dari Milenial, PPP: Berani dan LangkaNur Azizah 

Rizki Astuti - detikNews 

Jumat, 22 Nov 2019 09:43 WIB 

Jakarta - PPP sebagai salah satu partai pengusung Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) menilai penunjukan staf khusus (stafsus) milenial adalah sebuah langkah 

berani. PPP juga menilai penunjukan itu sebagai sesuatu yang langka. 

"Ini merupakan sebuah keberanian dan kesempatan langka dari seorang kepala 

negara memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda," kata Wasekjen PPP 

Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Jumat (22/11/2019). 

Awiek berharap anak-anak muda yang menjadi stafsus Jokowi bisa membawa ide-

ide baru dan inovasi yang sesuai perkembangan zaman. Penunjukan stafsus 

milenial itu juga diharapkan Awiek bisa menjadi proses regenerasi 

kepemimpinan. 

"Dengan tampilnya anak-anak muda tersebut diharapkan juga sebagai proses 

regenerasi dan transfer pengalaman untuk menyiapkan calon pemimpin bangsa. 

Tampilnya anak-anak muda tersebut diharapkan juga berbarengan dengan 

membawa ide-ide baru, inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman," 

ujarnya. 

Awiek pun meyakini penunjukan stafsus yang diisi oleh generasi muda itu bukan 

tanpa alasan. Menurutnya, para stafsus muda itu punya kemampuan dan bisa 

bekerja secara profesional. 

 

"Tentu saja para stafsus milenial tersebut dipercaya Presiden bukan karena usia 

mudanya, tapi juga karena kemampuan yang mumpuni sehingga bisa profesional 

dan proporsional dalam menjalankan tugas," ucap Awiek. 

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menunjuk 7 staf khusus muda. Berikut 

ini 7 staf khusus baru Jokowi dari kalangan milenial yang diperkenalkan: 

1. Adamas Belva Syah Devara (29) - Founder dan CEO Ruang Guru 

2. Putri Tanjung (23) - Founder dan CEO Creativepreneur 

3. Andi Taufan Garuda Putra (32) - Founder dan CEO Amartha 

4. Ayu Kartika Dewi (36) - Pendiri Gerakan SabangMerauke 
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5. Gracia Billy Mambrasar (31) - Pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta 

Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 

6. Angkie Yudistia (32) - Pendiri Thisable Enterprise 

7. Aminuddin Maruf (33) - Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII) 

Berita 12 

PAN Minta Jokowi Jelaskan Tugas Staf Khusus Presiden 

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews 

Jumat, 22 Nov 2019 10:35 WIB 

Jakarta - PAN meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan tugas dan 

fungsi staf khusus (stafsus) Presiden. PAN menilai pengangkatan stafsus itu bisa 

membuat gemuk birokrasi dan tidak sejalan dengan prinsip efisiensi yang sering 

digaungkan oleh Jokowi. 

"Saya simpatik dan mengapresiasi bahwa yang diangkat adalah kalangan milenial. 

Namun begitu, tentu perlu penjelasan terkait tugas dan fungsi yang akan mereka 

emban. Sebab, di luar mereka sudah banyak pembantu presiden lainnya," kata 

Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Jumat (22/11/2019). 

Menurut Saleh, selama ini keberadaan stafsus Presiden tidak terlalu 'terlihat'. 

Saleh justru mempertanyakan apakah Jokowi sudah memiliki stafsus di periode 

pertamanya. 

"Saya tidak pernah dengar aktivitasnya. Mungkin bisa saja karena saya yang 

kurang mengikuti. Tapi mestinya, kalau gerakan dan aktivitasnya jelas, semua 

orang pasti akan tahu. Ini rasa-rasanya nggak seperti itu," ujar Saleh. 

Menurut Saleh, sudah ada banyak pembantu Presiden, dari menteri hingga staf 

kepresidenan. Kehadiran para pembantu Presiden itu, menurutnya, sudah cukup 

untuk mengerjakan urusan internal di Istana. 

"Pembantu Presiden kan banyak. Mulai dari para menteri, wakil menteri, staf 

kepresidenan, juru bicara, staf rumah tangga kepresidenan. Jumlahnya tidak 

sedikit. Sepintas, dengan jumlah staf sebanyak itu, urusan internal di Istana 

Kepresidenan sudah dapat terselenggara dengan baik," tutur Saleh. 

"Kalau sekarang ditambah dengan staf khusus kepresidenan, silakan dinilai 

sendiri, apakah itu efisien atau tidak," lanjut dia. 
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Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menunjuk 7 staf khusus muda. Berikut 

ini 7 staf khusus baru Jokowi dari kalangan milenial yang diperkenalkan: 

1. Adamas Belva Syah Devara (29) - Founder dan CEO Ruang Guru 

2. Putri Tanjung (23) - Founder dan CEO Creativepreneur 

3. Andi Taufan Garuda Putra (32) - Founder dan CEO Amartha 

4. Ayu Kartika Dewi (36) - Pendiri Gerakan SabangMerauke 

5. Gracia Billy Mambrasar (31) - Pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta 

Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 

6. Angkie Yudistia (32) - Pendiri Thisable Enterprise 

7. Aminuddin Maruf (33) - Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII) 

Berita 13 

Gerindra Dukung Jokowi Angkat Stafsus dari Milenial: Presiden Perlu Tim 

Kuat 

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews 

Jumat, 22 Nov 2019 11:39 WIB 

Jakarta - Partai Gerindra tak mempermasalahkan pengangkatan staf khusus 

(stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gerindra menilai stafsus yang ditunjuk 

Jokowi sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

"Kalau saya lihat itu stafsus yang kemarin disampaikan oleh Presiden memang 

ada bidang masing-masing, dan saya pikir itu sesuai kebutuhan yang dibutuhkan 

oleh Presiden, itu yang pertama. Dan sepanjang aturannya memungkinkan, saya 

pikir tidak masalah," kata Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di 

gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019). 

Dasco yakin Jokowi akan terbantu dengan stafsus dari kalangan milenial yang 

menurutnya visioner. Pengangkatan stafsus itu juga dinilai Dasco tak ada 

kaitannya dengan reformasi birokrasi. 

"Semangat (reformasi) birokrasi kan itu untuk tatanan di departemen dan ASN. 

Tapi saya pikir Pak Presiden diperlukan memang tim yang kuat untuk membantu 

beliau dalam rangka mewujudkan Indonesia maju," ujar Dasco. 
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"Dan saya pikir jumlah yang kemarin diumumkan itu, kalau presiden punya 9 itu 

saya pikir wajar-wajar. Kalau kita lihat di luar negeri, staf khususnya banyak 

sekali," lanjutnya. 

Dasco meminta anak-anak muda yang menjadi stafsus tidak dipandang sebelah 

mata karena belum banyak berkecimpung di pemerintahan. Menurutnya, 

kemampuan kerja para stafsus Jokowi dibutuhkan oleh pemerintah. 

"Justru kalau anak muda itu salah kalau dibilang kita lihat dari belum lamanya 

berkecimpung di pemerintahan. Justru kemampuan kerja mereka itu dibutuhkan 

oleh pemerintah. Nah sehingga kita harapkan kemampuan mereka itu bisa 

membantu Presiden dalam melaksanakan visinya," ucap Dasco. 

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menunjuk tujuh staf khusus muda. Para 

staf khusus muda itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. 

Berita 14 

7 Stafsus Jokowi dari Milenial, Moeldoko: Agar Istana Tak Jadi Menara 

Gading 

Andhika Prasetia - detikNews 

Jumat, 22 Nov 2019 16:11 WIB 

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan konsep serta 

alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk 7 staf khusus dari kalangan 

milenial (20-an sampai 30-an tahun). Moeldoko menyebut Jokowi ingin stafsus 

muda bisa menjadi jembatan antara Istana dan publik dengan pendekatan baru. 

"Sebenarnya begini, Presiden ingin ada yang menjadi 

jembatan, bridging. Bridging antara Istana dengan publik, bridging antara senior 

dengan junior, bridging antara orang yang gagap teknologi dengan yang maju di 

pemikiran teknologi. Semuanya perlu bridging," kata Moeldoko di Kompleks 

Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019). 

Moeldoko menyebut Istana tidak ingin menjadi menara gading. Istilah ini merujuk 

kepada suatu menara tertinggi, nyaman, dan juga indah, namun keindahan suatu 

menara menutupi kejadian realitas yang selama ini tertutupi dan dibalut oleh 

kenyamanan 

"Seperti saya, bridging saya anak saya. Karena anak saya memahami 

perkembangan anak-anak muda sekarang, teknologi sekarang. Maka agar Istana 

tidak menjadi menara gading maka perlu ada penjembatan," ujar Moeldoko. 
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Mantan Panglima TNI ini mengatakan banyak anak muda dalam negeri yang 

berjiwa nasionalis dan memiliki prospek cerah. Stafsus milenial pilihan Jokowi 

diharapkan bisa terlibat dalam agenda pembangunan nasional. 

 

"Anak-anak muda kita yang potensial, memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi. 

Justru mereka ini harus kita ke depankan dalam ikut terlibat pembangunan 

nasional," katanya. 

 

"Jadi keterlibatan mereka di Istana, keterlibatan secara nasional, mewakili teman-

teman kita di berbagai daerah, mewakili teman-teman muda yang ada di berbagai 

daerah sehingga melalui teman-teman ini lah bisa semuanya terkonektivitas," 

imbuhnya. 

 

Seperti diketahui, Jokowi mengenalkan 7 staf khusus baru dari kalangan milenial, 

kemarin (21/11). Mereka adalah: 

 

1. Adamas Belva Syah Devara (29) - Founder dan CEO Ruang Guru 

2. Putri Tanjung (23) - Founder dan CEO Creativepreneur 

3. Andi Taufan Garuda Putra (32) - Founder dan CEO Amartha 

4. Ayu Kartika Dewi (36) - Pendiri Gerakan SabangMerauke 

5. Gracia Billy Mambrasar (31) - Pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta 

Pembangunan  

Berkelanjutan Indonesia 

6. Angkie Yudistia (32) - Pendiri Thisable Enterprise 

7. Aminuddin Maruf (33) - Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia 

(PMII) 

 

Berita 15 

 

Stafsus Presiden Milenial Disebut Tanda Baik Buat Startup 

Agus Tri Haryanto - detikInet 

Jumat, 22 Nov 2019 18:38 WIB 

Jakarta - Yenny Wahid menilai apa yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi) dengan menggaet staf khusus (stafsus) presiden yang berasal dari 

kalangan milenial, khususnya dari penggiat startup, adalah untuk 

menggenjot startup yang tengah berkembang di Indonesia. 

Seperti diketahui, tujuh muda-mudi yang ditunjuk jadi stafsus presiden, dua di 

antaranya pelaku perusahaan rintisan digital, yakni Founder dan CEO Ruangguru 
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Adams Belva Syah Devara dan Founder dan CEO Amartha Andi Taufan Garuda 

Putra. 

"(Itu) bagus karena dia bisa memahami ekosistem apa yang dibutuhkan startup 

baru untuk bisa muncul," kata Yenny ditemui di sela-sela acara Disrupto, Jakarta, 

Jumat (22/11/2019). Yenny yang juga anak dari Presiden RI ke-4 Abdurrahman 

Wahid atau dikenal Gus Dur mengatakan, di masa mendatang Indonesia harus 

menambah lagi jumlah startup, di mana startup ini memungkinkan adanya 

pemecahan berbagai persoalan. 

"Ke depan kan kita butuh lebih banyak lagi startup-startup baru, startup yang bisa 

menjadi solusi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa," ujar dia. 

Sejak masa pemerintahan Jokowi yang pertama, Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo) berupaya melahirkan startup anyar dengan program 

Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital. 

Upaya tersebut terus berlanjut di masa kepemimpinan Jokowi-Ma'Aruf Amin. 

Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital masih digerakkan. Selain melahirkan 

startup, adapun misi pemerintah ini untuk menciptakan startup unicorn lebih 

banyak lagi. 

Sebagai informasi, Indonesia baru memiliki empat unicorn yang di antaranya 

Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, dan Ovo. Sedangkan, Gojek sudah naik satu 

tingkat levelnya menjadi decacorn. 

Berita 16 

KPK Pelajari Kewajiban LHKPN bagi 7 Stafsus Milenial Jokowi 

Ibnu Hariyanto - detikNews 

Jumat, 22 Nov 2019 19:34 WIB 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk tujuh staf khusus dari 

kalangan milenial. KPK menyebut sedang mempelajari ada atau tidaknya 

kewajiban tujuh staf khusus Presiden untuk menyampaikan LHKPN (laporan 

harta kekayaan penyelenggara negara). 

"Terkait pelaporan LHKPN, kami sedang mempelajari hal tersebut. Namun, yang 

pasti, jika para staf khusus tersebut merupakan pejabat eselon I atau yang 

disetarakan, maka termasuk penyelenggara negara sesuai Pasal 2 UU Nomor 28 

Tahun 1999," kaya Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat 

(22/11/2019). 
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 Penyampaian LHKPN merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara. Febri 

mengatakan pelaporan LHKPN merupakan bagian dari upaya pencegahan 

korupsi. 

"Pelaporan LHKPN ini merupakan bagian dari pencegahan korupsi. Jika nanti 

para penyelenggara negara membutuhkan bantuan, silakan datang ke KPK atau 

dapat menghubungi call center KPK di 198. Nanti akan kami bantu," ujarnya. 

Presiden Jokowi sebelumnya memilih staf khususnya. Ada tujuh orang yang 

dipilihnya dan semuanya adalah milenial. 

Berikut daftar ketujuh staf khusus Presiden Jokowi tersebut: 

1. Adamas Belva Syah Devara (29) - Founder dan CEO Ruang Guru 

2. Putri Tanjung (23) - Founder dan CEO Creativepreneur 

3.  Andi Taufan Garuda Putra (32) - Founder dan CEO Amartha 

4. Ayu Kartika Dewi (36) - Pendiri Gerakan Sabang Merauke 

5.  Gracia Billy Mambrasar (31) - Pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta 

Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 

6. Angkie Yudistia (32) - Pendiri Thisable Enterprise 

7. Aminuddin Maruf (33) - Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia 

(PMII) 

 

Berita 17 

PKS: Lembaga Kepresidenan Tambun, Stafsus dari Milenial Semoga Bukan 

Gimik 

Dwi Andayani - detikNews 

Sabtu, 23 Nov 2019 14:49 WIB 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk beberapa sosok dari 

kalangan muda atau milenial untuk menjadi staf khusus Presiden. PKS berharap 

adanya kalangan milenial ini bukan sekadar gimik semata. 

"Tadi masalah milenial saya berharap kalau ada individu yang masuk policy-nya 

juga harus berubah juga karena kita mengalami bonus demografi yang akan 

berakhir sekitar 2030-an di 2050. Kita alami bonus demografi stuck ekonomi 5 

persen," kata juru bicara PKS Muhammad Kholid dalam diskusi Polemik dengan 

tema 'Efek Milenial' di Lingkaran Istana' di Hotel Ibis Tamarin, Jalan KH Wahid 

Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019). 
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"Ini harus kita antisipasi sehingga bukan hanya gimik milenial, bukan hanya 

gimik, tapi policy. Masalah milenial saya berharap kalau ada individu yang 

masuk, policy-nya juga harus berubah," imbuhnya. 

 

Kholid menilai saat ini lembaga kepresidenan Jokowi sangat tambun atau gemuk. 

Terlebih adanya tambahan 14 staf khusus presiden sebagai orang terdekat 

presiden. 

 

"Ada catatan pertama adalah lembaga kepresidenan kalau kita lihat desainnya, itu 

sudah sangat tambun sekali. Ada Mensesneg, ada KSP dan sejumlah deputi-

deputinya, ada utusan khusus, ada Wantimpres. Sekarang ditambah lagi 14 

stafsus, coba bayangin Seskab, Setneg, Wantimpres dan 14 stafsus tambun 

sekali," tuturnya. 

Kholid mengatakan para staf khusus tersebut memiliki tugas membantu presiden 

dengan memberikan masukan. Namun dia menilai banyaknya pembantu atau 

pemberi masukan ke Jokowi justru akan membingungkan dalam pengambilan 

keputusan. 

"Katanya membantu tugas presiden, ya, semua membantu. Semuanya juga 

membantu dengan komunikasi, sehingga nanti kalau terlalu banyak yang 

membantu, terlalu banyak yang memberi masukan, itu saya mikir apakah Bapak 

Presiden nanti nggak makin bingung," kata Kholid. (dwia/idn) 

Berita 18 

Jokowi Pilih 7 Stafsus dari Milenial, Ini Kata Surya Paloh 

Amir Baihaqi - detikNews 

Sabtu, 23 Nov 2019 20:59 WIB 

Surabaya - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengapresiasi 

langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk 7 staf khusus (stafsus) 

dari kalangan anak muda. Menurutnya, langkah itu merupakan pembuktian 

Jokowi yang ingin menyiapkan regenerasi. 

"Saya pikir itu bagus sekali. Bagaimana pun itu adalah merupakan satu 

pembuktian bahwasanya pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi betul-

betul menyiapkan transformasi regenerasi. Dan dipersiapkan sedemikian rupa," 

kata Surya Paloh usai menghadiri Perayaan HUT ke-8 Partai NasDem dan 
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Peluncuran Mobil Siaga di Jatim Expo Jalan A Yani, Surabaya, Sabtu 

(23/11/2019). 

Paloh menambahkan, pengangkatan stafsus dari kalangan milenial setidaknya 

juga menjadi ruang untuk belajar bagi mereka. Selain itu, ia menilai akan menjadi 

teman diskusi untuk memberikan gagasan kepada Jokowi. 

 

"Paling tidak katakanlah pelatihan. Kalau di sekolah atau di kampus disebut 

magang. Ini diberi kesempatan beliau menyatakan sebagai teman diskusinya, 

beliau membutuhkan feeding masukan dari kaum milenial dan diberi kesempatan 

secara resmi jadi staf khusus," terangnya. 

"Saya pikir itu suatu kebijakan yang patut diapresiasi," lanjut Paloh. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan 7 nama staf khusus baru yang akan 

membantunya. Tujuh nama itu merupakan anak-anak muda. 

Perkenalan nama staf khusus baru itu disampaikan langsung oleh Jokowi di 

beranda Istana Merdeka, Kamis (21/11/2019). Sambil duduk di bean bag, Jokowi 

memperkenalkan satu per satu stafsusnya. Para staf khusus Jokowi kompak 

berkemeja putih. 

Berikut 7 staf khusus baru Jokowi yang diperkenalkan: 

1. Adamas Belva Syah Devara (29) - Founder dan CEO Ruang Guru 

2. Putri Tanjung (23) - Founder dan CEO Creativepreneur 

3. Andi Taufan Garuda Putra (32) - Founder dan CEO Amartha 

4. Ayu Kartika Dewi (36) - Pendiri Gerakan SabangMerauke 

5. Gracia Billy Mambrasar (31) - Pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta 

Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 

6. Angkie Yudistia (32) - Pendiri Thisable Enterprise 

7. Aminuddin Maruf (33) - Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia 

(PMII) 

Berita 19 

PKS Kritik Lembaga Kepresidenan Tambun, PDIP Minta Bersabar 

Danu Damarjati - detikNews 

Minggu, 24 Nov 2019 10:38 WIB 



 

 

Jakarta - PKS mengkritik lembaga kepresidenan di sekitar Jokowi terlalu 

tambun, terlebih usai diisi 14 staf baru yang setengahnya anak 

muda. PDIP mengakui munculnya kekhawatiran soal orang-orang baru di sekitar 

Jokowi itu. 

"Sekarang banyak yang khawatir, jangan-jangan yang terlahir bukan 'the dream 

team (tim impian)', melainkan 'the dreaming team (tim pemimpi)'. Bukan 'out of 

the box (di luar kebiasaan)', tetapi 'out of the track (keluar jalur)'," kata politikus 

PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Minggu (24/11/2019). 

Menurut Hendrawan, penilaian yang menyatakan jumlah pembantu dan staf di 

sekitar Jokowi terlalu tambun adalah penilaian umum saat ini. Penilaian itu bukan 

muncul tanpa sebab. 

"Sebagian merupakan konsekuensi dari pernyataan Presiden yang menggebu-gebu 

soal efisiensi, kinerja, inovasi, keberanian keluar dari kebiasaan usang, dan 

sejenisnya. Apalagi yang sedang kita hadapi adalah kompetisi, globalisasi, dan 

ancaman resesi. Rangkaian pernyataan Presiden ditafsirkan menjanjikan tim yang 

ramping, lincah, dan produktif," tutur Hendrawan. 

Meski demikian, kekhawatiran itu tak perlu dirisaukan berlebihan. Dia meminta 

semua pihak yang khawatir bersabar melihat kinerja orang-orang baru yang 

jumlahnya banyak itu. 

"Untuk fair-nya, kita harus bersabar. Kita tunggu orkestrasi yang sedang 

disiapkan. Kita cermati koordinasi dan sinergitas yang sedang dibangun. Kita 

tunggu inovasi kelembagaan dan kebiasaan, struktur, dan kultur yang sedang 

diupayakan," kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) 

DPR ini. 

Soal kritik terhadap banyaknya orang di sekitar Jokowi, sebelumnya PKS 

berharap eksistensi para anak muda di sekitar Jokowi, yakni sebagai staf khusus, 

bukan sekadar gimik semata. Namun, menurutnya, orang-orang di sekitar Jokowi 

sudah terlalu banyak. 

"Ada catatan pertama adalah lembaga kepresidenan kalau kita lihat desainnya, itu 

sudah sangat tambun sekali. Ada Mensesneg, ada KSP, dan sejumlah deputi-

deputinya, ada utusan khusus, ada Wantimpres. Sekarang ditambah lagi 14 

stafsus, coba bayangin Seskab, Setneg, Wantimpres, dan 14 stafsus tambun 

sekali," kata juru bicara PKS Muhammad Kholid dalam diskusi Polemik dengan 

tema 'Efek Milenial' di Lingkaran Istana' di Hotel Ibis Tamarin, Jalan KH Wahid 

Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11) kemarin. 
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Berita 20 

Diibaratkan Magang oleh Paloh, Stafsus Milenial Jokowi Jadikan Motivasi 

Tim detikcom - detikNews 

Minggu, 24 Nov 2019 13:57 WIB 

Jakarta - Ketum Partai NasDem Surya Paloh mengibaratkan ketujuh staf khusus 

milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti magang. Salah satu stafsus, 

Aminuddin Ma'ruf, berterima kasih atas pernyataan tersebut. 

"Terima kasih kepada Pak Surya Paloh, beliau tentunya senior yang sudah 

berpengalaman, jadi wajar menganggap kami ini anak magang," kata Amin lewat 

pesan singkat, Minggu (24/11/2019). 

Amin menjadikan ucapan Paloh sebagai motivasi. Amin siap mendengarkan 

masukan dari berbagai pihak. 

"Pernyataan beliau kami jadikan motivasi untuk bekerja sesuai dengan apa yang 

sudah ditugaskan oleh Presiden kepada kami. Kami sebagai staf khusus memang 

perlu banyak mendengar," ujar Amin. 

Sebelumnya, Paloh mengapresiasi penunjukan 7 stafsus Jokowi dari kalangan 

milenial. Paloh menambahkan pengangkatan stafsus dari kalangan milenial 

setidaknya juga menjadi ruang untuk belajar bagi mereka. Selain itu, ia menilai 

akan menjadi teman diskusi untuk memberikan gagasan kepada Jokowi. 

"Paling tidak katakanlah pelatihan. Kalau di sekolah atau di kampus disebut 

magang. Ini diberi kesempatan beliau menyatakan sebagai teman diskusinya, 

beliau membutuhkan feeding masukan dari kaum milenial dan diberi kesempatan 

secara resmi jadi staf khusus," kata Paloh usai menghadiri perayaan HUT ke-8 

Partai NasDem dan Peluncuran Mobil Siaga di Jatim Expo, Jalan A Yani, 

Surabaya, Sabtu (23/11). 

Berita 21 

Sekjen PDIP soal 7 Stafsus Presiden: Bukan Menjatah Orang Dekat 

Pradito Rida Pertana - detikNews 

Minggu, 24 Nov 2019 16:49 WIB 

Bantul - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai penunjukan 7 anak muda 

sebagai staf khusus baru Presiden sebagai bukti Jokowi memahami semangat anak 
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muda. Dia menolak tambahan 7 stafsus tersebut adalah bagi-bagi kursi untuk 

orang dekat. 

Hasto mengatakan 7 anak muda yang diangkat stafsus Presiden itu akan memberi 

dampak positif dan memicu keinginan generasi milenial untuk memberi 

kontribusi yang maksimal bagi bangsa dan negara. 

"Hadirnya mereka sebagai staf khusus Presiden, artinya Presiden mendengarkan 

sebuah gerak irama dari kaum muda Indonesia agar mereka berbakti bagi 

Indonesia raya kita," kata Hasto usai membuka rapat kerja DPC PDIP Bantul, 

Minggu (24/11/2019). 

Menyoal pengangkatan ketujuh stafsus yang dinilai sebagian orang hanya karena 

kedekatan Jokowi dengan orang-orang tertentu, Hasto membantahnya. 

Menurutnya, pengangkatan stafsus dari kalangan anak muda itu karena Jokowi 

melihat kemampuan dan potensi mereka. 

"Kan ada juga di antara mereka yang berasal dari kaum disabilitas, ya artinya kita 

tidak membedakan kaya atau miskin, yang kita lihat potensinya, kemampuannya," 

tegasnya. 

 

Diketahui bersama, Presiden Jokowi mengumumkan 7 stafsus baru yang akan 

membantunya. 7 anak muda itu adalah Adamas Belva Syah Devara, Putri 

Tanjung, Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, Gracia Billy Mambrasar, 

Angkie Yudistia dan Aminuddin Ma'ruf. (mbr/mbr) 

Berita 22 

Fadli Zon Kritik Stafsus Milenial, Istana: Kita Anggap Hiburan dari 

Senayan 

Andhika Prasetia - detikNews 

Senin, 25 Nov 2019 15:02 WIB 

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pengangkatan 

staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari milenial hanya pajangan. Istana 

menganggap kritik Fadli sebagai hiburan. 

"Terus terang kita kangen kalau Pak Fadli nggak bilang itu. Jadi kita anggap saja 

itu hiburan dari Senayan untuk Pak Presiden dan buat kami semua dari Pak Fadli," 

ucap Seskab Pramono Anung di gedung Setkab, Jakarta Pusat, Senin 

(25/11/2019). 
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Pramono mengatakan stafus dipilih langsung oleh Jokowi dan berada di bawah 

Setkab. Stafsus ini bisa melanjutkan usaha jika punya usaha. 

"Jadi stafsus ini dipilih secara langsung oleh presiden, secara administrasi 

kepegawaian dan manajemen di bawah Setkab. Sehingga dengan demikian 

mereka yang masih mempunyai usaha di tempat usahanya tetap diminta 

mengembangkan usahanya, yang masih belajar ya silakan belajar," kata Pramono. 

Pramono lalu menjelaskan alasan penunjukan stafsus dari kalangan milenial. 

Menurutnya, anak-anak mudalah yang nanti bakal melanjutkan roda bangsa ini. 

"Karena memang, kenapa kemudian dipilih orang-orang muda yang bertalenta 

yang pintar yang membawa perubahan karena memang yang dihadapi oleh bangsa 

ini berbeda dengan apa yang akan kami alami. Jadi Pak Jokowi, kami-kami ini 

yang umur di atas 50, sementara Indonesia akan menjadi bangsa besar, menjadi 10 

kekuatan ekonomi dunia atau 5 kekuatan ekonomi dunia," jelas Pramono. 

"Mereka-merekalah yang nantinya akan bekerja. Maka sejak awal mereka 

dikenalkan dengan birokrasi pemerintahan, tata cara pengambilan keputusan. 

Sehingga bukan kemudian stafsus yang dari hari ke hari ada di kantor," ucapnya. 

Pramono menegaskan para stafsus Jokowi dari milenial sudah bekerja dengan 

memanfaatkan kecanggihan era digital. Dia juga menekankan tak ada intervensi 

terkait stafsus milenial itu. 

"Sekarang kan era digital. Era yang sangat dinamis sekali. Jadi mereka sudah 

mulai bekerja. Dan tidak ada intervensi politik. Intervensi politik 

apa, wong Presiden yang milih kok," ucap Pramono. 

Pramono menjelaskan soal gaji stafsus kalangan milenial Jokowi yang lebih dari 

Rp 50 juta. Dia menegaskan stafsus Jokowi bekerja full dengan gaji sebesar itu. 

"Jadi stafsus ini jabatannya setara dengan eselon I. Eselon I di lingkungan Setkab, 

Setneg, Menkeu, itu ya sebegitu (Rp 51 juta). Karena itu kan ada Keppres-nya, 

ada aturan mainnya. Pekerjaannya full. Kan sekarang bekerja tidak harus di 

kantor, bahkan sekarang para menteri pun dalam banyak hal kita mengambil 

keputusan tidak lagi seperti dulu harus di kantor," katanya. 

Fadli Zon sebelumnya mengkritik Jokowi soal stafsus. Dia meminta Jokowi tidak 

melakukan pencitraan dengan mengangkat stafsus dari kalangan milenial. 

"Ya itu cuma lipstik aja menurut saya, itu pajangan aja itu. Kita mau melihat 

kinerja orang itu pada kapasitas, kapabilitas, nggak melihat umur, nggak melihat 
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pencitraannya. Harusnya hari gini nggak usah pencitraan, cari orang-orang yang 

terbaik. Best of the best," ucap Fadli Zon. 

Berita 23 

Beda Angkatan Stafsus Jokowi dan Ma'ruf Amin 

Tim detikcom - detikNews 

Senin, 25 Nov 2019 21:32 WIB 

Jakarta - Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan barisan staf 

khusus (stafsus) barunya, kini giliran Wakil Presiden Ma'ruf Amin membeberkan 

para stafsusnya ke publik. Namun ada perbedaan angkatan antara barisan stafsus 

Jokowi dan Ma'ruf. Yang pertama diisi angkatan muda, dan yang kedua diisi 

angkatan tua. 

Ada delapan stafsus Ma'ruf yang diumumkan oleh juru bicara Ma'ruf, Masduki 

Baidlowi, di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin 

(25/11/2019). 

Pertimbangan utama, nama-nama ini dipilih karena Ma'ruf nyaman dengan 

mereka. Nama-nama itu juga profesional di bidang masing-masing. Soal 

perbedaan generasi, pihak Ma'ruf sadar nama-nama stafsus Ma'ruf bukan dari 

angkatan milenial. Namun bukan berarti mereka tak punya kompetensi. 

"Karena Bapak Presiden sudah merekrut milenial, maka itu kan juga penting dari 

komponen kemasyarakatan lengkap. Dari berbagai lapisan sosial, milenial, atau 

kolonial sama ya. Kalau kiai, generasi kolonial ya sama. Itu tidak mengurangi 

kompetensi," kata Masduki, yang juga termasuk satu dari delapan nama stafsus 

Ma'ruf. 

Usia stafsus Ma'ruf 

Nama pertama, Masduki Baidlowi sendiri. Dia menjadi Staf Khusus Wapres 

Bidang Komunikasi dan Informasi. Dia lahir pada 20 Juli 1958. Berarti, 

usianya 61 tahun. 

Nama kedua, Muhammad Aziz yang menjadi Stafsus Bidang Penanggulangan 

Kemiskinan dan Otonomi Daerah. Aziz lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 1962. 

Berarti umurnya sekarang 57 tahun. 

Nama ketiga, Satya Arinanto menjadi Stafsus Bidang Hukum. Dia lahir di 

Surabaya pada 16 November 1965. Umurnya saat ini 54 tahun. 
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Nama keempat, Sukriansyah S Latief sebagai Stafsus Bidang Infrastruktur dan 

Investasi. Dia lahir di Ujung Pandang (sekarang Makassar) pada 30 Agustus 1969. 

Sekarang dia berusia 50 tahun. 

Nama kelima, Robikin Emhas sebagai Stafsus Bidang Politik dan Hubungan 

Antarlembaga. Ketua Tanfidziyah PBNU ini lahir di Gresik Jawa Timur pada 12 

Agustus 1969, atau saat ini berusia 50 tahun. 

Nama keenam, Mohamad Nasir diplot sebagai Stafsus Bidang Reformasi 

Birokrasi. M Nasir tak asing lagi, dia mantan menteri. Dia lahir pada 27 Juni 1960 

atau berusia 59 tahun. 

Nama ketujuh, Lukmanul Hakim diangkat menjadi Stafsus Bidang Ekonomi dan 

Keuangan. Dia lahir di Tasikmalaya, 31 Juli 1969. Umurnya sama dengan 

Sukriansyah, yakni setengah abad. 

Nama kedelapan, Masykuri Abdillah, ditempatkan sebagai Stafsus Bidang Umum. 

Dia lahir pada 22 Desember 1958 atau berusia 60 tahun, sebentar lagi 61 tahun. 

Dari delapan staf di atas, yang paling muda adalah Lukmanul Hakim berusia 50 

tahun. Paling tua adalah Masduki berusia 61 tahun. 

Usia stafsus Jokowi 

Jokowi punya 14 stafsus. Namun yang bikin menonjol adalah setengah dari 14 

stafsus itu adalah anak muda. Anak muda inilah yang dibawa Jokowi tampil ke 

muka publik pada Kamis (21/11) kemarin. 

Tujuh stafsus milenial itu, pertama, Adamas Belva Syah Devara kelahiran 30 Mei 

1990 atau berumur 29 tahun. Dia adalah CEO Ruang Guru. 

Kedua, Putri Tanjung, yang merupakan CEO Creativepreneur. Dia lahir pada 22 

September 1996 atau berumur 23 tahun. Karena lahir pada 1996, Putri Tanjung 

bisa juga disebut sebagai angkatan Generasi Z, angkatan yang lebih muda dari 

Generasi Milenial. 

Ketiga, Andi Taufan Garuda Putra yang merupakan pendiri dan CEO lembaga 

keuangan mikro, Amartha. Dia lahir pada 24 januari 1987 atau berusia 32 tahun. 

Dia menjadi stafsus bidang fintech. 

Keempat, ada Ayu Kartika Dewi pendiri gerakan SabangMerauke. Perempuan ini 

lahir di Banjarmasin, 36 tahun silam. Kelima, ada Gracia Billy Mambrasar, yang 

berusia 30 tahun dari Serui, Papua. Dia menjadi stafsus urusan Papua. 



 

 

Keenam, ada Angkie Yudistia, pendiri Thisable Enterprise. Dia lahir pada 5 Juni 

1987 atau berumur 32 tahun saat ini. Tokoh muda dari dari insan tuli ini menjadi 

stafsus bidang disabilitas. 

Ketujuh, Aminuddin Ma'ruf yang merupakan mantan Ketua Umum PMII dan 

Sekjen Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) yang merupakan relawan 

Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Dia lahir pada 27 Juli 1986 atau berusia 33 

tahun, menjadi stafsus bidang pesantren. 

Selain tujuh anak muda di atas, ada pula tujuh stafsus lain yang lebih tua. Mereka 

adalah Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, Arif 

Budimanta, Diaz Hendropriyono, Dini Shanti Purwono, Fadjroel Rachman, dan 

Anggit Nugroho. 

Berita 24 

Daftar Panjang 22 Stafsus Jokowi-Ma'ruf Amin 

Tim detikcom - detikNews 

Selasa, 26 Nov 2019 07:31 WIB 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf 

Amin memiliki deretan staf khusus (stafsus) untuk menunjang kinerja masing-

masing. Jika ditotal, jumlah stafsus Jokowi dan Ma'ruf berjumlah 22 orang. 

Pengumuman staf khusus awalnya dilakukan oleh Jokowi. Nama Fadjroel 

Rachman yang pertama ditunjuk menjadi stafsus di periode kedua Jokowi. 

Sebulan berselang, Jokowi kembali mengumumkan 7 stafsus milenial dan 

ditambah sejumlah nama lama--namun tidak diperkenalkan Jokowi--. Total, 

Jokowi memiliki 14 stafsus. 

"Waduh nggak ngitung saya, (ada) 14, saya nggak pernah ngitung," kata Jokowi 

di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (21/11). 

Pada hari Senin (25/11), Ma'ruf--lewat jubirnya--mengumumkan 8 stafsus. 

Setengahnya berasal dari Nahdlatul Ulama (NU). 

"Pertimbangan pertama, saya kira karena ini semacam wilayah kewenangan wakil 

presiden. Tentu saja ini adalah bagaimana wakil presiden nyaman dengan orang-

orang yang bersangkutan," kata Jubir Wapres Masduki Baidlowi di Kantor Wakil 

Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/11). 
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Adapun posisi stafsus setara dengan pejabat eselon I. Selain di lingkaran RI-1 dan 

RI-2, menteri-menteri di kabinet diperbolehkan mengajukan 5 stafsus. 

Berikut daftar stafsus Jokowi: 

1. Angkie Yudistia-Stafsus bidang disabilitas/Jubir bidang sosial 

2. Aminuddin Ma'ruf-Stafsus bidang pesantren 

3. Adamas Belva Syah Devara 

4. Ayu Kartika Dewi 

5. Putri Indahsari Tanjung 

6. Andi Taufan Garuda Putra-Stafsus bidang fintech 

7. Gracia Billy Mambrasar-Stafsus bidang urusan Papua 

8. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana-Stafsus bidang komunikasi 

9. Sukardi Rinakit-Penyusun pidato presiden 

10. Arif Budimanta 

11. Diaz Hendropriyono-Stafsus bidang sosial 

12. Dini Shanti Purwono-Stafsus bidang hukum dan perundang-undangan 

13. Fadjroel Rachman-Jubir presiden 

14. Anggit Nugroho-Sekretaris pribadi presiden 

Berikut daftar stafsus Ma'ruf: 

1. Masduki Baidlowi-Stafsus bidang komunikasi dan informasi 

2. Muhammad Imam Aziz-Stafsus bidang penanggulangan kemiskinan dan 

otonomi daerah 

3. Satya Arinanto-Stafsus bidang hukum 

4. Sukriansyah S Latief-Stafsus bidang infrastruktur dan investasi 

5. Robikin Emhas-Stafsus bidang politik dan hubungan antarlembaga 

6. Mohamad Nasir-Stafsus bidang reformasi birokrasi 

7. Lukmanul Hakim-Stafsus bidang ekonomi dan keuangan 

8. Masykur Abdillah-Stafsus bidang umum 

 

Berita 25 

Jokowi Punya Stafsus Milenial, Apa Dampaknya Buat Ekonomi RI? 

Eduardo Simorangkir - detikFinance 

Selasa, 26 Nov 2019 11:02 WIB 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 12 orang staf khusus 

barunya pada akhir pekan lalu. Pengumuman para staf khusus tersebut 

mengejutkan banyak orang mengingat tujuh di antara mereka memiliki usia yang 

cukup muda untuk lingkungan istana. 



 

 

Umumnya mereka disebut sebagai perwakilan dari para generasi milenial. Dengan 

latar belakang para staf khusus milenial ini sebagai pengusaha kreatif, apa dampak 

yang bisa dirasakan nantinya dengan kehadiran mereka? 

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai 

para staf khusus tersebut bisa membantu Jokowi dalam mendorong inovasi dalam 

mengambil keputusan. Prestasi mereka pada bidang usaha yang telah dijalani 

sebelumnya diharapkan bisa dibuktikan pada level negara. 

"Kalau dilihat kapasitasnya, yang kapasitasnya mumpuni bisa bawa pengaruh 

besar. Mereka sebelumnya kan sukses di perusahaan. Tapi yang dikerjakan 

sekarang adalah untuk publik sehingga ada perbedaan tajam antara bisnis dan 

negara," kata Trubus saat dihubungi Selasa (26/11/2019). 

Para staf khusus tersebut diharapkan bisa bersinergi dengan para pengambil 

keputusan di level kementerian/lembaga (K/L) sebagai penyambung lidah rakyat. 

Sinergi menjadi penting karena para staf khusus tersebut tak bisa bekerja sendiri 

untuk memberikan dampak yang diinginkan, begitu pula sebaliknya para 

pengambil kebijakan juga harus bisa mendengarkan aspirasi dari para milenial 

tadi. 

"Kalau bisa sinergi dengan baik, saya yakin akan ada banyak perubahan. Misalnya 

mengenai investasi. Investasi itu salah satu kesulitannya kan soal perizinan dan 

pengadaan tanah dan aturan yang tumpang tindih. Kalau mereka bisa bersinergi, 

itu bisa. Presiden dan wapres akan ikuti masukan itu," ujar Trubus. 

Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia, Piter Abdullah menilai kehadiran para 

staf khusus bisa berpengaruh jika kebijakan pada tingkatan makro bisa 

diimplementasikan dengan baik. Menurutnya, terobosan yang dihasilkan para 

perwakilan milenial di istana tak bakal punya pengaruh besar jika kebijakan di 

tingkat makro tidak berjalan dengan baik. 

"Kalau hanya menempatkan staf khusus, apalagi ini orang-orang mikro semua. 

Persoalan kita itu bukan persoalan mikro, tapi makro. Mikro tidak bergerak 

karena makronya tidak kondusif," katanya. 

Misalnya saja soal pencetakan wirausaha baru, tak bakal bisa terlaksana dengan 

baik jika kebijakan di level makro tak kondusif untuk kegiatan di level mikro. 

Contohnya pada penetapan suku bunga dan hal lainnya pada aturan investasi 

misalnya. 

"Dunia usaha akan bisa berkembang dengan sangat baik dengan semua terobosan 

dan ide baru dari milenial, tapi kalau makro tidak diperbaiki ya percuma. Ide-ide 

dari milenial tadi akan terhambat," ucapnya. 



 

 

Berita 26 

Kata Emil Dardak tentang Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi 

Hilda Meilisa - detikNews 

Selasa, 26 Nov 2019 21:07 WIB 

Surabaya - Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu mengangkat tujuh anak 

milenial menjadi staf khususnya. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto 

Dardak memiliki pendapat terkait tujuh orang pilihan Jokowi ini. 

Suami Arumi Bachsin ini menyebut pemilihan tujuh staf khusus ini bukan tanpa 

alasan. Karena, ketujuhnya memiliki rekam jejak baik hingga berbagai inovasi 

untuk masyarakat. 

 

"Yang saya tahu, nama-namanya yang diangkat beliau itu memang berkualitas, 

memiliki bukan hanya intelektualitas yang tinggi, tapi juga punya rekam jejak 

inovasi yang bermanfaat ke masyarakat," kata Emil di Surabaya, Selasa 

(26/11/2019). 

Tak hanya itu, Emil yakin berbagai prestasi yang diraih ketujuh staf khusus 

merupakan hasil perjuangan yang tidak mudah. "Saya pernah bertemu sebagian 

dari mereka dan sepak terjangnya dalam berjuang pada masyarakat ada. Jadi 

bukan instan," imbuhnya. 

Emil juga ingin para anak muda ini bisa memberikan ide-ide segar bagi Indonesia 

ke depannya. Namun, Emil mengingatkan beberapa hal, salah satunya terkait 

lingkungan baru yang selalu memiliki kompleksitasnya masing-masing. 

 

"Mereka anak-anak muda yang mudah-mudahan bisa menyuntik kita dengan ide-

ide yang fresh yang baru. Tentunya kita sebagai generasi milenial juga jangan 

lupa bahwa setiap hal punya kompleksitasnya sendiri-sendiri," paparnya. 

"Artinya kita berharap antara lembaga-lembaga yang selama ini menangani 

kebijakan sektoral, itu juga harus dipahami kompleksitas dari lingkungan 

kebijakannya. Sehingga ide-ide yang dihasilkan ini sudah memahami betul apa 

yang menjadi penentu kebijakan yang selama ini berjalan," imbuhnya. 

Sementara terkait banyak pihak yang memberikan cibiran kepada para staf khusus 

dan Jokowi, Emil mengajak semuanya berpikir positif. Dia ingin masyarakat 

memberi waktu kepada para anak muda untuk membuktikan kehebatannya. 



 

 

"Kenyataannya kan ini diangkat jadi staf khusus. Lalu, bahwa ini hanya 

pencitraan logikanya bagaimana? Kalau ini kan sudah diangkat resmi, 

diperkenalkan di Istana oleh Presiden langsung. Tentunya waktu yang akan 

menjawab bagaimana presiden konsisten dengan penerapan ide-ide yang fresh," 

pungkas Emil. (hil/iwd) 

wagub emil 

Berita 27 

KPK Ingatkan Stafsus Jokowi-Ma'ruf: Kalau Ada Gratifikasi Baiknya 

Ditolak 

Zunita Putri - detikNews 

Kamis, 28 Nov 2019 11:22 WIB 

Jakarta - KPK mengingatkan para Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin berhati-hati dalam menerima sesuatu. Menurut 

KPK, para stafsus menerima gaji dari negara sehingga terikat sejumlah aturan. 

"Kami mengingatkan juga bahwa kepada para staf khusus presiden ataupun wakil 

presiden yang sudah diangkat, tentu setelah secara formil diangkat ya yang perlu 

dipahami adalah ketika anda sudah menjadi pegawai negeri atau penyelenggara 

negara dalam level struktur apapun eselon I, eselon II, dan eselon II, sepanjang 

memenuhi ketentuan, misalnya menerima gaji dari keuangan negara, maka ada 

sejumlah pasal-pasal harus diperhatikan," ujar Kabiro Humas KPK Febri 

Diansyah kepada wartawan, Kamis (28/11/2019). 

Febri mengatakan para penyelenggara negara tidak boleh menerima fee terkait 

jabatan. Jika ada pihak tertentu yang berupaya memberi sesuatu, hal itu tak boleh 

diterima. 

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak boleh menerima fee terkait 

dengan jabatannya, baik secara aktif pada transaksional ataupun secara pasif 

misalnya ada pihak-pihak tertentu yang karena pengaruh atau karena hubungan 

jabatan memberikan sesuatu itu tidak boleh diterima," imbuhnya. 

Febri mengimbau para stafsus Jokowi-Ma'ruf menolak segala bentuk gratifikasi. 

Namun, jika pemberian itu ternyata diberikan lewat orang lain, sebaiknya 

langsung dilaporkan ke KPK maksimal 30 hari kerja. 

"Jadi kami imbau kalau ada pihak-pihak lain yang mencoba mendekati para staf 

khusus atau para pejabat baru, maka sebaiknya kalau ada pemberian itu ditolak 
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sejak awal. Kalau pemberian itu yang berupa gratifikasi itu diberikan secara tidak 

langsung, akan ada faktanya disisipkan melalui pihak lain, maka penerimaan itu 

wajib dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja," jelasnya. 

Febri mengatakan KPK menerima laporan dalam bentuk online ataupun langsung. 

KPK juga membuat call center 198 jika ada pejabat baru, termasuk stafsus yang 

ingin membuat laporan. 

Sementara itu, KPK masih mengkaji kewajiban LHKPN bagi para Stafsus 

Jokowi-Ma'ruf. Febri menegaskan para pejabat yang baru dilantik harus taat 

aturan dan menolak segala bentuk gratifikasi. 

"Kami masih mengkaji tentang kewajiban pelaporan LHKPN, kita mengingatkan 

agar (stafsus) menghindari sebisa mungkin, atau menolak sejak awal kalau ada 

pihak yang memberikan gratifikasi pada para pejabat yang baru dilantik termasuk 

para staf khusus," pungkasnya. 

Berita 28 

Stafsus Jokowi Dibagi 3 Klaster: Komunikasi, Strategis dan Teman Diskusi 

Andhika Prasetia - detikNews 

Senin, 02 Des 2019 17:07 WIB 

Jakarta - Para staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini 

menghadap sang kepala negara di Istana. Ada pembagian tugas yang dibicarakan. 

Stafsus Presiden Ari Dwipayana mengatakan stafsus presiden dibagi menjadi 3 

klaster berdasarkan bidang tugas masing-masing. Pertama adalah bidang 

komunikasi, kedua adalah bidang strategis, dan ketiga adalah teman diskusi 

Jokowi. 

"Ada 3 gugus tugas yang nanti akan bekerja bantu perlancar tugas Bapak 

Presiden. Yang gugus tugas pertama bergerak di bidang komunikasi yang akan 

lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman (wartawan) semua," kata Ari di 

Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019). 

Sejumlah stafsus yang bertugas di bidang komunikasi adalah Fadjroel Rachman 

(bidang politik pemerintahan), Arif Budimanta (bidang ekonomi), Angkie 

Yudistia (bidang sosial), dan Dini Shanti Purwono (bidang hukum).Gugus tugas 

kedua adalah urusan kelompok strategis. Mereka adalah Sukardi Rinakit, Diaz 

Hendropriyono, Aminuddin Ma'ruf, dan Anggit Nugroho. Nama terakhir juga 

menjabat sekretaris pribadi Jokowi. 
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Gugus tugas ketiga adalah teman diskusi presiden. Mereka adalah 7 stafsus 

milenial Jokowi. 

"Yang gugus ketiga itu akan lebih fokus kepada teman diskusi presiden, teman-

teman muda kita stafsus milenial yang banyak berdiskusi tentang gagasan-

gagasan inovatif," kata Ari. 

Para stafsus juga memiliki koordinator. Ari sudah ditunjuk Jokowi menjadi 

koordinator stafsus presiden. 

"Sebagai koordinator, saya juga diminta oleh pak presiden bertindak sebagai 

koordinator staf khusus presiden," ucap Ari. 

Untuk diketahui, Jokowi memiliki 14 stafsus. Mereka adalah: 

1. Angkie Yudistia 

2. Aminuddin Ma'ruf 

3. Adamas Belva Syah Devara 

4. Ayu Kartika Dewi 

5. Putri Indahsari Tanjung 

6. Andi Taufan Garuda Putra 

7. Gracia Billy Mambrasar 

8. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana 

9. Sukardi Rinakit 

10. Arif Budimanta 

11. Diaz Hendropriyono 

12. Dini Shanti Purwono 

13. Fadjroel Rachman 

14. Anggit Nugroho 
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