
 
 
 
 
 
 

SAMBUTAN 
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA PROVINSI  
JAWA TENGAH 

PADA  
MONITORING EVALUASI KONTIBUTOR 

BERITA DAERAH WEBSITE 
JATENGPROV.GO.ID 

PEKALONGAN, 28 SEPTEMBER 2021 

 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Selamat pagi dan salam sejahtera        
untuk kita semua. 

 
Yang saya hormati, Nara Sumber, 
Moderator dan Peserta  

Monitoring Evaluasi Kontributor Berita 
Daerah Jatengprov.go.id; 

Hadirin yang berbahagia; 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa, Alhamdulillah kita masih 

dikaruniai nikmat kesehatan dan 

kesempatan sehingga dapat hadir 

menyertai Pembukaan Monitoring 

Evaluasi Kontibutor Berita Daerah 

website jatengprov.go.id. 

Saya sangat mengapresiasi 

diselenggarakannya kegiatan ini, karena 

saya menilai peran para kontributor 

jatengprov.go.id sangat penting dalam 

menginformasikan kebijakan, program dan 

kegiatan serta hasil-hasil pembangunan di 

daerah masing-masing  kepada masyarakat 

Jawa Tengah pada khususnya dan bangsa 

Indonesia pada umumnya bahkan kepada 
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dunia karena dipublikasikan melalui media 

website.    

Kita sadari benar, bahwa hasil-hasil 

pembangunan maupun berbagai kebijakan, 

program dan kegiatan yang direalisasikan 

oleh Pemerintah, tidak akan dapat 

diketahui oleh masyarakat luas jika tidak 

dikomunikasikan melalui media. Untuk itu, 

para kontributor daerah selaku Aparat Sipil 

Negara yang berada di Provinsi, maupun 

Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban 

memviralkan hasil-hasil pembangunan 

tersebut. 

Saya mengamati dengan intensif 

bahwa berita-berita yang Saudara kirimkan 

merupakan kegiatan pemerintah 

Kabupaten Kota yang terkait dengan 

kepentingan masyarakat luas, sehingga 

informasi yang dihadirkan sangat 

bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini 

terbukti banyaknya respon dari masyarakat 

luas terkait dengan pemberitaan dari 

Kabupaten/Kota. 

Narasumber, moderator, peserta 

kegiatan yang kami hormati, 

Saya mendapat laporan bahwa 

berdasarkan evaluasi sementara sampai 

dengan bulan Agustus 2021, realisasi 

pelaksanaan berita daerah jatengprov.go.id 

secara umum telah terlaksana dengan baik 

dan berita daerah yang terupload ke 

website jatengprov.go.id sudah sesuai 

dengan harapan. Meskipun pandemi Covid-

19 masih berjalan, berita dari 

Kabupaten/Kota yang dikirimkan 

merupakan tetap up to date, dan tidak 

basi. Hal itu menunjukkan adanya 

keseriusan para kontributor berita daerah 

jatengprov.go.id. 
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Pada kesempatan yang berbahagia ini, 

saya ucapkan terima kasih kepada para 

kontributor jatengprov.go.id yang telah 

bekerja dengan baik dalam mendukung 

pelayanan dan keterbukaan informasi 

publik melalui website jatengprov.go.id.  

Ucapan terima kasih saya sampaikan 

juga kepada Narasumber dan Moderator, 

dari PWI dan Pemkot Pekalongan atas 

sinergitas dan kerjasamanya, sehingga 

kegiatan ini dapat terselenggara yang 

Insha Allah dapat berjalan baik dan lancar, 

serta memberikan manfaat yang signifikan 

bagi peningkatan kualitas dan kompetensi 

para kontributor maupun bermanfaat bagi 

masyarakat luas. 

Demikian yang dapat saya sampaikan 

pada kesempatan ini.  

Selanjutnya dengan mengucap 

”Bismillahir-rohmaannirrohim”, Monitoring 

Evaluasi Kontibutor Berita Daerah website 

jatengprov.go.id, secara resmi saya BUKA 

dan DIMULAI. 

SELAMAT MELAKSANAKAN MONEV. 

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. 

Wabillahi taufik wal hidayah 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 

RIENA RETNANINGRUM, SH 


