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ABSTRAK 
 

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui kinerja pelayanan pengangkutan 
sampah di Kota Batam diukur dengan menggunakan Balanced Scorecard. Konsep Balanced 
Scorecard banyak digunakan sebagai pengukuran kinerja organisasi sektor swasta dan publik. 
Konsep Balanced Scorecard memiliki beberapa keunggulan yaitu : terukur, seimbang, 
komprehensif dan koheren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
statistik deskriptif dan inferensial. Data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner terhadap pengguna jasa pelayanan 
pengangkutan sampah sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Batam. Balanced Scorecard terdiri dari empat perspektif yaitu : 
perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan. Empat perspektif tersebut diukur kemudian dinilai dengan 
menggunakan Balanced Scorecard dan hasil dari kinerja pelayanan pengangkutan sampah 
mendapatkan nilai baik dengan skor 0,6. Dengan hasil tersebut, Dinas Lingkungan Hidup 
dapat menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa 
yang akan datang. 
 

Kata Kunci : Kinerja, perspektif keuangan, proses bisnis internal, pelanggan, pertumbuhan 
dan pembelajaran.  

================================================================ 
 

PENDAHULUAN  
Kota Batam merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, berada di lokasi strategis 

dijalur perdagangan selat malaka menjadikan Kota Batam memiliki keunggulan dari daerah 
lain. Kota Batam saat ini ditopang oleh empat pilar pembangunan yaitu sebagai Kota industri, 
jasa, alih kapal dan pariwisata yang terkenal di tingkat Nasional dan Internasional. Namun 
seiring dengan pertumbuhan pembangunan, berdampak juga pada tingginya angka 
Pertumbuhan penduduk di Kota Batam. Angka pertumbuhan penduduk di Kota Batam 
mencapai 8 % pertahun, baik akibat migrasi penduduk dari daerah lain maupun tingginya 
angka kelahiran di Kota berbentuk kalajengking ini. Hal ini tentunya berdampak pada 
permasalahan sampah yang dihasilkan penduduk Batam.  

Jumlah penduduk Batam sampai dengan akhir tahun 2016 yang dirilis Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berjumlah 1.238.128 jiwa yang tersebar di 9 
Kecamatan. Bila diasumsikan jumlah sampah yang dihasilkan perjiwa 0,7 kg, maka perhari 
warga Batam menghasilkan sampah sebanyak 867 ton/hari. Tingginya angka timbulan 
sampah yang dihasilkan warga Batam tersebut merupakan masalah bila tidak dikelola secara 
bijak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 
dijelaskan bahwa peran masyarakat untuk membantu mengelola sampah dari tingkat Rukun 
Tetangga hingga tingkat Kota.  
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Pelayanan Pengangkutan Sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Batam merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang bergerak di bidang sektor 
publik dalam hal jasa pengangkutan sampah. Kegiatan yang orientasinya pada pelayanan 
untuk menjadikan Kota Batam yang bersih, sehat dan hijau dan melaksanakan visi misi Kota 
Batam sebagai kota yang Madani. Sebagai salah satu instansi pemerintah harus mampu 
memberikan pertanggungjawaban baik secara keuangan maupun non keuangan kepada 
Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai pengguna jasa. Oleh karena itu perlu adanya suatu 
pengukuran kinerja yang mencakup semua aspek.  

Pelayanan Pengangkutan Sampah tidak dapat dipungkuri adalah masalah yang menjadi 
sorotan di Kota Batam, seiring bertumbuhnya pembangunan demi pembangunan serta 
meningkatnya jumlah penduduk Kota Batam haruslah sesuai dengan Kebutuhan Sarana dan 
Prasarana. Ketidaksesuaian hal tersebutlah yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, 
terdapat komplain dari masyarakat atas pelayanan yang terlambat, pertanyaan-pertanyaan 
meliputi cara pengelolaan persampahan yang tidak teratur. Untuk itulah diperlukan adanya 
pengukuran kinerja dengan menggunakan Balanced Scorecard, dimana alat pengukuran 
kinerja ini mencakup semua aspek yang kemudian dikelompokkan menjadi empat perspektif 
utama yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, 
perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Adanya fakta bahwa banyak perusahaan yang 
mengadopsi konsep Balanced Scorecard menunjukkan banyak perubahan yang signifikan, 
antara lain: manajemen semakin berorientasi pada pelanggan, waktu respon terhadap 
pelanggan semakin cepat, perbaikan kualitas pelayanan, penekanan pada kerja tim, waktu 
untuk launching produk baru berkurang, dan manajemen lebih berorientasi pada masa depan 
(Mahmudi, 2007).  

Pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard (BSC) dianggap paling tepat 
karena didalamnya terdapat empat variabel yang diukur secara komprehensif yaitu perspektif 
pelanggan, keuangan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Pada metode 
lama keberhasilan suatu organisasi umumnya hanya diukur dari perspektif keuangan saja 
namun dengan metode Balanced Scorecard, diharapkan publik dapat mengetahui kinerja 
pelayanan pengangkutan sampah Kota Batam. Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
kinerja pelayanan pengangkutan sampah Kota Batam diukur dengan menggunakan Balanced 

 
 

METODE 
Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan aktifitas rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan secara 
berkesinambungan dan bertahap dimulai dari perencanaan, sampai pada penyajian hasil 
penelitian. Berdasarkan judul yang telah disebutkan pada latar belakang penelitian dan tujuan 
penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja Pelayanan Pengangkutan Sampah Kota 
Batam dengan menggunakan Balanced Scorecard, maka perlu dilakukan penelitian untuk 
mengukur kinerja pelayanan pengangkutan sampah Kota Batam secara komprehensif yang 
meliputi empat variabel yang ada dalam metode Balanced Scorecard, yaitu perspektif 
pelanggan, keuangan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Pada 
organisasi pemerintah, penerapan Balanced Scorecard memerlukan beberapa penyesuaian 
yang disebabkan perbedaan fokus utama, tujuan, ukuran serta target organisasi publik dengan 
sektor swasta (Gasperz, 2005).  

Sesuai dengan urutannya, pada organisasi publik perspektif yang pertama yaitu 
perspektif pelanggan. Pada perspektif ini peneliti berusaha mengukur kinerjanya dengan 
menggunakan model serqual dengan 5 indikator. Tingkat kepuasan pelanggan yang  
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didapatkan dari kuesioner menunjukkan keberhasilan perspektif pelanggan. Yang kedua 
adalah perspektif keuangan, pada perspektif ini peneliti menggunakan Laporan Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2014, 2015, dan 
2016. Keberhasilan pada perspektif ini diukur dari persentase besarnya aspek penyerapan 
selama tiga tahun terakhir. Yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal. Pada 
perspektif ini penulis mengukur kinerja melalui tiga dimensi dan tiga indikator berupa 
kuesioner pertanyaan tingkat kepuasan yang diperoleh dari indikator menunjukkan kinerja 
pada perspektif proses bisnis internal. Yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan. Pada perspektif ini kinerja diukur dengan menggunakan data sekunder, yaitu 
data retensi petugas, dan produktivitas petugas. Perspektif pelanggan, perspektif keuangan, 
perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah ikatan 
strategis yang merupakan hubungan sebab akibat. Melalui analisis data kinerja diperoleh pada 
keempat perspektif ini akan didapatkan gambaran keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Batam.  

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif. Analisis penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Instrumen 
penelitian ini sebelumnya diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu sebelum 
digunakan untuk mengumpulkan data. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, 
dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan adalah akhir periode penelitian 
yang merupakan jawaban rumusan masalah.  
Populasi dan Sampel 
1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 
masyarakat Kota Batam yang merasakan pelayanan pengangkutan sampah yang dilaksanakan 
oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.  
2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apa 
yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi 
(Sugiyono, 2011). Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus representatif karena 
harus mewakili populasi secara keseluruhan.  

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode proportional random sampling yaitu teknik penentuan sampel 
berdasarkan perbandingan. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau 
unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proposional. Pengambilan sampel berdasarkan 
jumlah penduduk Kota Batam per Oktober 2016 sebanyak 1.238.128 jiwa. Kota Batam 
terbagi atas 9 Kecamatan yaitu : Kecamatan Sei Beduk, Sagulung, Nongsa, Batam Kota, 
Sekupang, Batu Aji, Lubuk Baja, Batu Ampar, dan Bengkong. 
 

HASIL PENELITIAN 
 

Perspektif Pelanggan  
Dari data yang telah dikumpulkan dari hasil kuesioner dapat ditentukan interval 

kepuasan pelanggan/masyarakat pengguna jasa pelayanan pengangkutan sampah Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Batam yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan 
pelanggan pada layanan sebagaimana dirumuskan dalam Mahsun (2009). Penetapan tingkat 
kepuasan pelanggan/masyarakat pada layanan secara keseluruhan didasarkan pada skala yang 
digunakan untuk mengolah data.  
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IK Maks = PP x R x EXMaks 
= 13 x 100 x 4 
= 5.200 

IK Min = PP x R x EXMin 
= 13 x 100 x1 
= 1.300 

Interval = (IKMaks - IKMin) : 4 
= (5.200 - 1.300) : 4 
= 975 

IKK = Interval x EXMaks 
= 975 x 4 
= 3.900 

 

Sehingga skala tingkat kepuasan pelanggan/masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut :  
1.300  2.275   Sangat tidak puas     
2.276  3.250 Tidak puas     
3.251  4.225 Puas     
4.226  5.200 Sangat puas     
 Sangat 

Tidak Puas Puas Sangat Puas  Tidak Puas        
        
        

    3.900   
      

1.300  2.275 2.276  3.250 3.251  4.225 4.226  5.200 

 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada pelanggan/masyarakat yang menggunakan 
jasa pelayanan pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, diperoleh hasil 
indeks kepuasan pelanggan (IKK) pada aspek pelayanan sebesar 3.900 sehingga hasil IKK 
tersebut apabila dicocokan pada skala tingkat kepuasan pelanggan berada pada interval 3.251  

 4.225 yang berarti dalam kategori puas. 
 

Perspektif Keuangan  
Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan dana 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Batam. Dalam 
perspektif keuangan terdapat ukuran yang dijadikan penilaian yaitu penyerapan anggaran. 

 
Tabel 1  

Penyerapan Anggaran Tahun 2014-2016  
Tahun Anggaran Realisasi Anggaran Persentase 

    

2014 Rp. 113.435.545.894,04 Rp. 99.949.398.753,10 86% 
    

2015 Rp. 108.968.184.113,70 Rp. 99.780.674.731,47 92, 95% 
    

2016 Rp. 127.380.437.263,08 Rp. 115.148.844.135,97 89,78% 
    

 
 

Dari tabel diatas menunjukkan secara umum kinerja perspektif keuangan untuk rasio 
ini adalah cukup ekonomis, karena kinerja keuangan dikatakan ekonomis apabila diperoleh 
nilai lebih dari 100% (x > 100%) untuk rasio penyerapan ini. Salah satu cara untuk mengukur 
rasio ini adalah dengan memperbandingkan apakah biaya organisasi lebih besar dari jumlah 
yang telah dianggarkan oleh organisasi. Persentase penyerapan anggaran dari tahun 2014 
sampai 2016 mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2014 penyerapan anggaran sebesar 86  
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persen hal ini mengindikasikan bahwa realisasi pengeluaran tidak melebihi anggaran yang 
ditetapkan dan dinyatakan cukup baik. Pada tahun 2015 naik menjadi 92,95 persen hal ini 
menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup semakin baik dan pada tahun 2016 
mengalami penurunan menjadi 89.78 persen dan dinyatakan masih baik. Rasio persentase 
penyerapan anggaran ini menunjukkan tingkat kemampuan instansi dalam menggunakan 
anggaran yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio persentase penyerapan anggaran berarti 
semakin baik kinerjanya. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penyerapan anggaran Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Batam dari tahun ketahun tidak pernah melampaui anggaran yang 
ditetapkan atau dengan kata lain realisasi pengeluaran selalu lebih kecil bila dibandingkan 
dengan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Hidup Kota 
Batam perlu lebih memfokuskan diri dalam penyusunan anggaran, sehingga anggaran yang 
telah ditetapkan tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil sehingga dapat mencapai target 100 
persen atau mendekati. 
 
Perspektif Proses Bisnis Internal  
Dari data kuesioner yang telah dikumpulkan dapat ditentukan interval kepuasan 
pelanggan/masyarakat pengguna jasa pelayanan pengangkutan sampah Dinas Lingkungan 
Hidup untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan pada proses bisnis internal sebagaimana 
dirumuskan dalam Mahsun (2009). Penetapan tingkat kepuasan pelanggan/masyarakat pada 
layanan secara keseluruhan didasarkan pada skala yang digunakan untuk mengolah data.  
IK Maks = PP x R x EXMaks 

= 3 x 100 x 4 
= 1.200 

IK Min = PP x R x EXMin 
= 3 x 100 x1 
= 300 

Interval = (IKMaks - IKMin) : 4 
= (1.200 - 300) : 4 
= 225 

IKK = Interval x EXMaks 
= 225 x 4 
= 900 

 

Sehingga skala tingkat kepuasan pelanggan/masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut : 
300  525 Sangat tidak puas 
526  750 Tidak puas 
751  975 Puas 
976  1.200 Sangat puas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada pelanggan/masyarakat yang menggunakan 
jasa pelayanan pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, diperoleh hasil 
indeks kepuasan pelanggan (IKK) pada aspek pelayanan sebesar 900 diperoleh dari jumlah  
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interval dikalikan skor maksimal sehingga hasil IKK tersebut apabila dicocokan pada skala 
tingkat kepuasan pelanggan berada pada interval 751  975 yang berarti dalam kategori puas. 

 

 

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan  
Indikator dalam perspektif ini ada 3 yaitu : pelatihan petugas, rasio retensi petugas, dan rasio 
pengadaan dan pemanfaatan penggunaan teknologi. Pengukuran ketiga rasio tersebut adalah 
sebagai berikut :  
1. Rasio Retensi Petugas  

Tabel 2 
Persentase Retensi Petugas  

 

  Retensi Petugas   

5.00         
        

4.00         
 

3.94 
      

3.00 
       
  

3.11 
    

    

2.84 
 

2.00       
       

1.00         
        

0.00         

2014 2015 
  

2016 
 

     
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase retensi petugas dari tahun ketahun 
semakin menurun. Diperiode pertama retensi petugas adalah sebesar 3.94 persen. Diperiode 
kedua sebesar 3.11 persen dan pada periode ketiga semakin menurun yaitu sebesar 2.84 
persen. Hal ini menunjukkan bahwa indikator retensi petugas dari tahun 2014 sampai tahun 
2016 semakin baik. Dimana menurunnya retensi petugas ini dapat diartikan bahwa tingkat 
perputaran petugas semakin baik. 

 

2. Rasio Produktivitas Petugas  
Tabel 3  

Persentase Produktivitas Petugas  
 

Produktivitas Petugas 
 

3.00        
       

        

2.00 
     

2.58 
 

   2.26   
       

1.00        
       

  0.65      
0.00        

2014 2015 2016  
 
 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada periode pertama yaitu tahun 2014 
sebesar 0.65 persen. Diperiode kedua sebesar 2.26 persen, dan pada periode terakhir yaitu 
pada tahun 2.58 persen. Hal ini menunjukkan tingkat produktivitas petugas menunjukkan 
peningkatan. Semakin meningkatnya produktivitas dapat disimpulkan bahwa tingkat 
produktivitas petugas semakin baik.  
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Penilaian Kinerja dengan Menggunakan Balanced Scorecard  
Data yang telah dianalisis, dinilai dan diberikan skor terlebih dahulu untuk langkah 

selanjutnya. Pada perspektif dari 16 indikator kepuasan pelanggan tentang pelayanan 
pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang berbentuk instrument 
pertanyaan kepada 100 orang pengguna jasa didapatkan total hasil Indeks Kepuasan 
Konsumen 3.900 jumlah ini apabila ditempatkan pada skala tingkat kepuasan konsumen 
berada pada interval 3.251  4.225 yang berarti masuk katergori puas dan diberi skor 1.  

Pada perspektif keuangan dengan indikator penyerapan anggaran yang menjadi 
penilaian yaitu rasio penyerapan anggaran. Pada penyerapan anggaran selama tiga tahun 
terakhir dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 didapatkan rasio persentase penyerapan 
anggaran yang fluktuatif, dimana pada tahun 2014 penyerapan anggaran sebesar 86 persen, 
pada tahun 2015 sebesar 92,95 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 
89,78 persen . terhadap hal ini maka penyerapan anggaran mendapatkan nilai cukup baik dan 
diberi skor 0.  

Pada perspektif proses bisnis internal, penilaian didapatkan dari kuesioner yang terdiri 
dari 3 instrumen pertanyaan yang disebar kepada masyarakat pengguna jasa layanan 
pengangkutan sampah. Dari 100 responden didapatkan indeks kepuasan konsumen sebesar 
900 IKK tersebut apabila ditempatkan pada skala tingkat kepuasan konsumen berada pada 
interval 751  975 yang berarti masuk kategori puas dan diberi skor 1.  

Dan perspektif yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, pada 
perspektif ini ada 2 indikator yang menjadi penilaian yaitu retensi petugas, dan produktivitas 
petugas. Pada rasio retensi petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dianggap berhasil 
karena dari dalam 3 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan pada petugas yang 
keluar/berhenti/mengundurkan diri dari pekerjaan. Maka untuk retensi tugas mendapatkan 
nilai baik dengan skor 1. Sedang rasio produktivitas petugas pada 3 tahun terakhir mengalami 
peningkatan, untuk itu rasio pengadaan dan pemanfaatan penggunaan teknologi mendapatkan 
nilai baik dengan skor 1, sehingga total skor untuk keempat perspektif Balanced Scorecard 
disimpulkan sebagaimana tabel berikut :  

Tabel 4 
Ikhtisar Kinerja Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kota Batam  

Perspektif Kriteria Skor 
Jumlah 

Skor    

Perspektif    
Pelanggan    
Kepuasan 

Baik 1  
Pelanggan  

   

Jumlah   1 
    

Perspektif Kriteria Skor 
Jumlah 

Skor    

Perspektif    
Keuangan    
Penyerapan Cukup 0  
Anggaran Baik  

  

Jumlah   0 
    

Perspektif    
Proses Bisnis    
Internal    
Kepuasan 

Baik 1 
 

Pelanggan  
   

Jumlah   1 
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Perspektif    
Pembelajaran    
dan    
Pertumbuhan    
a. Retensi 

Baik 1  
Petugas  

   

b. Produktivitas Cukup 
0 

 
Petugas Baik  

  

Jumlah   1 
Total Jumlah   3 
Skor    

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa total hasil bobot skor pelayanan pengangkutan 
sampah adalah 3 dari 5 ukuran kinerja. Jadi diperoleh rata-rata skor 3/5 = 0, 6. Rata-rata skor 
ini bila diletakkan pada skala kinerja adalah sebagaimana gambar berikut. 

 
Kurang Cukup   Baik 

       

-1 0 0,6 1

 

 

 

Dari gambar skala kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud kinerja 

daerah dengan nilai lebih dari 80 persen, dan diasumsikan bahwa 80 persen sama dengan 60 
- 0,6.  

Berdasarkan skala kinerja diatas, hasil pengukuran kinerja pelayanan pengangkutan 
sampah secara keseluruhan apabila diukur dengan menggunakan pendekatan Balanced 
Scorecard mendapatkan nilai cukup karena skor 0,6 berada di daerah antara 0  0,6. 

 

PEMBAHASAN 
 

Pada perspektif pelanggan, kinerja pelayanan pengangkutan sampah Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Batam diukur dengan menggunakan indikator kepuasan pelanggan. 
Berdasarkan survei yang dilakukan pada 100 orang responden didapatkan bahwa 
pelanggan/masyarakat yang berkepentingan dengan aspek pelayanan Lingkungan Hidup 
sudah merasa puas, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kepuasan Konsumen sebesar 3.900 
dimana pada skala tingkat kepuasan konsumen berada pada interval 3.251  4.225 yang 
berarti masuk kategori puas.  

Berikutnya pada perspektif keuangan, kinerja diukur dengan menggunakan indikator 
rasio penyerapan anggaran 3 tahun terakhir yaitu tahun 2014, 2015, dan 2016 didapatkan nilai 
cukup baik walaupun penyerapannya berfluktuatif namun tidak melebihi anggaran telah 
ditetapkan.  

Pada proses bisnis internal, pengukuran dilakukan sama dengan perspektif pelanggan 
yaitu diukur dengan menggunakan indikator kepuasan yang terdiri dari 3 pertanyaan. 
Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 100 responden didapatkan hubungan dengan 
aspek proses bisnis internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sudah merasa puas atas 
pelayanan pengangkutan sampah yang diterima, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kepuasan 
Konsumen sebesar 900 dimana pada skala tingkat kepuasan konsumen berada pada interval 
751 - 975 yang berarti masuk pada kategori puas.  

Sedangkan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ada 2 indikator yang 
dijadikan penilaian yaitu rasio retensi petugas dan rasio produktivitas petugas. Untuk rasio 
retensi petugas mendapatkan nilai baik dan pada rasio produktivitas petugas juga  
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mendapatkan nilai baik. Sehingga untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 
mendapatkan total skor 1. Secara keseluruhan pengukuran kinerja pelayanan pengangkutan 
sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan menggunakan metode Balanced 
Scorecard tersebut dihasilkan nilai cukup dengan skor 0,6s.  

Dengan nilai cukup berdasarkan penilaian kinerja dengan Balanced Scorecard ini, 
maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dapat dijadikan nilai pengukuran sebagai dasar 
dan pedoman untuk evalusi terhadap kinerja Pemerintah Kota Batam di masa yang akan 
datang. 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui kinerja Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Batam dengan menggunakan metode Balanced Scorecard 
dinyatakan baik karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah memformulasikan visi, 
misi, dan strateginya dengan tepat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :  
1. Pengukuran pada perspektif pelanggan diperoleh hasil bahwa kinerja pelayanan 

pengangkutan sampah mendapatkan nilai baik.  
2. Pengukuran pada perspektif keuangan diperoleh hasil bahwa kinerja pelayanan 

pengangkutan sampah pada perspektif ini mendapatkan nilai cukup baik.  
3. Pengukuran pada perspektif proses bisnis internal diperoleh hasil bahwa kinerja pelayanan 

pengangkutan sampah di Kota Batam pada perspektif ini mendapatkan nilai baik.  
4. Pengukuran pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan diperoleh hasil bahwa kinerja 

pelayanan pengangkutan sampah di Kota Batam pada perspektif ini mendapatkan nilai 
baik. 

 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-
saran sebagai berikut :  
1. Perspektif Pelanggan  

Masyarakat sebagai pengguna jasa rata-rata sudah puas terhadap kinerja pelayanan 
pengangkutan sampah, walau demikian harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. 
Jangan sampai kinerja yang telah dicapai selama ini menjadi menurun.  

2. Perspektif Keuangan  
Penyerapan anggaran yang tidak menentu dari tahun ke tahun harus dibenahi karena aspek 
keuangan sangat berkontribusi besar terhadap kinerja suatu pelayanan agar dapat berjalan 
efektif dan efisien.  

3. Perspektif Proses Bisnis Internal  
Secara umum tingkat kepuasan pelanggan/masyarakat terhadap proses bisnis internal 
sudah baik untuk itu Dinas Lingkungan Hidup harus bisa mempertahankan hal tersebut 
dan terhadap sarana dan prasarana yang masih kurang untuk dapat segera dilengkapi, 
standar pelayanan ditingkatkan, dan diberi pelatihan dan pengawasan kepada petugas agar 
dapat bekerja sesuai dengan prosedur telah diterapkan.  

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan  
Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan 
agar supaya retensi dan produktivitas petugas semakin baik.  
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ABSTRACT

Tujuan penulisan artikel ini : 1. Deskripsi metode-metode yang diterapkan Pengajar Muda di 
Sekolah-sekolah Dasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Indonesia. 2. 
Deskripsi komunikasi pada metode belajar mengajar yang dilakukan Pengajar Muda di 
Sekolah-sekolah Dasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, Indonesia. Rancangan 
Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan 
masalah manusia. Adapun teknik pengolahan data melalui 1) Seleksi data yaitu kegiatan 
memeriksa dan meneliti data yang diperoleh dari wawancara dengan Pengajar Muda 
Indonesia Mengajar. 2) Klasifikasi data yaitu menempatkan atau mengelompokkan data 
sesuai dengan pokok bahasan atau permasalahan yang telah disusun. 3) Penyusunan data 
yaitu kegiatan menyusun data secara sistematis menurut tata urutan yang telah ditetapkan 
sehingga mudah dianalisis. Hasil dari penelitian ini pertama : Metode mengajar yang
diterapkan oleh Pengajar Muda merupakan metode mengajar kreatif, yaitu: metode treasure 
hunt, metode role play, metode pengamatan langsung, metode belajar sambil bermain, 
metode story telling, metode bernyanyi, metode galeri, metode tutor sebaya, dan metode 
learning by doing. Kedua: konsep komunikasi ada adalah 1). komunikasi kelompok, 2). 
komunikasi antar pribadi, 3) komunikasi informatif 4) komunikasi instruksional dan 
komunikasi persuasif. kajian pada metode pengajaran sangat erat hubungannya dengan
komunikasi. Kajian sosio-cultural sangat diperlukan bagi pertumbuhan masarakat yang multi etnik. 
Untuk masa akan datang penelitian pada metode pengajaran, perlu dikaji lebih mendalam, serta tujuan 
akhirnya adalah materi pelajaran dari guru mudah diterima oleh siswa.

Keywords: Komunikasi Kelompok, Komunikasi Antarpribadi, Komunikasi Persuasif, 
Komunikasi Instruksional, Komunikasi Informatif, Indonesia Mengajar

PENDAHULUAN

Teacher Employment & Deployment, World Bank tahun 2007 menyebutkan bahwa 
distribusi Guru tidak merata yaitu 21% sekolah di perkotaan kekurangan guru, 37% sekolah 
di pedesaan kekurangan guru. 66% sekolah di daerah terpencil kekurangan Guru dan 34% 
sekolah di Indonesia yang kekurangan guru. Sementara di banyak daerah terj adi kelebihan 
guru. (Sumber: http://indonesiaberkibar.org/id/fakta-pendidikan). Indonesia Mengajar atau 
yang biasa disingkat dengan IM merupakan sebuah lembaga nirlaba yang merekrut, melatih, 
dan mengirim generasi muda terbaik bangsa ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengabdi 
sebagai Pengajar Muda (PM) di Sekolah Dasar (SD) dan masyarakat selama satu tahun. 
Indonesia Mengajar dimulai pada tahun 2009 dan dibentuk oleh Anies Baswedan (saat ini 
menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). Pengajar Muda 
Angkatan IX di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan bagian dari Program Indonesia 
mengajar.
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Pendidikan dan komunikasi memiliki kaitan yang sangat erat, segala sesuatu yang 
berkaitan dengan pendidikan tidak akan dapat berjalan tanpa adanya komunikasi. Dalam 
pendidikan, komunikasi memegang peranan dalam pemantapan pembelajaran dan perilaku 
yang diharapkan. hubungan antara pengajar dengan pelajar, dan penyampaian instruksi, 
termasuk di dalamnya bertanya, dan pemberian feedback bagi individu. Tidak ada perilaku 
pendidikan yang tidak dilahirkan oleh komunikasi. Komunikasi menjadi bagian yang penting 
dalam dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan di sekolah dasar. Metode-metode 
mengajar tersebut antara lain adalah: 1) Role Playing. Role Playing adalah suatu cara
penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. 
Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai 
tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, 
hal itu bergantung kepada apa yang diperankan. 2) Harta Karun, metode harta karun dibuat 
menyenangkan, para siswa dan siswi diberi tugas untuk menemukan jawaban dari 
pertanyaan yang telah diberikan oleh Pengajar Muda. Jawaban dari pertanyaan sudah lebih 
dulu disembunyikan disuatu tempat. Dalam metode ini biasanya siswa kelas dibentuk dalam 
beberapa kelompok. 3) Story Telling, Story telling sendiri merupakan sebuah teknik 
menyampaikan sebuah cerita dengan cara mendongeng. Story telling menggunakan 
kemampuan penyaji untuk menyampaikan sebuah cerita dengan gaya, intonasi, dan alat bantu 
yang menarik minat pendengar. 4) Metode Galeri, pembagian tugas pada swa kedalam 
beberapa kelompok. Tiap kelompok diberikan sebuah tugas untuk menjelaskan satu bagian 
dari satu tema pelajaran.

Usia ideal untuk anak-anak sekolah dasar, dirujuk dari Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 
disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 -  15 tahun wajib mengikuti Pendidikan 
Dasar. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 69 ayat 4, juga disebutkan bahwa SD/MI atau bentuk 
lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun 
sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya. Namun ada beberapa kasus 
pada pendidikan di Indonesia, beerapa orang tua menyekolahkan anaknya untuk sekolah 
dasar di bawah usia 7 tahun. Alamiya melihat anak-anak yang lebih cepat di masukkan ke 
Sekolah Dasar banyak yang mengalami hambatan dalam belajar, berbeda dengan anak-anak 
yang dimasukkan tepat pada usia yang ditentukan yaitu 7 Tahun. (Aslamiya, Maratun. 2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Permani (2013), Penelitian ini menggunakan teori S- 
M-C-R (Berlo) untuk menjelaskan dan memahami proses penyampaian informasi dari 
komunikator kepada komunikan. Dalam penelitian ini, para pengajar Han Yuan berperan 
sebagai komunikator sedangkan siswa dan siswinya berperan sebagai komunikan. Obyek 
penelitian berfokus pada tingkat keberhasilan komunikator menyanmpaikan informasi kepada 
komunikan. Penelitian selanjutnya oleh Hermawati (2012), Dia memberi gambaran objektif 
terhadap tingkat keberhasilan model pembelajaran Role Playing yang diterapkan pada mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD Negeri 2 Wonodadi Kecamatan Gadingrejo 
Kabupaten Pringsewu. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa guru sebaiknya menggunakan 
metode belajar yang menyenangkan sehingga minat belajar dari siswa-siswi dapat meningkat 
sehingga dapat menghasilkan prestasi sesuai dengan yang diinginkan. Ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi penggunaan metode dalam mengajar seperti yang dikemukakan oleh 
Winarno Surakhmad dalam Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (Syaiful Bahri 
Djamarah, 2010: 46) diantaranya : 1) Tujuan yang berbagai-bagai jenis dan fungsinya, 
2) Anak didik yang berbagai-bagai tingkat kematangannya, 3) Situasi yang berbagai- 
bagai keadaannya, 4) Fasilitas yang berbagai-bagai kualitas dan kuantitasnya, 5) Pribadi
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guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda.

Ada beberapa metode belajar yang digunakan oleh guru. Penggunaan metode 
tergantung pelajaran. Misalnya dalam penelitian Ong Eng Tek, menjelaskan bahwa 
pelajaran biologi mudah dipelajari dengan menggunakan meode Numbered Heads Together 
(Eng, Tek Ong and Sek, Chin Tan. 2010). Metode pembelajaran diskusi lebih efektif daripada 
metode ceramah dan pembelajaran mandiri untuk meningkatkan prestasi mahasiswa. 
(Cucuani, Hijriyati, at all. 2012)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada pendekatan ini, 
peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari 
pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). 
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif karena penelitian ini berupaya 
mengungkapkan sesuatu secara apa adanya (Sudaryanto 1993, dalam Anggraini, 2012: 132). 
Penelitian dilakukan beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang 
merupakan Sekolah Dasar penempatan para Pengajar Muda Indonesia Mengajar, yaitu: 1) SD 
Negeri 4 Indraloka II Kecamatan Way Kenanga, 2) SD Negeri 5 Indraloka II Kecamatan 
Way Kenanga, 3) SD Negeri 1 Margajaya Kecamatan Gunung Agung, 4) SD Negeri 1 
Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung, 5) SD N 2 Sumber Jaya Kecamatan Gunung 
Agung, 6) SDS Terang Agung Kecamatan Gunung Terang, 7) SD Negeri 2 Margomulyo 
Kecamatan Gunung Terang.

Sumber data adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Informan 
penelitian adalah pengajar muda TA SD Negeri 5 Indraloka II Kecamatan Way Kenanga, 
MY SD Negeri 4 Indraloka II Kecamatan Way Kenanga, SCS SD Negeri 1 Margajaya 
Kecamatan Gunung Agung, DI SD Negeri 1 Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung, RDY 
SD Negeri 2 Sumber Jaya Kecamatan Gunung Agung, WCW SDS Terang Agung 
Kecamatan Gunung Terang dan DCK SD Negeri 2 Margomulyo Kecamatan Gunung 
Terang.

Teknik Pengumpulan data melalui 1) Seleksi data yaitu kegiatan memeriksa dan 
meneliti data yang diperoleh dari wawancara dengan Pengajar Muda Indonesia Mengajar. 2) 
Klasifikasi data yaitu menempatkan atau mengelompokkan data sesuai dengan pokok 
bahasan atau permasalahan yang telah disusun. 3) Penyusunan data yaitu kegiatan menyusun 
data secara sistematis menurut tata urutan yang telah ditetapkan sehingga mudah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Theme 1: Metodepengajaran oleh Pengajar Muda

Sub-them e: Informasipenggunaan metode oleh Pengajar Muda
TA, wawancara 1 February 2016. Dia menjelaskan:

“Metode yang saya gunakan cukup banyak, karena melihat karakter anak-anak yang 
berbeda. Tapi metode yang sering saya gunakan adalah yang pertama metode 
treasure hunt atau harta karun, yang kedua adalah metode belajar sambil bermain, 
contohnya bermain domino, ketiga adalah permainan scrabble. Dan yang terakhir 
saya akan meminta mereka untuk bermain peran atau menggunakan metode role 
p la y”.
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Sebenarnya metode yang digunakan guru, banyak jenisnya. Hal ini disebabkan jenis 
pelajaran yang diajarkan. Pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan alam) lebih banyak 
menggunakan metode pengamatan langsung. Misalnya siswa diajak untuk melihat daun 
secara langsung.

Gambar 1. Metode Treasure Hunt

MY wawancara 4 February 2016, dia menjelaskan:

“Kalau metode yang saya gunakan tergantung terhadap materi yang akan saya berikan, 
contohnya saja saat semester satu saya mengajar mata pelajaran IPA dan memang 
membutuhkan pengamatan secara langsung, hal itu yang membuat saya melakukan 
metode pengamatan secara langsung atau praktik secara langsung. Sedangkan untuk 
mata pelajaran lain saya memilih untuk menggunakan metode permainan khususnya 
untuk mata pelajaran matematika karena pelajaran ini selalu menjadi momok yang 
luar biasa menyeramkan bagi anak-anak. Selain itu saya juga menggunakan metode 
story telling atau metode bercerita juga metode bercerita”.

Gambar 2. Metode Pengamatan Langsung

SCS wawancara 8 February 2016, dia menjelaskan:
“Setiap kelas dan setiap pelajaran memiliki metode yang berbeda dalam proses 

penyampaiannya. Untuk di kelas tinggi saya akan lebih menekankan metode praktik
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atau learning by doing dan metode role play  dan diselingi dengan metode bernyanyi. 
Materi-materi pelajaran akan saya sampaikan dengan cara bernyanyi, hal ini akan 
mempermudah anak-anak untuk mengingat. Tidak jarang juga saya meminta anak- 
anak membuat sebuah lirik dari materi-materi yang saya berikan.”

Gambar 3. Metode Role Play

DI wawancara 11 February 2016, dia menjelaskan:

“Saya sering menggunakan metode treasure hunt. Saya meminta anak-anak untuk 
mencari sebuah benda yang merupakan harta karun tersebut. Setelah mereka 
menemukannya, maka saya akan meminta kepada mereka untuk membuka benda 
tersebut. Biasanya di dalam benda tersebut saya letakkan soal-soal yang harus mereka 
jawab atau bisa juga sebaliknya. Saya memberikan pertanyaan kepada mereka, 
kemudian mereka akan diminta untuk menemukan jawaban yang saya sembunyikan 
sebagai harta karun. Selain metode harta karun saya juga sering menggunakan metode 
drama atau role play, jadi anak-anak akan saya minta untuk mengisi peran sesuai 
dengan materi yang akan saya berikan. Selain itu saya juga menggunakan metode 
galeri dimana saya meminta anak-anak untuk menjelaskan satu tema pelajaran. 
Mereka akan menggunakan kertas plano atau kertas karton untuk menuliskan 
beberapa pokok materi pelajaran yang kemudian akan mereka jelaskan kepada teman- 
teman yang lainnya.”

RDY wawancara 15 February 2016, dia menjelaskan:

“Metodenya yang digunakan adalah role play, metode ini saya gunakan dalam 
pelajaran Bahasa Inggris. Jadi saya meminta anak-anak memerankan sebuah karakter 
dan mempraktikan cara berbicara dengan menggunakan Bahasa Inggris. Metode yang 
lainnya adalah metode story telling atau metode bercerita dan mengajak mereka untuk 
berimajinasi sesuai dengan cerita yang saya berikan. Selain itu saya juga 
menggunakan metode tutor sebaya. Metode tutor sebaya ini adalah metode yang 
memanfaatkan beberapa orang anak-anak di kelas yang saya nilai sudah memahami 
materi yang saya berikan untuk mengajarkan kepada teman-temannya”
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Gambar 4. Metode Story Telling

WCW wawancara 18 February 2016, dia menjelaskan::

“Metodnya sesuai dengan kelas yang saya ajar. Saat saya mengajar di kelas besar, 
maka saya akan menggunakan metoderole play, juga treasure hunt. Selain itu, saya 
juga menggunaka learning by doing untuk pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bahkan 
saya pernah menggunakan topeng robot saat mengajar. saya lakukan untuk menarik 
perhatian mereka.”

DCK wawancara 22 February 2016, dia menjelaskan:

“Metode yang saya gunakan saya sesuaikan dengan pelajaran yang sedang saya 
ajarkan. Sebisa mungkin saya membuat mereka mencoba atau mempraktikan terlebih 
dahulu baru dilanjutkan dengan materi. Saya memberi nama metode itu learning by 
doing karena mereka akan belajar setelah mereka melakukan atau mempraktikan 
materi yang akan saya berikan. Saya juga sering mengajak anak-anak belajar di luar 
ruangan agar anak-anak lebih relax dalam mengerjakan soal-soal yang saya berikan.”

Metode mengajar yang diterapkan oleh Pengajar Muda Angkatan IX sangat beragam. 
Hal ini terjadi karena metode yang digunakan harus disesuaikan terlebih dahulu dengan 
materi dan pelajaran apa yang akan disampaikan. Selain itu pilihan metode juga dipengaruhi 
oleh kelas apa yang akan diajar. Jika kelas yang akan menerima mater pembelajaran adalah 
anak-anak di kelas rendah, maka akan disampaikan dengan metode yang menyenangkan. 
Anak-anak akan diajak bermain sambil belajar agar anak-anak dapat dengan mudah 
menerima apa yang disampaikan.

Dalam penelitian kali ini, tujuan yang ingin dicapai oleh Pengajar Muda Angkatan IX 
adalah untuk mempermudah anak-anak dalam proses belajar dan agar anak-anak siswa 
sekolah dasar yang diajar dapat dengan mudah mengerti materi yang disampaikan. Dalam 
wawancara terdapat beberapa metode mengajar. metode mengajar yang diterapkan oleh 
Pengajar Muda Angkatan IX merupakan metode mengajar kreatif. Hal ini dipilih karena 
metode mengajar kreatif dinilai lebih disenangi anak-anak. Metode-metode mengajar tersebut 
antara adalah treasure hunt atau yang biasa disebut harta karun, role play atau bermain peran,
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pengamatan secara langsung, belajar sambil bermain, story telling atau bercerita, bernyanyi, 
galeri, tutor sebaya juga metode learning by doing.

Gambar 5. Metode Belajar Sambil Bermain Scrabble

Sub-theme 2: Descripsi meode mengajar

1. Trasure hunt
Metode treasure hunt sering digunakan oleh pengajar muda. Dalam metode treasure 
hunt anak-anak diajak untuk mencari harta karun. Harta karun adalah pertanyaan 
dari materi yang diberikan. anak-anak dituntut untuk bisa bekerja sama dengan 
kelompok yang telah ditentukan. Komunikasi yang terjadi pada metode ini tidak saja 
komunikasi kelompok, melainkan komunikasi instruksional, dan komunikasi 
informatif.

2. Role play
Role play hampir semua Pengajar Muda Angkatan IX menggunakan metode role 
play sebagai sarana mengajar. Pengajar Muda Angkatan IX banyak menerapkan 
metode role play dimata pelajaran Bahasa Inggris maupun IPS. Setiap anak 
diwajibkan untuk melakukan praktik berdialog sesuai peran yang dimainkan. Metode 
role play tidak hanya menggunakan metode komunikasi antarpribadi, melainkan juga 
metode komunikasi kelompok, komunikasi informatif juga komunikasi instruksional 
sebagai penunjang proses mengajar.

3. Pengamatan Langsung
Anak-anak diajak melihat secara langsung hal-hal disekitar yang berkaitan dengan 
materi yang diajarkan. Biasanya metode ini digunakan untuk pelajaran ilmu 
pengetahuan alam dengan materi tumbuh-tumbuhan atau hewan. Anak-anak diminta 
untuk mengamati sebatang pohon atau juga seekor ayam dan kucing, setelahnya anak- 
anak diharuskan dapat menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan atau hewan tersebut. 
Pada metode ini, komunikasi yang digunakan adalah komunikasi informatif, 
komunikasi persuasif dan komunikasi antarpribadi.

4. Belajar sambil bermain
Salah satu contohnya adalah Maya menuliskan beberapa angka pada kertas-kertas 
yang dimana kertas-kertas tersebut diletakan secara acak di lantai, lalu Pengajar akan 
memberikan sebuah pertanyaan dan anak-anak diminta untuk mencari jawaban 
dengan memilih angka yang diletakan dilantai. Permainan lain yang digunakan 
Pengajar Muda Angkatan IX adakah permainan scrabble dimana siswa-siswi kembali 
dibentuk dalam beberapa kelompok kecil untuk menyelesaikan permainan tersebut. 
Permainan scrabble ini berguna untuk memperbanyak kosakata dalam bahasa Inggris. 
Dalam metode belajar sambil bermain ini, komunikasi yang digunakan selama proses
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mengajar adalah komunikasi kelompok, komunikasi instruksional juga komunikasi 
informatif. Dalam metode belajar sambil bermain akan terlihat salah satu fungsi 
komunikasi, yaitu sebagai media hiburan.

5. Story Telling
Metode story telling adalah metode yang menggunakan teknik bercerita. Biasanya 
metode ini digunakan untuk pelajaran matematika. Pengajar Muda Angkatan IX akan 
memberikan soal kepada anak-anak tapi sebelumnya Pengajar Muda Angkatan IX 
akan bercerita secara singkat dan pertanyaan yang akan diberikan terkandung dalam 
cerita yang disampaikan oleh Pengajar Muda Angkatan IX. Hal ini berguna untuk 
melatih konsentrasi anak-anak. Metode story telling ini menggunakan metode 
komunikasi informatif, komunikasi kelompok dan instruksional.

6. Bernyanyi
Bernyanyi merupakan sebuah hal yang sangat menyenangkan dan hampir semua 
orang suka bernyanyi. Hal inilah yang membuat Pengajar Muda Angkatan IX 
menjadikan bernyanyi sebagai salah satu metode untuk menyampaikan materi 
pelajaran. Pokok-pokok dari materi pelajaran yang diberikan akan dibuat dalam 
bentuk sebuah lirik dan mengganti beberapa lirik dari lagu anak-anak dengan lirik 
yang telah dibuat dan mengajarkannya pada anak-anak. Metode komunikasi yang 
digunakan dalam metode bernyanyi ini adalah metode komunikasi informatif, hiburan, 
kelompok juga instruksional.

7. Galeri
Galeri merupakan sebuah metode yang sangat sederhana. Anak-anak diminta untuk 
menuliskan pokok-pokok dari materi pelajaran yang akan disampaikan pada selembar 
kertas karton yang kemudian kertas karton tersebut akan ditempel pada dinding kelas. 
Anak-anak yang membuat tugas tersebut akan menjelaskan pada anak-anak yang lain 
terkait materi yang akan mereka berikan. Dalam metode galeri komunikasi yang 
digunakan adalah metode komunikasi informatif, instruksional, hiburan dan 
kelompok.

Gambar 6. Metode Galeri

8. Tutor sebaya
Metode tutor sebaya merupakan metode yang memanfaatkan beberapa anak dalam 
kelas untuk membantu mengajarkan atau menjelaskan materi yang diberikan oleh 
Pengajar Muda Angkatan IX. Hal ini dilakukan agar anak-anak dapat lebih mudah 
memahami dan termotivasi untuk dapat mengerti apa yang sedang dijelaskan. Metode 
komunikasi yang digunakan dalam metode tutor sebaya adalah metode komunikasi 
informatif, kelompok dan instuksional.
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9. Leaning By doing
Learning by doing diartikan sebagai metode praktik, merupakan metode yang sangat 
penting dalam mata pelajaran IPA. Hal ini terjadi karena pelajaran IPA lebih 
membutuhkan metode praktik. Dalam metode learning by doing metode komunikasi 
yang digunakan adalah metode komunikasi informatif, hiburan, antarpribadi juga 
instruksional.

Theme 2 : komunikasi dalam metode mengajar Pengajar Muda

Komunikasi terjadi sebagai konsekuensi hubungan sosial atau social relations. 
Komunikasi sendiri terjadi antara dua orang manusia yang saling berhubungan satu sama lain. 
Hubungan itu menimbulkan interaksi sosial. Secara etimologis istilah komunikasi berasal dari 
bahasa Latin yaitu communication yang bersumber dari kata communis. Communis sendiri 
mempunyai arti sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi berlangsung apabila 
diantara orang-orang yang terlibat komunikasi tersebut memiliki kesamaan maksa mengenai 
satu hal (Effendy, 2015:3-4).

Pada metode mengajar tersebut, dianalisa konsep komunikasi yang terjadi pada 
proses belajar mengajar. Mereka semua menggunakan komunikasi kelompok, komunikasi 
antarpribadi. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang paling sering dipakai. 
Kelompok yang dibentuk biasanya kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil biasa 
diartikan sekeumpulan individu yang berkumpul dengan jumlah yang kecil. Para anggota 
kelompok yang dibentuk tersebut saling berhubungan satu sama lain dengan tujuan yang 
sama yaitu mengerti materi yang diberikan oleh Pengajar Muda Angkatan IX.

Komunikasi kelompok kecil sangat berperan dalam pengambilan keputusan, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Arofah komunikasi kelompok berperan promotif 

atau mendukung, dimana anggota kelompok aktif dalam diskusi dan memenuhi 

fungsi-fungsi pengambilan keputusan. (Arofah, Kurnia. 2013)

Gambar 11. Model komunikasi kelompok kecil

Sumber: Wiryanto. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Grasindo

Antara komunikasi kelompok dengan komunikasi antar pribadi sebenarnya tidak perlu 
ditarik suatu garis pemisah. Baik komunikasi kelompok maupun komunikasi antar pribadi
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melibatkan dua atau lebih individu yang secara fisik berdekatan dan yang menyampaikan 
serta menjawab pesan-pesan baik secara verbal maupun nonverbal. Akan tetapi, komunikasi 
antar pribadi biasanya dikaitkan dengan pertemuan antara dua, tiga atau mungkin empat 
orang yang terj adi secara sangat spontan dan tidak berstruktur, sedangkan komunikasi 
kelompok terj adi dalam suasana yang lebih berstruktur di mana para pesertanya lebih 
cenderung melihat dirinya sebagai kelompok serta mempunyai kesadaran tinggi tentang 
sasaran bersama. Komunikasi kelompok lebih cenderung dilakukan secara sengaja dan 
umumnya para pesertanya lebih sadar akan peranan dan tanggung jawab mereka masing- 
masing (Goldberg, 1985:8-9). Sedangkan untuk komunikasi antar pribadi terj adi saat ada 
seorang siswa bertanya kepada Pengajar Muda terkait materi yang disampaian dan Pengajar 
Muda tersebut menjawab pertanyaan secara pribadi atau hanya berkomunikasi dengan satu 
orang saja. Komunikasi antarpribadi adalah

Penjelasan Jaya, abriyoso Octo at all (2013) menjelaskan bahwa ada hubungan antara 
komunikasi antarpribadi dalam keluarga terhadap motivasi belajar anak di sekolah.

Namun untuk beberapa kasus, komunikasi antarpribadi ini sering terj adi karena ada 
beberapa anak yang mempunyai kebutuhan khusus yang memang sangat membutuhkan 
metode komunikasi antar pribadi. Contohnya saja di SD Negeri 2 Margomulyo Kecamatan 
Gunung Terang. Salah satu Pengajar Muda Angkatan IX yaitu Ditha Cahya K sering 
menggunakan komunikasi antar pribadi dalam proses penyampaian informasinya. Hal ini 
karena SD tersebut hanya memiliki beberapa siswa saja untuk setiap kelasnya. Selain 
memiliki jumlah murid yang sedikit, di sekolah tersebut juga terdapat siswa yang memiliki 
kebutuhkan khusus juga tuna rungu yang menyebabkan mereka membutuhkan perhatian 
ekstra. Hal ini membuat proses komunikasi yang terj adi menjadi komunikasi antar pribadi.

Selama penelitian berlangsung, peneliti melihat bahwa tidak hanya komunikasi 
kelompok dan komunikasi antarpribadi. Ada beberapa jenis komunikasi lainnya yaitu, 
komunikasi instruksional, komunikasi informatif, komunikasi persuasif sebagai alat untuk 
menyampaikan pesan. Jenis komunikasi yang sering digunakan adalah komunikasi 
instruksional, komunikasi informatif dan komunikasi persuasif. Ketiga jenis komunikasi ini 
dapat diterapkan dalam waktu yang bersamaan sesuai dengan kebutuhan saat mengajar.

Komunikasi instruksional adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat 
mengikuti maksud atau melakukan sesuatu yang diinstruksikan oleh komunikator. Sifat 
komunikasi dalam metode komunikasi instruksional adalah komunikator memberikan 
instruksi, perintah, pelatihan atau didikan.

Komunikasi intruksional yang digunakan guru sangat mempengaruhi penerimaan materi 
oleh siswa. Apalagi dengan penyampaian materi dengan santai. Pemberian kuis, tanya jawab 
dan penyampaian materi secara santai (Tresna, Sakti Gita. At all. 2012)

Komunikasi informatif adalah jenis komunikasi yang bertujuan untuk memberikan 
informasi atau memberikan penjelasan. Isi dari informasinya dapat bersifat pemaparan 
pandangan atau argumentasi. Cahyani, Br Sitorus Riris. (2014) menjelaskan bahwa 
komunikasi informatif harus jelas dalam memberikan pelayanan pada orang lain dalam 
perijinan, informasi ini dapat mempermudah orang untuk pelakukan proses perijinan 
perdagangan

Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan sebagai sebuah ajakan atau 
bujukan agar seseorang mau bertindak atau melakukan suatu hal sesuai dengan keinginan 
komunikator. Tahap-tahap dalam mencapai keberhasilan dalam komunikasi persuasif sama 
dengan komunikasi informative.Komunikasi persuasi sangat erat hubungannya dengan cara 
kita mempengaruhi orang lain. Komunikasi persuasif ini dilakukan PT. Pegadaian
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Bandung untuk mempromosikan program-programnya. (Rengga, Raditya Abby and Sunarsih,
Nani. 2012).

KESIMPULAN

1. Metode mengajar yang diterapkan oleh Pengajar Muda merupakan metode mengajar 
kreatif, yaitu: metode treasure hunt, metode role play, metode pengamatan langsung, 
metode belajar sambil bermain, metode story telling, metode bernyanyi, metode galeri, 
metode tutor sebaya, dan metode learning by doing.

2. Alasan Pengajar Muda Angkatan IX memilih metode mengajar kreatif adalah agar siswa- 
siswi dapat lebih mudah menyerap materi pelajaran dan membuat siswa-siswi menyukai 
belajar.

3. Komunikasi yang diterapkan tidak hanya komunikasi kelompok dan komunikasi 
antarpribadi, peneliti menemukan komunikasi lain yaitu komunikasi informatif, 
komunikasi instrusional, dan komunikasi persuasif sebagai media penyampaian pesan.

4. Strategi yang digunakan untuk menerapkan komunikasi tersebut adalah membuat lesson 
plan. Lesson plan dibutuhkan untuk menentukan batasan yang ingin dicapai dan apa 
yang harus diperbuat selama proses belajar-mengajar.
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ABSTRAK 
 

Ketimpangan gender merupakan persoalan universal yang masih sulit diatasi meski telah 
dilakukan berbagai intervensi kebijakan pembangunan. Salahsatu indikasi rendahnya posisi 
perempuan sekaligus bentuk ketidakadilan gender adalah maraknya kekerasan terhadap 
perempuan. Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan untuk sebagian bersumber 
pada anggapan gender yang berkembang di masyarakat yakni konstruksi sosial budaya 
patriarkhi yang menyebabkan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Budaya tersebut 
beroperasi melalui konstruksi relasi gender yang timpang dimana perempuan berada pada 
posisi subordinat. Industri film, sinetron, lagu pop dan berbagai jenis lagu dari genre musik 
lain, novel, komik, iklan serta berbagai produk budaya massa lain pada umumnya 
meneguhkan konstruksi budaya patriarkhi tersebut. Peneguhan konstruksi budaya patriarkhi 
terjadi karena penggunaan tubuh perempuan dan representasi tubuh perempuan sebagai 
komoditi di berbagai bentuk budaya pop. Problem yang dihadapi perempuan dalam hal ini 
tidak hanya menjadi obyek laki-laki dan obyektifikasi tersebut direpresentasikan melalui teks 
budaya, akan tetapi juga berupa imperatif-imperatif psikologis yang secara inisial menjadikan 
teks tersebut semakin solid dan mengalami replikasi. Kesadaran perempuan terstruktur oleh 
ideologi patriarkhi. Dalam hal ini diperlukan dekonstruksi budaya yang tidak sekedar 

oposisi biner hierarkhis. 
 

Kata kunci: ketimpangan gender, kekerasan simbolik, budaya pop.  
 
 

 

PENDAHULUAN 
 

Konferensi Dunia tentang perempuan yang pertama diadakan di Mexico City oleh 
PBB, telah diperoleh gambaran bahwa di negara manapun, status perempuan lebih rendah 
daripada laki-laki dan terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan baik sebagai pelaku 
maupun penikmat pembangunan. Untuk meningkatkan status dan kualitas perempuan telah 
dilakukan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan perempuan namun hasilnya belum 
membaik. Beban kerja masih berat dan pendidikan masih rendah serta berbagai indikator lain 
menunjukkan rendahnya posisi perempuan. Dari konferensi tersebut lahir pemikiran bahwa 
hubungan/relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki di dalam dan di luar keluarga 
perlu dirubah. Artinya, diperlukan perubahan struktural yaitu perubahan relasi sosial dari yang 
timpang ke relasi sosial setara terutama dalam menentukan berbagai keputusan strategis 
kehidupan keluarga.  

Bagi perkembangan bangsa, peran perempuan perlu diperhatikan tidak hanya dari 
keberadaannya, tetapi juga kualitas perannya. Data statistik penduduk Indonesia menunjukkan 
bahwa jumlah penduduk perempuan menempati persentase yang lebih besar dari laki-laki 
yaitu 50,3%. Dengan jumlah tersebut apabila didukung oleh kualitas tinggi, maka perempuan  
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Indonesia akan menjadi potensi produktif dan modal bagi pembangunan. Pada hakekatnya 
sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan 
mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya 
dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya 
pembangunan. Kenyataan yang ada sekarang ini adalah kedudukan dan peran perempuan 
Indonesia walaupun telah diupayakan selama dua dasawarsa, hasilnya belum memuaskan.  

Salah satu indikasi rendahnya posisi perempuan sekaligus bentuk ketidakadilan gender 
adalah maraknya kekerasan terhadap perempuan. Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap 
perempuan untuk sebagian bersumber pada anggapan gender yang berkembang di 
masyarakat. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut gender  related 
violence (Fakih,1996). Kekerasan yang dialami perempuan diyakini sebagian besar feminis 
sebagai berakar dari budaya patriarkhi yang telah berurat berakar di masyarakat. Budaya 
tersebut membentuk pengetahuan sedemikian rupa sehingga apapun bentuk, sifat dan 
konsekuensi-konsekuensi relasi gender yang timpang merupakan sesuatu hal yang natural. 
Dalam konteks ini, perempuan seringkali tidak menyadari posisi dirinya dalam relasi gender 
yang timpang tersebut termasuk ketika menjadi korban kekerasan. Hal inilah yang oleh Pierre 
Bourdieu (1994) disebut sebagai akibat kekerasan simbolik, yakni kekerasan yang diakibatkan 
wacana yang menggambarkan dominasi laki-laki. Tulisan ini ditujukan menguraikan berbagai 
bentuk dan akar kekerasan simbolik yang terdapat dalam budaya populer Indonesia sebagai 
sebuah realitas yang mewarnai kehidupan modern masyarakat post industrial. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Studi ini menggunakan metode kajian pustaka yang meliputi buku ilmiah, ensiklopedi, 
artikel jurnal, naskah seminar dan laman elektronik. Bahan-bahan pustaka dipilih dengan 
kriteria: mempunyai relevansi dengan topik kekerasan simbolik terhadap perempuan melalui 
media pop di Indonesia. Perspektif yang digunakan adalah feminis dengan analisis deskriptif. 
Dengan cara tersebut diperoleh gambaran mengenai karakteristik kekerasan simbolik melalui 
media pop di Indonesia. Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan sumber pustaka 
yang selanjutnya dilakukan analisis isi (konten) masing-masing sumber pustaka dan 
interpretasi dengan cara menghubungkan fakta-fakta sehingga diperoleh makna yang utuh dari 
suatu fenomena atau realitas. Fakta-fakta yang telah dikumpulkan selanjutnya dirangkai 
menjadi sintesis sehingga diperoleh suatu deskripsi yang utuh mengenai fenomena kekerasan 
simbolik dalam budaya pop Indonesia. 
 

PEMBAHASAN 
 

A. AKAR BUDAYA KEKERASAN BERBASIS GENDER 
 

Secara sederhana, budaya dapat dibedakan antara budaya material (teks budaya) dan 
budaya immaterial (praktek budaya) yang meliputi berbagai praktek kebiasaan manusia dalam 
menjalankan kehidupannya. Dalam pandangan Giddens (dalam Turner, 2008), teks-teks 
adalah obyek-obyek budaya prinsipiil yang dalam dunia modern harus ditambahkan  
media komunikasi elektronik. Stuart Hall (dalam Kellner, 2001:395-409), dengan 
menggunakan konsep semiotika Umberto Eco, menyatakan bahwa pembedaan harus dibuat 
antara encoding teks-teks media dari produsen dan decoding dari pihak konsumen. Perbedaan 
tersebut terletak pada kemampuannya dalam menghasilkan makna-makna.  

Dalam kaitan ini, John Neubauer (2001:142), menyatakan bahwa tugas sosiologi 
dalam melakukan studi budaya di era pos modern ini masih tetap sama dengan beberapa abad 
yang lalu yakni bagaimana menghubungkan budaya dengan struktur sosial dan melakukan 
eksplorasi tentang bagaimana budaya tersebut saling mempengaruhi hubungan antar manusia  
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dan kondisi kemanusiaan baik pada tingkat lokal maupun global. Dengan mengabaikan 
pembedaan-pembedaan yang telah lama ada baik itu antara ideal/material, makro/mikro, 
struktural/konjungtural, kuantitatif/kualitatif, tugas tersebut harus tetap dilakukan dengan 
mempertahankan pola generalisasi positivistik atau misi empirik seperti yang dilakukan 
sosiologi budaya konvensional dengan tujuan menghasilkan pendekatan-pendekatan baru 
berupa pendekatan interpretif/tektual dalam studi sosiologi kebudayaan.  

Penelusuran akar budaya kekerasan berbasis gender serta ekspresi kekerasan simbolik 
dalam budaya pop dalam konteks ini merupakan salah satu upaya yang dimaksud. Konstruksi 
sosial budaya tentang gender yang secara universal termanifestasikan dalam bentuk budaya 
patriarkhi diyakini oleh teoritisi feminis sebagai salah satu akar penyebab berbagai bentuk 
ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender 
yang dikenal meliputi: marginalisasi (ekonomi), subordinasi (politik), stereotipe labelling 
(budaya), beban ganda dan kekerasan (sosial). Melalui sejarah yang panjang, perempuan 
dikonstruksikan dengan berbagai mitos. Murniati (2004:45) mengidentifikasi paling tidak 
terdapat 3 (tiga) mitos yakni mitos penciptaan yang menganggap perempuan sebagai 
pembantu laki-laki, mitos kecantikan yang merupakan stereotipe perempuan dan mitos 
perempuan sebagai ibu bangsa. Mitos-mitos ini hingga sekarang masih merupakan hasil 
asuhan dan dimanipulasi secara politis. Sementara menurut Darwin (2005: 21-22), mitos-
mitos yang bernilai positif, dimanfaatkan laki-laki sebagai pemanis untuk menenangkan 
perempuan, atau sebagai pembungkus nilai-nilai patriakhi yang sebenarnya mewarnai 
hubungan laki-laki dan perempuan di masyarakat.  

Dalam budaya Jawa misalnya, juga berkembang ideologi-ideologi yang kurang 
menguntungkan bagi perempuan. Perempuan ideal dalam imajinasi orang Jawa harus 
memiliki sifat-sifat seperti berakal yang banyak, siap sedia jika diperintah suami, menjadi 
penyeimbang, selalu bersikap/berwajah manis, dan mampu berhemat (tidak boros) dalam 
pengeluaran rumahtangga. Ironisnya, laki-laki tidak pernah dituntut apapun. Selain itu dalam 
masyarakat Jawa berkembang ungkapan-ungkapan yang merugikan perempuan yang 
merefleksikan sifat subordinatif dan peran domestik perempuan. Ideologi tersebut bersifat 
memiskinkan (empoverishment) serta memberikan legitimasi bahwa perempuan Jawa 
tempatnya adalah di ranah domestik. Menurut Kusujiarti (1997), ideologi yang menekankan 
bahwa peran perempuan yang utama adalah di sekitar rumahtangga, sebagai ibu dan isteri, 
telah berabad-abad disosialisasikan dan diinternalisasikan dalam masyarakat Jawa. Ideologi 
tersebut telah menyatu dan menjadi elemen dalam budaya Jawa.  

Ideologi sering membawa kesadaran semu (false consciousness) demi terlaksananya 
praktik dominasi, meskipun kelompok yang terlibat di dalamnya tidak sadar akan apa yang 
mereka lakukan dan yang terjadi pada mereka. Praktik dominasi yang paling mendasar terjadi 
dalam hal relasi gender (Barthes, 2007). Hubungan suami-istri yang bersifat asimetris dengan 
demikian dilegitimasikan oleh ideologi patriarkhi yang berkembang di masyarakat. Patriarkhi 
sebagaimana Swearingen (2003), merupakan sistem yang memberikan hak-hak istimewa 
(privilege) kepada laki-laki yang melekat dalam nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan-
kepercayaan, praktek dan kebijakan yang menyebabkan posisi berempuan berada dalam 
subordinasi, dominasi dan kontrol laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan dengan demikian 
merupakan representasi bentuk kontrol sistem patriarkhi baik pada tingkat individual maupun 
masyarakat. Sistem ini mempertahankan kekuasaan laki-laki sebagai kelompok dominan 
melalui eksploitasi terhadap perempuan sebagai subordinatnya.  

Budaya tersebut beroperasi melalui konstruksi relasi gender yang timpang dimana 
perempuan berada pada posisi subordinat. Whitehead (2000) dalam Hearns and Whitehead 
(2006) membuktikan bahwa laki-laki mengkonstruksikan perempuan melalui hubungannya 
dengan dirinya sendiri, sebagai sebuah alat yang secara kolektif meningkatkan ilusi bahwa  
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mereka menyetujui maskulinitas. Dalam hal ini, perempuan mengalami dehumanisasi melalui 
terma-terma yang merendahkan perempuan untuk menetralisir berbagai ancaman 
maskulinitas. Makna lain dari dehumanisasi perempuan adalah pengalihan tanggungjawab 
laki-laki untuk memberikan perlindungan. Dalam budaya patriarkhi berkembang pula wacana-
wacana yang merefleksikan ketimpangan relasi gender. Meminjam istilah Bourdieu [dalam 
Haryatmoko, 2003:17], wacana seperti itu merupakan kekerasan simbolik, yakni kekerasan 
yang tidak kasat mata atau kekerasan yang diakibatkan penguasaan wacana yang menjadikan 
dominasi laki-laki menjadi sesuatu yang alamiah dan dapat diterima. Konsepsi antropologis, 
sosiologis, dan teologis tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak 
menguntungkan perempuan mempunyai implikasi yang dalam yaitu kekerasan, maka perlu 
dibongkar.  

Kekerasan simbolik terjadi karena ketidaktahuan dan adanya pengakuan dari yang 
ditindas dalam hal ini adalah perempuan. Secara tidak sadar perempuan masuk dalam 
dinamika wacana laki-laki, serta tunduk dalam kategori-kategori yang telah ditetapkan. 
Bourdieu (1984; 1994; 1995) menggunakan alat analisis transisi makro-mikro dalam 
menjelaskan bagaimana ideologi dan struktur pada tingkat makro beroperasi dalam kehidupan 
sehari-hari di tingkat mikro. Mekanisme dominasi maskulin bekerja dalam bentuk kekerasan 
baik fisik maupun simbolik. Wacana yang dikembangkan perempuan dalam kehidupan sehari-
hari selalu mengacu kepada wacana laki-laki. Penguasaan atas wacana menjadikan dominasi 
laki-laki seakan-akan sebagai sesuatu yang alamiah dan wajar. Dominasi maskulin berakar 
pada budaya yang mempunyai sifat dasar sewenang-wenang (cultural arbitrary) berupa 
individu atau kelompok yang mereproduksi ketimpangan hubungan kekuasaan. Julia Kristeva 
berusaha menelusuri akar budaya kekerasan yang terjadi di masyarakat. Ia menggabungkan 
pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud dan Jack Lacan hingga berkesimpulan bahwa dalam 
proses sosialisasi anak, seorang anak dipisahkan dari hubungan primer dengan ibunya dan 
ditempatkan dalam jaringan sistem simbol yang dipengaruhi gender yang terpusat pada ayah 
sebagai representasi kuasa. Kristeva (dalam Brooks, 2009:183) menyatakan bahwa tatanan 
simbolik adalah dunia laki-laki, ia mendominasi kenikmatan utama tubuh dan rasa, menindas 
seksualitas nonreproduktif dan pengeluaran fisik dan psikis apapun yang tidak dimaksudkan 
untuk keuntungan dan akumulasi, dengan demikian yang simbolik identik dengan patriarkhi, 
dipahami sebagai totalitas budaya  

Kekerasan simbolik mempunyai korelasi dengan bentuk-bentuk kekerasan lain 
terutama dalam hal ini adalah kekerasan domestik. Kekerasan terhadap perempuan lebih 
banyak terjadi dalam rumahtangga dan kebanyakan pelaku adalah orang-orang terdekat 
korban. Jelasnya, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan yang 
dilakukan suami terhadap istrinya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan 
terhadap perempuan (Nicarthy, 1984). Budaya patriarkhi yang berkembang di hampir semua 
masyarakat dengan demikian merupakan sumber utama terjadinya tindak kekerasan terhadap 
perempuan. Budaya tersebut beroperasi melalui berbagai lini antara lain wacana-wacana yang 
merefleksikan dominasi laki-laki, nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan-kepercayaan, hukum 
dan berbagai aturan yang mengikat di masyarakat, termasuk dalam hal ini kebijakan negara 
(publik) berpotensi melestarikan ketimpangan relasi gender di masyarakat. Budaya patriarkhi 
memberikan legitimasi terhadap berbagai praktek kehidupan yang berujung pada rendahnya 
posisi perempuan dalam masyarakat. Budaya tersebut begitu kuat mengakar di masyarakat 
sehingga setiap orang (termasuk perempuan) terkadang tidak menyadari berbagai bentuk 
ketidakadilan. Banyak perempuan yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu 
kewajaran, sesuatu yang alamiah, dan bahkan tidak jarang pula yang justru melawan setiap 
upaya penyetaraan gender.  
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C. BUDAYA POP SEBAGAI MEDIA EKSPRESI KEKERASAN SIMBOLIK  
Media dan budaya pop merupakan topik utama bahasan cultural studies. Keduanya 

menunjuk pada seni popular, sastra, bahasa, sebagai media baru dalam kaitannya dengan 
industri budaya modern (Bryant, 2007). Terdapat keterkaitan erat antara popular culture 
dengan commercial culture (budaya komersil). Budaya pop diproduksi berdasarkan keinginan 
pasar, sehingga secara substantif bersifat labil, temporer dan instant sesuai dengan trend 
pasar. Budaya pop meliputi segala sesuatu yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari seperti 
acara televisi, film, buku, pakaian, lagu dan lain-lain yang sedang menjadi trend baik dalam 
skala lokal maupun global. Dalam pandangan Levi-Strauss [dalam Cuff, 2006], semua produk 
budaya tersebut dapat dianalisis secara semiologik.  

Globalisasi yang menandai berakhirnya abad 20 merupakan sebuah keniscayaan yang 
membawa dampak serius di berbagai aspek kehidupan. Baudrillard (2004) misalnya 
mengidentifikasi tumbuhnya masyarakat konsumsi sebagai salahsatu dampak globalisasi. 
Dalam masyarakat konsumsi, terdapat kecenderungan dimana orang membeli barang bukan 
karena nilai kemanfaatannya melainkan karena gaya hidup (life style), yakni demi sebuah citra 
yang diarahkan dan dibentuk oleh media massa. Tujuan utama konsumen bukan untuk 
memenuhi kebutuhan, akan tetapi lebih sebagai sarana untuk mengonsumsi tanda (sign), 
yakni untuk meraih petanda (signified) yakni prestise dan pengakuan sosial. Di sini nilai guna 
barang telah bergeser menjadi nilai tanda barang guna mendapatkan dan juga untuk 

  
Globalisasi telah melahirkan apa yang disebut sebagai budaya massa yang terwujud 

secara nyata berupa tumbuhnya budaya konsumerisme di kalangan masyarakat. Budaya ini 
telah meruntuhkan akal sehat, karena orang tidak lagi dapat membedakan antara keinginan 
(want) dengan kebutuhan (need). Orang tidak lagi dapat membuat skala prioritas untuk 
menentukan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak. Kecenderungan ini tidak saja 
melanda lapisan masyarakat menengah ke atas melainkan juga di kalangan masyarakat bawah. 
Iklan yang bertubi-tubi di berbagai media massa yang merepresentasikan gaya hidup mewah 
menjadi impuls-impuls yang mengganggu rasionalitas masyarakat. Naomi Wolf (1991:83) 
dalam bukunya The Beauty Myth, berusaha menjelaskan mengapa wanita yang cerdas, sukses, 
dan terdidik masih juga membeli produk-produk kosmetik mahal. Menurut Wolf hal tersebut 
merupakan fenomena yang irasional karena perempuan mengalami unconscious hallucination 
(halusinasi bawah sadar). Tekanan untuk menjadi cantik telah menjadi bentuk kontrol paling 
efektif bagi budaya kontemporer untuk mengendalikan perempuan dan merintangi perempuan 
berkiprah di ranah publik sekaligus merampas potensi kekayaan secara finansial. Teoritisi 
kritik sosial menurut Sindhunata (1983), juga menyatakan bahwa masyarakat modern 
merupakan masyarakat yang irasional, karena produksi tidak diciptakan untuk memenuhi 
kebutuhan manusia, melainkan kebutuhan manusia yang diciptakan dan dimanipulasikan demi 
produksi.  

(misalnya jaringan televisi) yang mengendalikan kultur modern. Industri kultur menghasilkan 
, dimaterialkan, 

media culture) menunjuk pada suatu 
keadaan dimana tampilan audio visual atau tontonan-tontonan telah membantu merangkai 
kehidupan sehari-hari, mendominasi proyek-proyek hiburan, membentuk opini politik dan 
perilaku sosial, bahkan menyuplai materi untuk membentuk identitas seseorang Dalam 
konteks seperti ini, budaya massa mempengaruhi aspek lain berupa relasi gender yang kian 
timpang serta maraknya berbagai kekerasan berbasis gender. Industri film, sinetron, lagu pop 
dan jenis-jenis lagu dari genre musik lain, novel, komik, iklan serta berbagai produk budaya  
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massa lain, pada umumnya meneguhkan konstruksi budaya patriarkhi yang menjadi akar 
kekerasan berbasis gender(Kellner, 2001).  

Peneguhan konstruksi budaya patriarkhi terjadi karena penggunaan tubuh perempuan 
dan representasi tubuh perempuan sebagai komoditi di berbagai bentuk budaya populer. Pada 
titik ini logika kapitalisme berupa motif keuntungan sebesar-besarnya telah menyingkirkan 
logika-logika lainnya termasuk etika dan nilai-nilai moral. Representasi diproduksi 
berdasarkan motif maksimalisasi keuntungan. Penggunaan tubuh perempuan dan citra tersebut 
dianggap mampu memenuhi asumsi tersebut karena memiliki daya tarik yang kuat. Pada saat 
yang sama, penggunaan tubuh perempuan sebagai komoditi budaya pop menandakan sebuah 
relasi sosial, khususnya relasi gender yang timpang.  

Legitimiasi kuasa yang ada dalam kaitannya dengan seksualitas saat ini dikuatkan 
melalui berbagai produk media massa. Foucault (2009) merumuskan bahwa wacana 
seksualitas tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan. Seksualitas tidak semata sistem relasional 
gender antara laki-laki dan perempuan dari sisi berahi atau tubuh an sich, tetapi juga formula 
diskursif dan konstruksi sosial, politik, kebudayaan bahkan berke-Tuhan-an. Kekuasaan 
bukan suatu struktur, institusi atau kekuatan yang dimiliki, tetapi sebuah strategi kompleks 
dalam suatu masyarakat dengan cara membangun kode-kode semiotika dan mekanisme 
sistematis. Seksualitas tidak dilokalisasi, tetapi lebih merupakan tatanan disiplin serta 
kehendak untuk mendudukkan peran subyek dan obyek. Wacana yang terbuka akan seksual 
melalui media massa menguatkan kekuasan kaum pria.  

Dalam perspektif Derridean, konstruksi relasi gender yang dikonstruksi berdasarkan 
sistem ideologi kapitalis-patriarki tersebut, berada dalam oposisi biner. Menurut Derrida 
(dalam Sumarwan, 2005:19), dalam budaya patriarkhi (term) laki-laki mendominasi term 

-laki><perempuan, terkumpul banyak 
oposisi biner lain seperti pikiran><perasaan, kuat><lemah, publik><privat, dst. Dalam 
seluruh oposisi biner tersebut, term pertama (pikiran, kuat, publik) dikaitkan dengan laki-laki 
dan term kedua (perasa, lemah, privat) dikaitkan pada perempuan. Didukung oposisi biner 

-
Masalahnya menjadi semakin gawat ketika hierarkhi oposisi biner tidak hanya berpengaruh 
pada cara berpikir, melainkan terus terinternalisasi dan dijaga oleh tradisi, menjadi budaya 
dalam arti seluas-luasnya. Patriarkhi adalah sebuah bentuk budaya yang ditopang oleh 
superioritas term laki-laki atas perempuan.  

Media massa dalam hal ini mempunyai kontribusi besar dalam meneguhkan proses 
marginalisasi, subordinasi, stereotype labelling dan berbagai bentuk kekerasan simbolik 
terhadap perempuan. Proses ini selanjutnya mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial 
lain terutama pola relasi gender di masyarakat. Media massa mempunyai kemampuan yang 
efektif dalam membentuk selera, cita-rasa, pola konsumsi, life style dan berbagai aspek 
kehidupan lain. Pada posisi ini, media massa berperan besar dalam mengkonstruksikan 

oses peniruan gaya hidup. Mengikuti pemikiran Stuart Hall, yakni 
distingsi antara pembentuk budaya (encoding) dan konsumen budaya (decoding), negara-
negara berkembang yang semakin tergantung negara-negara maju juga dapat dijelaskan 
melalui peran strategis media massa ini. Hal ini disebabkan, karena hingga saat ini negara-
negara berkembang hanya berposisi sebagai konsumen budaya dari budaya yang 
dikembangkan negara-negara maju.  

Masyarakat yang hidup di era posmo seperti saat ini dihujani dengan jutaan tanda yang 
disebarluaskan melalui media massa. Media merupakan representasi budaya yang 
diwakilinya, yakni kebudayaan sebagai sistem tanda. Produk yang ditawarkan melalui media 
massa mewakili suatu makna dan realitas tertentu. Dalam hal ini baik pekerja media maupun 
masyarakat seringkali menyingkirkan skeptisisme apakah produk tersebut benar-   
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anda 

media melalui teks merupakan konstruksi dari media itu dan hal ini tentu dipengaruhi oleh 
para pembuat teks dan juga faktor ekstra media lainnya seperti ideologi.  

Ke aestheticized -tanda 
komersial dan semakin terorganisasi melalui sebuah logika semiotika. Fenomena ini semakin 
intensif dalam beberapa dekade terakhir ini (Slater, 2005). Media massa di era posmodern ini 
menampilkan berbagai mitos dan stereotype yang pada ujungnya mengklasifikasi status 
individu berdasarkan kelas ekonomi, ras, suku, agama, kelompok sosial, maupun gender. 
Terpaan pesan-pesan dan tanda-tanda melalui media massa mampu membentuk opini 
masyarakat konsumen, bahwa suatu produk tertentu atau suatu aktivitas gaya hidup tertentu 
misalnya merupakan cerminan gaya hidup kelas atas yang memiliki prestise. impuls-impuls 
gaya hidup penuh glamour dan hedonistik melalui media massa dapat mendorong konsumen 
terobsesi mengikuti gaya hidup tersebut, dan hal ini tentunya berdampak luas di masyarakat 
seperti mingkatnya kriminalitas, perilaku koruptif di kalangan pejabat, serta berbagai bentuk 
degradasi moral di kalangan remaja. Pada titik ini khalayak konsumen media seringkali 
menghadapi benturan hebat antara persoalan-persoalan sosial yang menjadi realitas obyektif 
sehari-hari dengan realitas yang direpresentasikan di media massa.  

Iklan, gaya hidup glamour dan berbagai impuls kemewahan lain di media massa 
membuat khalayak khususnya anak-

big spander). Kalangan remaja merupakan pangsa pasar yang empuk bagi berbagai 
produk dan jasa yang ditawarkan melalui iklan media massa. Perilaku anak-anak yang imitatif 
dan masa remaja yang merupakan masa pembentukan identitas diri dimanfaatkan dengan 
sangat baik kalangan produsen dalam memasarkan produknya. Model-model iklan yang 
digunakan pada umumnya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang telah menjadi 
artis terkenal, sehingga memberikan makna jika memakai produk yang ditawarkan maka 
dirinya (seolah-olah) telah menjadi bagian dari komunitas masyarakat kelas atas (high class).  

Industri budaya pop memanfaatkan artis-artis yang sedang menjadi idola masyarakat 
untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan memproduksi berbagai produk yang 
menjadi ikon sang artis. Hal ini berkaitan dengan perilaku konsumen terutama kalangan 
remaja yang menggandrungi artis idola menunjukkan kecenderungan untuk mengkonsumsi 
berbagai hal yang berkaitan dengan selera sang artis mulai dari pakaian, mode rambut, sepatu, 
asesoris selain mengkoleksi CD, kaset, foto dan sebagainya. Inilah perilaku konsumsi 
sinergistik yang menjadi lahan bisnis empuk bagi pengusaha industri pop. Semakin lama 
seorang artis bertahan sebagai idola maka semakin banyak produk yang dibuat guna 
memuaskan hasrat konsumtif masyarakat.  

Budaya konsumtif yang direpresentasikan melalui media massa secara tidak langsung 
bahkan juga mempengaruhi perilaku kesehatan reproduksi remaja. Rendahnya pengetahuan 
remaja mengenai perilaku reproduksi sehat, maraknya material pornografi merupakan faktor-
faktor yang mendorong terjadinya berbagai resiko akibat perilaku reproduksi tidak sehat di 
kalangan remaja.. Perubahan sosial yang pesat secara teoritik menimbulkan berbagai akibat di 
kalangan masyarakat, diantaranya adalah reaksi resistensi terhadap perubahan itu sendiri yang 
diwujudkan dalam berbagai perilaku destruktif baik bagi diri sendiri maupun masyarakat 
sekitarnya. Menurut Mohammad (1998), sikap penolakan terhadap perubahan tersebut juga 
dapat melalui ekspresi seksual, walaupun tidak disadari bahwa tindakan tersebut memberikan 
dampak buruk terhadap kesehatan reproduksi. Mereka, misalnya memperkosa perempuan atau 
melibatkan diri dalam kegiatan seksual yang dianggap tidak bermoral oleh masyarakatnya.  
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Hal ini akhirnya akan mendekatkan mereka kepada resiko terkena Penyakit Menular Seksual 
(PMS), termasuk HIV dan AIDS.  

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah keterkaitan dan interdependensi antara individu 
dengan media massa. Secara teoritik, fenomena ini dapat dijelaskan dengan menggunakan 
kerangka teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Menurut teori ini, hubungan antara 
diri (self) dengan dunia sosiokultural bersifat dialektis, berlangsun
yakni eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1990). Media massa 
dalam hal ini menjadi salah satu tool proses eksternalisasi. Pesan dan pencitraan yang 
disampaikan media membantu proses internalisasi. Selanjutnya faktualitas membentuk 

merupakan uraian bagaimana media massa mengkonstruksikan budaya yang pada akhirnya 
diinternalisasi individu dalam masyarakat Indonesia. 
 

1. Film.  
Film merupakan medium representasi yang paling visible, pervasif dan paling banyak 

dikonsumsi masyarakat dewasa ini. Film merupakan produk budaya pop yang paling 
menonjol karena kemampuannya dalam menangkap realitas kehidupan dunia sekitar jika 
dibandingkan sarana ekspresi dan representasi lainnya (Carnoli dan Arbon, 1977) 
sebagaimana dikutip Eriyanto [1995:362]. Nilai-nilai, norma-norma, keyakinan-keyakinan 
dan berbagai bentuk ideologi lain serta berbagai realitas sosial yang berkembang di 
masyarakat dapat dikonstruksikan melalui sebuah film. Dengan demikian film merupakan 
cerminan setting sosial budaya masyarakat dimana film itu dibuat.  

Film menjadi tema sentral dalam kajian-kajian posfeminisme. Dalam cultural studies, 

kehidupan seseorang (life cultures). Menurut Agger (2005: 273-274), teoritisi film feminis 
berpendapat bahwa kamera terlalu sering menjebak dan mereproduksi gambar laki-laki, yang 
mengobyektivikasi perempuan baik untuk penonton laki-laki ataupun perempuan. Kamera 

- -laki secara umum mengabaikan perempuan, mendistorsi 
mereka, bernafsu birahi kepada mereka, dan membantu menciptakan citra feminitas dan 
maskulinitas yang menjebak perempuan dalam peran-peran subordinatif.  

Film-film yang diproduksi menggambarkan secara kuat peran-peran perempuan 
sebagai ibu, atau sebagai objek seksual yang secara berat sebelah dilihat sebagai penggoda 
dan pengganggu ketentraman rumahtangga orang lain. Oleh karena tipe idealnya perempuan 
adalah sebagai ibu rumahtangga yang sadar akan tanggungjawabnya dan mempunyai naluri 
mencintai dan melindungi anak-anaknya, maka penyimpangan dari tipe ini merupakan 
kesalahan yang harus 
karier dianggap selalu menjadi problema yang sumbernya dilihat berasal dari perempuan itu 
sendiri, bukan dari prasangka masyarakat.  

akan tatapan telah terpisah kedalam dua posisi yang berbeda: lelaki memandang, sedangkan 

hasrat laki-laki. Perempuan karenanya amat penting bagi kesenangan tatapan (laki-laki). 
Secara tradisional perempuan yang dipajang berperan pada dua level: sebagai obyek erotik 
bagi tokoh-tokoh dalam cerita film, dan sebagai obyek erotik bagi penonton dalam 
auditorium, dengan tarik-ulur yang bergeser di antara pandangan-pandangan pada tiap sisi 
layar. Mulvey memberi contoh seorang gadis panggung yang terlihat menari untuk kedua 
pandangan. Tatkala pahlawan perempuan menanggalkan pakaianya, itu adalah demi tatapan 
seksual sang pahlawan (lelaki) dalam narasi dan penonton di auditorium. Hanya ketika  
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mereka kemudian bercintalah tekanan muncul diantara dua pandangan itu (Mulvey 
sebagaimana dikutip Storey [2010: 81]).  

secara keseluruhan bisa dikatakan, unsur-unsur maskulinitas masih mendominasi dalam film 
tersebut meski dengan wajah feminitas, konstruksi pria secara tidak langsung mendominasi 
alur cerita. Konstruksi ini diciptakan untuk lebih melegitimasi kedudukan pria dan juga 
memberikan pemakluman kepada masyarakat bahwa kondisi kawin kontrak dikarenakan 
alasan ekonomi serta wanita dibentuk sebagai orang yang pada akhirnya kembali kepada 
kodratnya. Kontruksi yang terbentuk tersebut merupakan cerminan dari budaya dan 
representasi keadaan realitas sosial. Meski tidak bisa disamakan, namun apa yang terjadi 
dalam masyarakat pada umumnya didominasi oleh budaya patriarkhi, sehingga bentuk  
bentuk realitas lebih terlihat bersifat maskulinitas dengan berbagai macam situasinya. Untuk 
kasus kawin kontrak, ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa hal tersebut 
merupakan bentuk prositusi terselubung.  

Relasi gender yang dikonstruksikan melalui media film tidak hanya merefleksikan 
ketimpangan gender yang ada akan tetapi kemudian mempunyai efek melegitimasi dan 
menguatkannya, apalagi jika insan-insan film yang terlibat didalamnya tidak memiliki 
kepekaan gender (gender awereness) dan visi untuk merubah situasi yang ada. Dalam contoh 

ekonomi. Visualisasi realitas sosial ditangkap kemudian dituangkan dalam sebuah film, jika 
tidak disertai niatan untuk merubah kondisi tersebut, maka maka film akan menjadi media 
yang meligitimasi realitas sosial yang dimaksud. 

 

2. Sinetron 
Sinetron-sinetron  yang  ditayangkan  di  televisi  juga  mempunyai  karakteristik  yang  

kurang lebih sama dengan berbagai media massa lain, yakni berupa konstruksi relasi gender 
berbasis budaya patriarkhi. Tema-tema perselingkuhan dan berbagai tindak kekerasan 
terhadap perempuan dieksploitasi secara berlebihan. Domestifikasi peran perempuan 
merupakan pemandangan yang lumrah ditemukan di hampir setiap judul sinetron baik 
produksi lokal maupun impor. Perempuan selalu diposisikan sebagai pihak yang bersalah 
dalam berbagai persoalan rumahtangga yang menimpa keluarga. Respon keluarga terdekat 
yang cenderung menyalahkan korban (blame the victim) juga diperlihatkan secara jelas 
sehingga perempuan sebagai korban kemudian bersikap submisif. Di lain pihak, peran-peran 
antagonis ekstrim hampir selalu dimainkan perempuan dan tidak pernah laki laki, seperti 
misalnya dalam peran-peran nenek sihir, mak lampir dan berbagai peran antagonis lain. 
Konstruksi ketimpangan relasi gender dan berbagai adegan kekerasan berpotensi memiliki 
dampak imitatif bagi anak-anak karena sinetron-sinetron tersebut seringkali ditayangkan pada 
prime time.  

Dalam sinetron, gambaran perempuan yang ditampilkan senantiasa terikat pola sistemik 
patriarkhi yakni menjadi obyek bukan subyek seperti dilamar, ditaksir, diperkosa, dan lain-
lain. Dalam sinetron Indonesia, perempuan digambarkan sarat dengan ketidakberdayaan, 
fatalisme dan mengalami berbagai problema kehidupan (protagonis. Sementara itu peran-
peran antagonis juga sering kali muncul seperti sebagai mertua dan ibu tiri yang jahat. 
Perempuan jarang digambarkan sebagai sosok yang berani atau mandiri. Jikapun ada, maka 
penggambarannya terlalu ekstrim sehingga mengundang reaksi keras masyarakat. Konstruksi 
perempuan seperti itu juga terdapat dalam sinetron-sinetron religi 

-
hangat di berbagai kalangan.  
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Merah Bawang Putih  yang ditayangkan secara serial di salahsatu stasiun televisi, 
mengidentifikasi representase gender yang muncul dalam oposisi biner sebagai berikut:  

Laki-laki baik/buruk patron/klien penolong/korban 
Perempuan baik/buruk patron/klien korban/penolong 

(evil vs angel) 
 
Pada oposisi biner pertama baik/buruk, tokoh-tokoh baik dan jahat merata laki-laki dan 
perempuan tetapi penggambaran menjadi sangat menyolok ketika 
tiri menjadi otak segala kejahatan, sehingga kontras antara mereka yang evil 

nrimo sebagai angel. Pada oposisi biner kedua (patron/klien), patron tidak lagi 
didominasi oleh laki-laki sebab perempuanpun dapat menjadi pemikir dan penentu kebijakan. 
Terbentuk image bahwa perempuan dapat menentukan keputusan sendiri, tetapi untuk hal-hal 
yang buruk. Sementara itu pada oposisi penolong/korban yang menempatkan perempuan sebagai 
lebih banyak menjadi korban daripada penolong. Dari oposisi biner di atas, terlihat penekanan 
baik/buruk yang dimaksudkan untuk perangai tidak dapat tidak mengandung bias gender. 
Perempuan ingin mandiri, tidak tergantung laki-laki dalam membuat keputusan akan 
distereotipkan sebagai perempuan yang jahat.  

knows all/knows nothing
protagonis biasanya mendapat pertolongan dari sosok magis atau dari sosok yang memiliki 
karakteristik maskulin, bisa dalam rupa kakek tua bijaksana atau pangeran tampan yang baik 
hati. Kelompok penolong ini adalah sosok yang memiliki pengetahuan, yang mampu 
memberikan penyelesaian atas persoalan tokoh protagonis. Sebaliknya, tokoh protagonis, 
yang seringkali digambarkan berwajah cantik dan lemah lembut, tidak memiliki kemampuan 
untuk keluar dari permasalahannya tanpa pertolongan sosok-sosok magis atau bijaksana ini. 
Hal y knows all -tokohnya terdiri dari laki-laki 

knows nothing -tokohnya hanya perempuan. 
Kesimpulannya, laki-laki selalu positif dan penentu kebijakan/standar. Perempuan bisa positif 
apabila memiliki karakteristik yang sesuai dengan yang diinginkan oleh laki-laki, seperti 
misalnya bijaksana, baik hati, dan ramah, serta bersifat keibuan. Perempuan yang tidak 
memenuhi standar yang ditentukan, ia akan menjadi evil (Kusumaningtyas, 2007). 
 

Sementara itu, kajian yang dilakukan Santoso (2006:82) memperilihatkan bahwa 
perempuan dalam sinetron tidak hanya digambarkan sebagai korban kekerasan melainkan 
juga pelaku kekerasan. Perempuan sebagai pelaku kekerasan dalam sinetron 
Rasanya , adalah seorang janda. Ia menyiksa secara fisik maupun psikologis, keponakannya 
yang sudah yatim piatu, seorang gadis SMP. Unsur perempuan sebagai pelaku kekerasan 
sangat menonjol, dengan menggambarkan secara detail tahapan-tahapan kekerasan yang 
dilakukannya. Visualisasi kekerasan yang ditayangkan sinetron tersebut menunjukkan 

stigmatisasi status janda yang hidup subur dalam masyarakat Indonesia. Janda, yang biasanya 
digambarkan sebagai perempuan egois, pengganggu rumahtangga, terlihat lebih jelek lagi 
karena sekarang juga menjadi otak dari tindak kekerasan yang terjadi. Laki-laki dalam 
tindakan-tindakan kekerasan tersebut ternyata hanya suruhan  visualisasi bapak yang bijak 

  
Visualisasi kekerasan terhadap perempuan tidak saja ditemukan pada tayangan 

sinetron yang menjadi konsumsi penonton dewasa, melainkan juga banyak tayangan yang 
dikhususkan anak-anak. Berbagai bentuk kekerasan baik personal, psikologis maupun juga  
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kekerasan struktural divisualisasikan secara vulgar. Beberapa film kartun atau film animasi 
anak-anak, sering ditemukan konstruksi gender yang menggambarkan dominasi tokoh laki-
laki atas tokoh perempuan, peneguhan stereotipe peran gender, domestikasi dan ekstensinya 
sebagai profesi, serta objektivikasi seksualitas perempuan. Tayangan televisi seperti ini 
mempunyai kontribusi bagi lestarinya konstruksi gender patriarkhi.  

Dalam perspektif teori strukturasi yang dikembangkan Giddens (2009), struktur sosial 
merupakan medium sekaligus hasil tindakan sosial yang dilakukan agen melalui praktek 
sosial yang berlangsung secara berulang dan dialektis. Karakteristik aturan dalam struktur 
sosial menjadi pedoman yang digunakan agen-agen atau pelaku-pelaku untuk melakukan 
reproduksi hubungan-hubungan sosial yang melintasi batasan ruang dan waktu. Struktur 
sosial tidak hanya dapat bersifat constraint melainkan dapat pula sebaliknya yakni enabling 
bahkan empowering. Dalam konteks ini, produksi dan reproduksi sistem sosial dominatif-
represif ditentukan oleh optimalisasi penggunaan struktur gender aktor wanita dan aktor pria 
dalam interaksi sosial yang berlangsung, mendapat justifikasi dari ideologi gender dominan: 
patriarkisme, kapitalisme, dan misoginisme. Dalam proses penormalan itu, ideologi 
patriarkisme membenarkan penggunaan kekerasan fisik dan seksual oleh agen pria atas agen 
wanita di rumah maupun di tempat kerja. Dengan demikian kontruksi relasi gender melalui 
film belum mampu membebaskan apalagi memberdayakan (empowering) perempuan yang 
tersubordinasi dalam struktur sosial berbasis gender. 

 

3. Musik Pop  
Menurut Pratt (2005: 568), musik pop mendeskripsikan musik yang diarahkan untuk 

konsumsi publik berupa imajinasi dan perasaan-perasaan, kebutuhan-kebutuhan, keinginan-
keinginan masyarakat secara umum, terutama tentang percintaan interpersonal ataupun 
sebaliknya, kehilangan cinta. Tema-tema lagu dapat pula berupa komentar atau protes 
terhadap aspek-aspek eksistensi personal dalam kebijakan publik. Secara umum, term musik 
pop menunjuk musik sebagai komoditas kultural, diciptakan oleh musisi profesional, direkam 
dan dipasarkan oleh perusahaan media, dijual untuk konsumsi publik.  

Musik pop identik dengan musik yang dikonsumsi anak-anak muda. Budaya yang 
-

cool
[2010:213], memberikan penjelasan mengenai mengapa subkultur anak muda adalah ruang-

subkultur memandang dirinya sendiri dalam keterkaitan dengan mainstream 
- kekerenan keren

subcultural capital

hal terkini, yang semuanya ternyata adalah sifat sekunder dan bukan sesuatu yang 

kekerenan
para gadis seringkali menyembunyikan perasaan mereka ... d

  
Kemunculan musik pop dapat dilihat konteksnya yang lebih luas dalam sistem 

ekonomi kapitalisme yang sekarang dominan. Bagi masyarakat dalam sistem kapitalisme, 
sebuah karya seni seperti musik pop tidak dapat dipandang semata sebagai bentuk ekspresi 
artistik belaka namun perlu dilihat sebagai satu produk yang dapat menghasilkan keuntungan. 
Berbagai bentuk kesenian sekarang sudah jadi bagian dari satu bentuk kebudayaan yang 
disebut sebagai budaya massa. Budaya massa, terkadang disebut budaya pop, secara 
sederhana dapat dipahami sebagai suatu bentuk kebudayaan yang diproduksi secara masal  
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untuk konsumsi massa dengan kepentingan sebenarnya pencarian keuntungan (Strinati, 
2007:12). Sistem produksi massal tidak membedakan proses produksi ribuan kaleng susu 
dalam pabrik dengan produksi karya seni seperti musik pop misalnya. Produk budaya massa 
akan ditujukan kepada masyarakat massa, suatu bentuk masyarakat konsumen yang pasif dan 
mudah didikte melalui guyuran propaganda supaya mengikuti keinginan produsen (Strinati, 
2007:14).  

Menurut pengamatan Mills (1995:115), sebagian besar lagu pop menggambarkan 
romantisme cinta sebagai bentuk penderitaan yang memaksa perempuan mau tidak mau harus 
menikmatinya. Perempuan dikonstruksikan secara berbeda dengan laki-laki dalam lagu-lagu 
pop dan bentuk-bentuk budaya lain secara umum, dan hal ini berkaitan dengan ide tentang 
pihak mana yang berada pada posisi sentral dan mengontrol dalam pembedaan ideologi 
gender. Secara umum, perempu
sementara laki- -
digambarkan berada dalam posisi di luar kontrol, ketika terjadi peralihan emosi-emosi 
ataupun ketika mereka 
demikian, seperti halnya semua ideologi, cinta romantis mempunyai kontradiksi fundamental: 
yakni perasaan senang dan di saat sama muncul pula perasaan sedih dan kehilangan.  

Konstruksi gender patriarkhi juga terdapat dalam lagu-lagu pop dan berbagai lagu dari 
genre musik lain tertutama dangdut. Peran subordinatif perempuan barangkali paling fenomenal 

 
-jelas melegitimasi 

Ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi hubungan konfliktual dengan pasangannya, 
perempuan sebagai korban kekerasan dan obyek seksualitas, mitos kecantikan perempuan, 
legitimasi hubungan perselingkuhan merupakan tema-tema umum yang menghiasi lagu-lagu pop. 

tubuh penyanyi perempuan yang mengeksploitasi erotisme. 
 

 

4. Novel Pop, Media Cetak, dan Iklan. 
 

Novel pop merupakan salahsatu produk budaya pop yang cukup mendapat tempat di 
hati penggemarnya, terutama di kalangan remaja putri dan ibu-ibu rumahtangga. Di kalangan 
remaja putri urban, novel pop menjadi konsumsi yang mengikuti tren yang mengikuti 
konsumsi komoditi lain. Tren sebuah novel menjadi semakin kuat jika didukung oleh media 
massa lain yang gencar memberitakan atau kemudian novel tersebut diangkat menjadi sebuah 
film layar lebar atau sinetron televisi. Novel Laskar Pelangi yang ditulis Andrea Hirata 
misalnya merupakan salahsatu contoh. Novel tersebut menjadi semakin laris di pasaran ketika 
dibahas di berbagai media serta kemudian diangkat menjadi film. Masyarakatpun menyambut 
antusias film tersebut hingga menjadi film Indonesia paling sukses di tahun 2009.  

Tineke Hellwig, ahli sastra Indonesia dari Belanda, pernah melakukan penelitian 
terhadap 25 novel dan tiga cerita panjang dalam kurun waktu 5 dekade (1937 sampai 1986). 
Menurut Hellwig (2003), dalam karya-karya sastra yang dibahasnya, tampaklah bahwa 
kebanyakan pengarang laki-laki masih menganggap femininitas sebagai sesuatu yang ideal 
bagi perempuan, dan tidak mengherankan jika tokoh-tokoh yang keibuan, pandai mengatur 
rumah tangga, lembut, dan penyayang, menjadi figur yang kerap ditampilkan. Sementara itu, 
pada karakter yang diciptakan penulis perempuan, femininitas kerap kali dianggap tidak 
sesuai dengan konsep kemajuan perempuan. Para penulis perempuan umumnya 
menggambarkan dilema tentang persoalan esensialisme ini, mengolahnya sebagai inti cerita, 
dan kemudian membuat penyelesaian-penyelesaian yang justru melanggengkan subordinasi  
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perempuan. Hal ini terjadi karena para penulis perempuan merasa harus menyesuaikan diri 
dengan norma lelaki agar karya-karya mereka mendapatkan tempat yang layak, serta karena 
para penulis perempuan kebanyakan datang dari generasi setelah kemerdekaan, di mana 
persentuhannya dengan gagasan Barat terlanjur mendapatkan kontrol yang cukup ketat dari 
negara.  

Konstruksi makna yang dibentuk melalui novel dengan demikian mempunyai potensi 
berdampak luas di masyarakat. Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, konstruksi 
makna tersebut dapat merubah struktur-struktur yang telah ada di masyarakat namun 
kemungkinan sebaliknya dapat pula melestarikan struktur yang ada. Novel pop yang bercerita 
mengenai cinta romantis yang seringkali menjadi tema umum novel pop merupakan bentuk 
karya sastra yang berpotensi ikut melanggengkan budaya patriarkhi di masyarakat. Firestone 
(1979) sebagaimana dikutip Hollows [2010:95] menyatakan bahwa cinta romantis merupakan 
patologis, yakni cinta yang dirusak oleh hubungan yang tidak seimbang antara kedua jenis 
kelamin dan digunakan untuk mereproduksi patriarkhi melalui berbagai cara. Pertama, cinta 
menjadi urusan perempuan, mengalihkan energinya dari usaha untuk meraih hal lain. Kedua, 
perasaan perempuan akan identitas dan kepercayaan diri bergantung pada penilaian laki-laki 
tentang diri perempuan sebagai sesuatu yang pantas dicintai. Ketiga, karena cinta romantis 
membuat perempuan secara ekonomi menjadi bergantung kepada laki-laki, maka cinta 
romantis ini bukan tentang kerentanan bersama, tetapi kerentanan perempuan, membuat 
dirinya terbuka mengalami kekerasan. Terakhir, karena cinta romantis membantu menjaga 
keutuhan keluarga, cinta secara sentral dalam reproduksi penindasan perempuan sebagai 
kelas.  

Relasi gender yang timpang juga dikonstruksikan melalui media cetak. Hasil 
penelitian Indarti (2009) menunjukkan bahwa relasi gender yang ada di dunia domestik masih 
cenderung timpang, hal ini terlihat dari posisi perempuan tidak dominan di dunia yang 
dianggap sebagai dunianya. Ketimpangan itu terlihat dari banyaknya kewajiban yang 
dibebankan dan kurangnya hak perempuan di wilayah ini, juga dari keberadaan perempuan 
yang selalu diletakkan setelah suami dan anaknya. Pemakaian beberapa kosakata serta simbol-
simbol tertentu oleh media cetak, menggambarkan keadaan ini. Politik bahasa, yaitu 
penggunaan simbol-simbol tertentu guna melegitimasi realitas hubungan kekuasaan sehingga 
hal itu kelihatannya berjalan secara alamiah dan masuk akal, juga terjadi di sini, misalnya kata 
anak, merawat, mengasuh, mendidik, melayani, rumah tangga, wilayah domestik 
dihubungkan dengan perempuan. Semuanya itu kemudian dianggap wajar oleh masyarakat 
dalam arti bahwa memang sudah seharusnya perempuan melakukan hal tersebut. Apa yang 
terdapat di dalam teks media adalah cerminan apa yang terjadi di masyarakat, karena media 
tidak dapat 'lari' dari lingkungannya dan pengaruh ideologi pada teks media cenderung tidak 
dapat diabaikan.  

Material pornografi yang merupakan salahsatu indikasi relasi gender yang timpang, dapat 
dengan mudah dijumpai dalam berbagai majalah, tabloid, CD/DVD, iklan, situs internet dan 
berbagai produk media massa lain. Pada iklan dengan produk rokok, seringkali yang dipilih-
gunakan adalah tampilan dengan gambaran perempuan cantik dan muda; sensual. Pesan yang 
disampaikan adalah dengan menikmati produk rokok tersebut maka perempuan cantik, muda, dan 
sensual akan menghampiri dan bersimpati. Tubuh perempuan yang langsing, putih dan rambut 
hitam lurus menjadi standar idealitas tubuh perempuan yang disimbolisasikan melalui berbagai 
produk. Perempuan yang memiliki karakter yang sesuai dengan yang diidealkan maka sederet 

-laki ganteng dan sukses, ataupun restu calon 
mertua, hanya gara-gara perempuan telah memilih seuah produk shampo. Tayangan iklan yang 
bertubi-tubi menyebabkan masyarakat lebih tertarik dengan perempuan model iklan daripada 
produk yang ditawarkan. Perempuan hanya  
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diposisikan sebagai aksesoris atau menjadi citra objek dekoratif: demi tujuan estetis dan 
cenderung menganak-tirikan aspek etis. Konsep seks dan tubuh perempuan yang 
tereksploitasi dalam estetika media dan budaya masyarakat ini menghadirkan logika 

-
sang model mennjadi simbol bahwa dirinya (seolah-olah) telah bergaya hidup dan terimajinasi 
seperti sang model.  

Meskipun pornografi merupakan persoalan yang kontroversial namun kenyataan 
menunjukkan bahwa pornografi merupakan manifestasi perempuan (dan anak-anak) sebagai 
obyek dan korban daripada sebagai bantuk kebebasan ekspresi. Banyak perempuan dan anak-
anak perempuan di bawah umur yang menjadi pekerja seks, obyek pengambilan gambar atau 
film, penari telanjang, model iklan seronok dan sebagainya. Banyak kalangan yang 
meragukan efektivitas undang-undang tersebut. Situmorang (2006) justru mempertanyakan 
ketegasan dan konsistensi aparat penegak hukum. Maraknya pornografi sekarang ini justru 
karena masyarakat sudah tidak lagi menghargai hukum dan penegakannya (supremasi 
hukum). 
 

D. CATATAN PENUTUP: SEBUAH AGENDA DEKONSTRUKSI BUDAYA, 
MUNGKINKAH?  

Konstruksi relasi gender yang terjadi di masyarakat dilegitimasi dan dikuatkan melalui 
berbagai bentuk media budaya pop. Pengontruksian tersebut dilakukan antara lain melalui 
domestifikasi peran perempuan, politisasi gender, segregasi simbolik dan perempuan sebagai 
obyek seks. Penggunaan tubuh perempuan dan representasi tubuh perempuan sebagai 
komoditi yang terefleksikan di berbagai bentuk budaya pop merupakan konsekuensi logis 
berkembangnya logika kapitalis-patriarkhis yang telah mendominasi relasi ekonomi. 
Penggunaan tubuh perempuan dan pencitraanya tersebut selain itu juga menandakan sebuah 
relasi sosial (baca: relasi gender) yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Relasi 
tersebut berada dalam oposisi biner seperti subyek >< obyek, kuasa >< dikuasai, dominan >< 
didominasi dan seterusnya. Selanjutnya ideologisasi ini dapat menjadi ancaman bagi sikap 
kritisisme masyarakat, karena menurut Agger (2003), industri budaya telah menjadi faktor 
ekonomis dan politis yang krusial pada masa kapitalisme akhir, yang mampu mengalihkan 
perhatian orang dari masalah sebenarnya, menawarkan solusi palsu yang diproyeksikan ke 

buku.  
Relasi gender yang dikonstruksikan berlandaskan ideologi kapitalis-patriarki dalam 

budaya pop selalu menempatkan perempuan sebagai posisi marginal. Fenomena inilah yang 
oleh Bourdieu (dalam Haryatmoko, 2003:17) disebut sebagai kekerasan simbolik, yakni 
kekerasan yang tidak kasat mata, dilakukan melalui wacana. Kekerasan semacam ini oleh 
korbannya (kaum perempuan) bahkan tidak dilihat atau tidak dirasakan sebagai kekerasan, 
tetapi sebagai suatu yang alamiah dan wajar. Konsepsi antropologis, sosiologis, dan teologis 
tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak menguntungkan perempuan ini tentu 
saja mempunyai implikasi yang dalam, yaitu kekerasan, oleh karena itu perlu dibongkar.  

Menurut Cragin dan Simonds sebagaimana dikutip Chafetz (2006: 19) problem yang 
dihadapi perempuan tidak hanya menjadi obyek laki-laki dan obyektifikasi tersebut 
direpresentasikan melalui teks budaya, akan tetapi juga imperatif-imperatif psikologis yang 
secara inisial menjadikan teks tersebut semakin solid dan mengalami replikasi. Kesadaran 
perempuan terstruktur oleh ideologi patriarkhi. Dalam pandangan Derida, jika menginginkan 
kesetaraan gender diperlukan dekonstruksi budaya yang tidak sekedar membalikkan struktur 

Sejalan dengan Derrida, Bourdieu (dalam Haryatmoko, 2003:18) juga menyatakan bahwa  
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perjuangan untuk kesetaraan gender tidak bisa hanya berhenti pada pemenuhan hak-hak 
perempuan, tetapi harus sampai pada pembongkaran sistem penindasan itu sendiri yaitu 
dominasi wacana oleh laki-laki, yang merupakan kekerasan simbolis. Pada dasarnya 
kekerasan simbolis berlangsung kerena ketidaktahuan dan pengakuan dari yang ditindas. Jadi 
sebetulnya logika dominasi ini bisa berjalan karena prinsip simbolis yang diketahui dan 
diterima baik oleh yang menguasai maupun yang dikuasai. Prinsip simbolis itu berupa bahasa, 
gaya hidup, cara berpikir, cara bertindak, dan kepemilikan yang khas pada kelompok tertentu 
atas dasar ciri kebutuhan. Namun demikian dekonstruksi budaya pada padasarnya merupakan 
upaya yang sulit, memerlukan energi besar, mungkinkah terjadi?. 
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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui celebrity endorsement terhadap brand image dan 
harga. Penelitian ini menganalisis celebrity endorsement yang sudah ada terhadap brand 
image dan sekaligus menguji besarnya pengaruh celebrity endorsement tersebut terhadap 
harga. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi pada penelitian ini ialah survei 
yang ditujukan kepada responden yang melibatkan celebrity endorsement dan harga untuk 
membeli barang online serta brand imagenya. Alat analisis yang digunakan adalah metode 
Structural Equation Modelling selebrity endorsement terhadap brand image dan harga. 
Temuan Penelitian ini mengkonfirmasi, bahwa maka semakin tinggi harga produk yang dapat 
ditawarkan kepada konsumen remaja di Bandar Lampung, Berdasarkan hipotesis kedua 
penelitian teori pendukung dan hasil yang didapat dari penelitian ini, yaitu harga berpengaruh 
pada brand image berhasil dibuktikan, disimpulkan bahwa semakin tinggi celebrity 
endorsement dimediasi oleh harga maka image yang dimiliki oleh sebuah brand produk yang 
ditawarkan kepada konsumen remaja di Bandar Lampung akan semakin baik. Batasan utama 
dari penelitian ini hanya di lakukan pada konsumen remaja berumur 13  19 tahun di kota 
Bandar Lampung. Implikasi praktis disimpulkan bahwa semakin besar celebrity endorsement 
dimediasi oleh harga maka brand image produk yang dipasarkan kepada konsumen remaja 
akan semakin baik. 
 

Kata Kunci: Celebrity endorsement, brand image, harga  
 

PENDAHULUAN  
Semakin tumbuh dan berkembangnya perusahaan dengan produk sejenis 

mengakibatkan persaingan semakin ketat. Untuk bisa menghadapi persaingan tersebut, 
perusahaan dituntut untuk lebih memperhatikan perilaku konsumen yang setiap saat berubah 
karena banyaknya variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli barang 
dan jasa. Dalam rangka inilah perusahaan sebagai produsen harus melaksanakan kegiatan 
pemasaran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen dengan cara 
mempertahankan keberadaan produk dan mengembangkannya untuk mendapatkan laba yang 
optimal. Hal ini sangat penting bagi produsen untuk memahami dan mengerti mengapa dan 
bagaimana konsumen itu memilih dan pada akhirnya membeli suatu produk. Pengetahuan 
dasar yang baik mengenai perilaku konsumen akan dapat memberi masukan yang berarti 
dalam perencanaan strategi pemasaran. Hal ini juga berguna dalam mengidentifikasi peluang 
dan ancaman baik masa kini maupun masa yang akan datang keanekaragaman konsumen 
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat dipengaruhi berbagai variabel, baik yang 
berasal dari dalam diri konsumen maupun dari luar konsumen.  

Salah satu cara untuk menarik perhatian konsumen adalah dengan menggunakan 
seseorang atau lebih untuk menjadi model dalam iklan, hal ini dikenal dengan istilah 
endorser. Karakter seorang endorser mempunyai efek yang signifikan terhadap pesan yang 
disampaikan. Untuk kepentingan penyampaian pesan, pengiklan/produsen bisa memilih untuk 
menggunakan tokoh terkenal (selebriti) ataupun non-selebriti. Penggunaan selebriti untuk  
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mempromosikan produk telah lama digunakan dalam sejarah pemasaran. Hal ini dikarenakan 
menyakinkan konsumen bahwa produk kita adalah produk yang unggul jika dibandingkan 
dengan produk pesaing adalah sangat sulit. Oleh karena itu meskipun perusahaan membayar 
mahal, selebriti diyakini dapat dengan mudah menarik perhatian dan minat konsumen 
terhadap merek yang diiklankan.  

Maraknya penggunaan selebriti didalam promosi barang dan jasa seringkali 
ditampilkan didalam berita pada beberapa tahun terakhir ini. Media promosi memiliki 
peranan yang sangat penting didalam membentuk persepsi dimana para konsumen terutama 
konsumen remaja memiliki ketertarikan terhadap selebriti yang berperan dalam kegiatan 
celebrity endorsement. Studi yang dilakukan oleh Ing dan Furuoka (2007) menemukan 
penggunaan selebriti yang dapat meningkatkan keinginan membeli konsumen. Faktor yang 
menjadi pertimbangan efektif atau tidaknya penggunaan selebriti dalam iklan menurut Ing 
dan Furuoka (2007) dalam penelitiannya dengan obyek produk makanan dan minuman 
adalah: attractiveness, likability, trustworthiness, expertise, credibility.  

Celebrity endorsement menurut Chan et al (2013:2), adalah salah satu startegi 
komunikasi pemasran yang secara umum digunakan untuk membangun persepsi brand. Para 
pemasar percaya bahwa penggunaan selebriti didalam kegiatan pemasaran berpengaruh secara 
positif terhadap efektivitas pemasaran, mulai dari pengenalan brand hingga perilaku 
pembelian oleh konsumen (Spry et al, 2011). Banyak penelitian terdahulu yang menganalisis 
tentang pengaruh celebrity endorsement (contohnya Hakimi et al, 2011; Hung et al, 2011; 
Spry et al, 2011).  

Pemasar berkompetisi untuk menarik minat membeli konsumen dengan menggunakan 
kampanye iklan yang berorientasi pada citra sebagai upaya menarik loyalitas konsumen dalam 
membeli. Kesadaran (awareness) adalah upaya untuk membuat konsumen familiar (melalui 
iklan, promosi penjualan, maupun komunikasi pemasaran lainnya) akan suatu produk, 
memberikan informasi kepada orang banyak tentang ciri khusus dan manfaatnya, serta 
menunjukkan perbedaannya dari produk pesaing, dan menginformasikan bahwa produk yang 
ditawarkan lebih baik ditinjau dari sisi fungsional atau simbolisnya. Jika telah sukses 
menciptakan kesadaran konsumen akan produknya, konsumen dapat membentuk sikap 
(attitudes) positif terhadap produk dan mungkin akan muncul niat (intention) untuk membeli 
produk tersebut. Keputusan konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan tergantung 
kepada usaha promosi dan komunikasi pemasaran dalam memfasilitasi pembelian (facilitate 
purchasing). Iklan dapat menciptakan kesadaran akan suatu produk dan membangun sikap 
positif, namun jika produk tidak tersedia di tempat-tempat pembelian atau jika konsumen 
menganggapnya terlalu mahal dibandingkan produk pesaing maka kemungkinan produk 
tersebut untuk dibeli akan berkurang. Namun jika usaha komunikasi pemasaran sebuah 
perusahaan benar-benar efektif, konsumen akan memahami mengapa harga produk tersebut 
lebih tinggi dan mungkin akan dianggap lebih menarik dengan harga premiumnya tersebut. 

 

Shimp (2007) menyatakan bahwa sekarang ini banyak konsumen yang mudah 
mengidentifikasi diri dengan para bintang ini, seringkali dengan memandang mereka sebagai 
pahlawan atas prestasi, kepribadian, dan daya tarik fisik mereka. Sedangkan para pengiklan 
bangga menggunakan selebriti dalam iklan mereka karena atribut popularitas yang mereka 
miliki, termasuk kecantikan, keberanian, bakat, jiwa olahraga (athleticisme), keanggunan, 
kekuasaan dan daya tarik, seringkali merupakan pemikat yang diinginkan untuk merek-merek 
yang mereka dukung. Asosiasi berulang dari suatu merek dengan seorang selebriti akhirnya 
membuat konsumen berpikir bahwa merek tersebut memiliki sifat-sifat menarik yang serupa 
dengan sifat- sifat yang dimiliki oleh selebriti. Para pengiklan dan biro-biro periklanan 
bersedia membayar harga yang tinggi kepada kaum selebriti tersebut yang disukai dan  
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dihormati oleh khalayak yang menjadi sasaran dan yang diharapkan akan mempengaruhi 
sikap dan perilaku konsumen yang baik terhadap produk yang didukung.  

Shimp (2007) menjelaskan faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika mengambil 
keputusan seleksi selebriti, dimana faktor-faktor tersebut ialah kredibilitas selebriti, 
kecocokan dengan khalayak, kecocokan dengan merek, dan daya tarik selebriti. Dengan kata 
lain, untuk menentukan selebriti yang akan digunakan sebagai brand endorser suatu produk, 
selebritis harus memiliki kecocokan atau hubungan yang berarti antara selebriti, khalayak, 
dan produk itu sendiri. Perusahaan harus memilih bintang iklan (celebrity endorser) yang 
tepat dan dianggap dapat mewakili citra produk yang diinginkan oleh perusahaan. Adapun 
karakteristik bintang iklan tersebut mencakup, keahlian (expertise) mengacu pada 
pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang dimiliki seorang pendukung yang 
berhubugan dengan topik iklannya.  

Di dalam aktivitas pemasaran, penggunaan selebriti dalam iklan sebaiknya dievaluasi, 
sebab seperti halnya produk, selebriti akan tiba saatnya masuk pada fase decreasing return. 
Iklan merupakan bentuk penyampaian pesan suatu merek kepada konsumen. Hanya 
masalahnya siapakah yang nantinya akan menyampaikan pesan tersebut, apakah seorang 
olahragawan, orang awam atau seorang selebriti. Pemilihan selebriti dalam penyampaian 
pesan tersebut nantinya diharapkan dapat menimbulkan dampak yang cepat dalam brand 
awareness dan brand recognition. Hanya kendalanya seperti yang banyak diketahui bahwa 
pemilihan selebriti biasanya tidaklah murah, oleh sebab itu seorang pemasar harus jeli dalam 
memilih seorang selebriti. Hal ini tentu saja berkaitan dengan resiko yang harus ditanggung 
jika iklan telah disampaikan tersebut gagal dalam menarik minat pembeli. Model VisCAP 
dapat mempermudah pemasar melakukan evaluasi terhadap kelayakan selebriti dalam 
mengiklankan produk. Berapa lama seorang selebriti dapat dijadikan endorser terhadap 
produknya, begitu pula dengan keputusan mendampingi selebriti dengan selebriti lain jika 
diputuskan untuk menggeser positioning produk ke tingkat lebih tinggi atau rendah. Melalui 
VisCAP juga dapat diketahui layak atau tidaknya selebriti mengiklankan terus menerus suatu 
produk.  

Perlu diakui bahwa dunia selebriti adalah dunia gemerlap. Apa yang sering 
dibayangkan orang mengenai selebriti adalah sekumpulan orang-orang ternama yang 
menghabiskan waktunya di tempat-tempat eksklusif dan mahal. Semua itu bisa dilihat dalam 
sinetron dan film yang menurut selebriti sebenarnya adalah kenyataan sehari-hari yang 
mereka jalani, mulai dari bangun tidur, bekerja dan tidur kembali. Oleh sebab itu, gaya 
selebriti di tengah orang kaya maupun orang miskin sering dikatakan sebagai hal yang 
mustahil atau untouchables. Karena posisinya yang sulit dipercaya tersebut akhirnya banyak 
menarik minat orang lain untuk membicarakannya. Seperti yang banyak diketahui bahwa 
berita mengenai kehidupan selebriti mudah sekali mendapatkannya, baik melalui surat kabar, 
tabloid, radio maupun televisi namun yang paling penting dan menarik adalah bagaimana 
selebriti mampu menggerakkan roda bisnis yang ada, membantu klien-nya berperan sebagai 
endorser produk-produknya dan mampu menarik minat membeli konsumen.  

Minat beli konsumen dipengaruhi oleh bauran pemasaran yang dilakukan oleh 
perusahaan. Akan tetapi untuk menarik minat beli konsumen perlu dilakukan komunikasi 
yang baik agar informasi tentang produk yang ditawarkan tersebut sampai ke masyarakat. 
Strategi promosi tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien agar hasil yang didapat 
optimal. Bentuk komunikasi pemasaran atau disebut promosi harus memberikan rangsangan 
kepada konsumen agar produk dapat menarik perhatian konsumen sehingga berpengaruh 
kepada minat membeli konsumen. Perusahaan mengharapkan konsumen untuk dapat memilih, 
menggunakan, dan terus mengonsumsi produk sehingga tujuan perusahaan tersebut dapat 
tercapai.  
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METODE PENELITIAN  
Perusahaan harus dapat merumuskan strategi pemasaran dengan celebrity endorser yang tepat 
berdasarkan persepsi brand yang dipikirkan oleh konsumen remaja. Berdasarkan 
permasalahan, tujuan penelitian dan landasan hubungan antar variabel diatas maka dapat 
dibuat kerangka pemikiran, dimana kerangka pemikiran bertujuan untuk mengemukakan 
secara umum mengenai penelitian yang akan dilakukan dengan variabel yang akan diteliti. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1. Berdasarkan adaptasi teori yang 
dikembangkan oleh Chan, Ng dan Luk (2013), serta hipotesis diatas maka dapat dibuat 
kerangka pemikiran, dimana kerangka pemikiran bertujuan untuk mengemukakan secara 
umum mengenai penelitian yang akan dilakukan dengan variabel yang akan diteliti. Kerangka 
berpikir dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel terikat (dependen) yaitu brand image dan 
harga produk serta 1 variabel bebas (independen) yaitu celebrity endorser yang meliputi 
subvariabel celebrity credibility, celebrity likeability, celebrity attractiveness dan celebrity 
meaningfulness. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Analisis Structural Equation Modelling  
Brand image produk endorse pada konsumen remaja di Bandar Lampung berdasarkan 

pendekatan individu ke konsumen remaja di Bandar Lampung, menggambarkan tingkat 
persepsi konsumen remaja di Bandar Lampung akan suatu brand yang diendorse oleh 
selebriti. Untuk menganalisis brand image produk endorse pada konsumen remaja di Bandar 

Lampung dilakukan dengan menguji dua variabel, yaitu celebrity endorser (X1) dan harga 
(M). Hasil structural equation modelling disajikan pada gambar 4.1. Berdasarkan gambar 4.1 
dapat diketahui nilai koefisien dari variabel - variabel penduga yang diduga mempengaruhi 
brand image produk endorse pada konsumen remaja di Bandar Lampung.  
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Sumber : Olah data survey 2017 
Gambar 4.1 Structural equation modelling brand image produk endorse pada konsumen 

remaja di Bandar Lampung  
Uji Hipotesis 
 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terdapat tiga hipotesis, yaitu: 
H1 : Celebrity endorsement berpengaruh terhadap harga. 
H2 : Harga berpengaruh terhadap brand image. 
H3 : Harga memiliki peranan dalam memediasi celebrity endorsement berpengaruh terhadap 
 brand image. 

 

Keempat hipotesis tersebut akan diuji berdasarkan nilai koefisien, nilai kurtosis dan nilai 
signifikansi yang dimiliki oleh masing-masing variabel yang ditunjukkan pada Tabel 4.15 
berikut. 

 

Tabel 4.15 Coefficient Structural equation modelling brand image produk endorse pada 
konsumen remaja di Bandar Lampung  

   Estimate S.E. C.R. P Label 
Harga <--- Celebrity_Endorsement .285 .015  18.795  ***  W8 
Brand_Image <--- Harga 2.350 .143 16.402 *** W7 
Celeb_Meaningfulness <--- Celebrity_Endorsement 1.000     
Celeb_Attractiveness <--- Celebrity_Endorsement 

 

.037 22.630 *** W1 .829 
Celeb_Likeabilty <--- Celebrity_Endorsement .563 .041 13.777 *** W2 
Celeb_Crediblilty <--- Celebrity_Endorsement .433 .032 13.325 *** W3 
Discounted_Price <--- Harga 1.000     
Sacrificed_Price <--- Harga .993 .055 17.927 *** W4 
Perceived_Price <--- Harga .861 .066 13.107 *** W5 
Objective_Price <--- Harga .980 .048 20.289 *** W6 

Image <--- Brand_Image 1.000      
Sumber : Olah data survey 2017  
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Hipotesis 1 celebrity endorsement berpengaruh terhadap harga  
Penggunaan selebriti dalam iklan dapat mengangkat image produk dan figur 

personality yang digunakan dalam iklan yang tepat. Pemilihan sang bintang biasanya 
dilakukan berdasarkan brand image atau citra merek produk yang dikaitkan dengan target 
pasar yang dituju (Ing dan Furuoka, 2007). Brand image sangat penting untuk menentukan 
karakter yang harus dibawakan oleh seorang model iklan (Ing dan Furuoka, 2007). Karakter 
sang model tersebut diakui sangat efektif dalam mengangkat citra produk sekaligus brand 
awareness. Brand awareness merupakan kemampuan sebuah merek untuk muncul dalam 
benak konsumen ketika mereka sedang memikirkan kategori produk tertentu dan seberapa 
mudahnya nama tersebut dimunculkan. Ing dan Furuoka (2007) menyatakan peran selebriti 
signifikan dalam mempengaruhi minat membeli sebuah produk.  

Didalam penelitian ini celebrity endorsement memiliki tidak pengaruh terhadap harga. 
Hal tersebut terlihat dari Tabel 4.15 yang menunjukkan nilai kurtosis (CR) 18,795 yang lebih 
besar dari 1,96 dan nilai signifikansi *** yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini 
relevan dengan penelitian Chan et al (2013:2). Menurut temuan Chan et al (2013:2) celebrity 
endorsement adalah salah satu strategi komunikasi pemasraan yang secara umum digunakan 
untuk membangun persepsi brand atau brand image. 

 

Hipotesis 2 harga berpengaruh terhadap brand image  
Harga merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh konsumen pada saat melakukan 

pembelian. Sebagian konsumen bahkan mengidentifikasi harga dengan nilai. Terdapat 
konsumen-konsumen tertentu yang dapat menetapkan harga sebagai hal yang paling utama 
saat akan memutuskan membeli produk (Schechter dan Bishop,1984 diacu dalam Zeithaml 
1988,p.13). Sehingga suatu produk harus tepat dalam penentuan dan penetapan harga jualnya 
sehingga dapat diterima oleh konsumen dengan tidak mengabaikan kualitasnya produk 
tersebut. Persepsi konsumen terhadap harga dan nilai menentukan apakah perusahaan telah 
menetapkan harga yang tepat. Jika harga yang ditetapkan terlalu tinggi dari jumlah nilai-nilai 
yang dipahami, konsumen tidak mau membeli produk tersebut (Stanton,1995).  

Didalam penelitian ini harga memiliki pengaruh terhadap brand image. Hal tersebut 
terlihat dari Tabel 4.15 yang menunjukkan nilai kurtosis (CR) 16,402 yang lebih besar dari 
1,96 dan nilai signifikansi *** yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini terjadi dimungkinkan karena 
pemasar. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Hasil penelitian Kremer dan Viot 
(2012). Kremer dan Viot (2012), menyatakan bahwa Indikator harga didalam store brand 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan didalam pembentukan brand image. 

 

Hipotesis 3 harga memiliki peran dalam memediasi pengaruh celebrity endorsement 
terhadap brand image  

Menurut Tjiptono (2005 : 49), brand image adalah deskripsi tentang asosiasi dan 
keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Menurut Kotler dan Keller (2009:406) citra 
adalah sejumlah keyakinan, ide, dan kesan yang dipegang oleh seseorang tentang sebuah 
objek. Sedangkan citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, 
seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen (Kotler dan Keller, 
2009:403). Menurut Schiffman dan Kanuk (2011:33) menyebutkan faktor-faktor pembentuk 
brand image adalah kualitas atau mutu, dapat di percaya atau diandalkan, kegunaan atau 
manfaat, pelayanan, resiko dan harga. Pada peran harga dalam memediasi pengaruh pengaruh 
celebrity endorsement terhadap brand image dapat dilihat pada tabel 4.16.  
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Tabel 4.16 Pengaruh tidak langsung antar variabel 
 Celebrity_Endorsement Harga 
    

Harga .000 .000  
Brand_Image .811 .000  
Image .804 .843  
Objective_Price .892 .000  
Perceived_Price .713 .000  
Sacrificed_Price .838 .000  
Discounted_Price .836 .000  
Celeb_Crediblilty .000 .000  
Celeb_Likeabilty .000 .000  
Celeb_Attractiveness .000 .000  
Celeb_Meaningfulness .000 .000 

 

 
     

Sumber : Olah Data Survey (2017) 
 

Berdasarkan pada gambar 4.16 nilai pengaruh tidak langsung celebrity endorsement 
terhadap brand image sebesar 0,811 dengan arah positif. Berdasarkan nilai tersebut dapat 
dilihat bahwa variabel harga dapat memediasi secara positif pengaruh celebrity endorsement 
terhadap brand image. Dapat disimpulkan bahwa semakin semakin besar celebrity 
endorsement dimediasi oleh harga maka maka brand image produk yang dipasarkan kepada 
konsumen remaja di akan semakin baik. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Chan et 
al (2013), yang menyatakan bahwa penggunaan celebrity endorsement didalam kegiatan 
promosi dan periklanan dapat meningkatkan persepsi akan suatu brand baik secara langsung 
maupun secara tidak langsung sehingga menambah keyakinan konsumen dalam membeli 
suatu produk. 
 

KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah menggunakan metode SEM dan 

pembahasan mengenai variabel celebrity endorsement yang mempengaruhi brand image 
produk yang dipasarkan kepada konsumen remaja di Bandar Lampung dengan dimediasi oleh 
harga, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :  
1. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa semakin paik 

penerapan celebrity endosement maka semakin tinggi harga produk yang dapat ditawarkan 
kepada konsumen remaja di Bandar Lampung. Berdasarkan teori pendukung, penelitian 
terdahulu dan hasil yang didapat dari penelitian ini, hipotesis pertama, yaitu celebrity 
endorsement berpengaruh pada harga berhasil dibuktikan.  

2. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 
harga produk maka semakin mendukung persepsi atau image yang dimiliki oleh sebuah 
brand produk di Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian teori pendukung dan hasil yang 
didapat dari penelitian ini, hipotesis kedua, yaitu harga berpengaruh pada brand image 
berhasil dibuktikan.  

3. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 
celebrity endorsement dimediasi oleh harga maka image yang dimiliki oleh sebuah brand 
produk yang ditawarkan kepada konsumen remaja di Bandar Lampung akan semakin baik. 
Berdasarkan teori pendukung, penelitian terdahulu dan hasil yang didapat dari penelitian 
ini, hipotesis ketiga, yaitu harga memiliki peran dalam memediasi pengaruh celebrity 
endorsement terhadap brand image berhasil dibuktikan.  
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Saran  
Setelah mengetahui kesimpulan mengenai harga memiliki peran dalam memediasi 

pengaruh celebrity endorsement terhadap brand image produk yang ditawarkan kepada 
konsumen remaja di Bandar Lampung berhasil dibuktikan, maka peneliti mengajukan 
beberapa saran, sebagai berikut :  
1. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan alat analisis Structural Equation Modelling 

(SEM), diketahui bahwa variabel harga memiliki peranan positif dalam memediasi 
pengaruh celebrity endorsement terhadap brand image produk yang dijual kepada 
konsumen remaja di Bandar Lampung. Sehingga para pemasar sebaiknya lebih 
menyesuaikan harga jual produk yang akan diendorsekan oleh selebriti sehingga tetap 
dianggap memiliki image atau citra yang baik di mata konsumen remaja.  

2. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif, sebagian konsumen remaja di Bandar Lampung, 
masih merasa salah satu pernyataan yaitu harga produk endorsement yang ditawarkan 
justru menjadi sulit terjangkau oleh konsumen karena akan semakin meningkat tergantung 
siapa selebriti yang mengendorsenya. Menghadapi hal tersebut sebaiknya para pemasaran 
lebih menyesuaikan harga jual jual produk yang akan diendorsekan oleh selebriti sehingga 
tetap berada didalam selang kemampuan pembelian oleh konsumen remaja.  

3. Bagi peneliti selanjutnya mungkin dapat mengkaitkan kajian variabel harga yang memiliki 
peran dalam memediasi pengaruh celebrity endorsement terhadap brand image dengan 
variabel  variabel lain yang kompatibel sehingga diharapkan dapat menjadi penelitian 
yang lebih baik. 
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ABSTRAK  
Setiap organisasi pasti memiliki budaya organisasi, termasuk budaya politik. Budaya 

politik organisasi pemerintah adalah pengetahuan, kepercayaan, cara pandang, kebiasaan, dan 
lain-lain dalam hubungannya dengan nilai-nilai dan orientasi politik yang diyakini oleh 
seluruh anggota organisasi pemerintah terhadap kehidupan bernegara, penyelenggaraan 
administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan. Budaya 
politik organisasi pemerintah akan mempengaruhi sikap, nilai, dan orientasi organisasi 
pemerintah dalam bekerja, khususnya berkaitan dengan hakikat politik dalam organisasi, yaitu 
aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan. Berdasarkan 
hal tersebut tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang budaya politik 
organisasi pemerintah.  

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif, berdasarkan pada fenomena sosial dan 
masalah manusia. Penulis membuat suatu gambaran melalui kata-kata dan membuat tulisan 
berdasarkan pada situasi obyek tulisan dan kajian teori.  

Budaya politik organisasi pemerintah terdapat dalam penyelenggaraan roda 
pemerintahan. Organisasi pemerintah melakukan budaya politik yang terus menerus sehingga 
membuat tatanan baru dalam suatu sistem politik. Budaya politik organsasi pemerintah tidak 
terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan dari organisasi pemerintah dalam menjalankan 
tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam organisasi pemerintah dapat terjadi 
politik organisasi dengan mengatas-namakan budaya organisasi. Adanya tindakan yang tidak 
secara resmi disetujui oleh suatu organisasi untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai 
tujuan. Keberpihakan terhadap pihak tertentu tetapi dengan mengatasnamakan budaya 
kebersamaan dan persatuan sehingga hal tersebut dianggap sebuah kewajaran, walaupun 
kenyataannya tidak semua anggota organisasi menyetujui hal tersebut. Budaya politik dalam 
organisasi pemerintah masih diwarnai oleh paternalisme, parokhialisme, mempunyai orientasi 
yang kuat terhadap kekuasaan, dan patrimonialisme yang masih berkembang dengan sangat 
kuat. Hal ini karena adopsi sistem politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsi-
fungsi politiknya (yang biasanya diwujudkan dalam konstitusi), namun tidak pada semangat 
budaya yang melingkupi pendirian sistem politik tersebut. Budaya politik organisasi 
pemerintah banyak ditandai oleh penerimaan dengan keterpaksaan oleh anggota organisasi, 
lebih tertutup, dan masih mengikuti budaya paternalisme. Hal tersebut terjadi akibat adanya 
sistem yang mengikat setiap organisasi pemerintah, karena organisasi pemerintah secara 
formal tidak berdiri sendiri, antara lain dalam pengisian jabatan-jabatan terutama jabatan 
struktural sangat bergantung pada organisasi pemerintah di atasnya yang pada umumnya 
bukan mengacu pada prinsip-prinsip kualitas dan profesionalitas tetapi pada hubungan 
kedekatan, kesamaan afiliasi, dan adanya kepentingan-kepentingan pribadi. 
 

Kata kunci : budaya, organisasi, politik, pemerintah  
 

 

PENDAHULUAN  
Pada dasarnya setiap organisasi berusaha untuk menentukan dan membentuk sesuatu 

yang dapat dijadikan sebagai identitas organisasi, sebagai pedoman bagi anggota organisasi  
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dalam beraktivitas, serta dapat memotivasi anggota organisasi untuk bersama-sama 
beraktivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Sesuatu yang dimaksud tersebut tidak lain 
adalah budaya, yaitu keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat 
istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang dilakukan manusia sebagai anggota 
masyarakat. Budaya memberikan pedoman bagaimana anggota organisasi bertindak atau 
berperilaku dalam upaya mencapai tujuan bersama. Budaya datang dari penyerapan beberapa 
hal, dapat berbentuk pembelajaran, sehingga anggota organisasi terbiasa melakukan hal-hal 
tersebut, yang pada gilirannya anggota organisasi menganggap yang dia lakukan adalah 
sesuatu yang memang harus dilakukan. Kegiatan yang terus menerus itulah kemudian menjadi 
budaya kerja bagi anggota organisasi. Budaya kerja akan terus ada dalam setiap organisasi, 
dan munculnya budaya kerja dalam organisasi karena dorongan anggota organisasi untuk 
terus memperbaiki diri dan keinginan untuk mencapai tujuan organisasi yang semakin 
memuaskan.  

Demikian juga dengan organisasi pemerintah, berusaha mempunyai sesuatu yang dapat 
menjadi penciri organisasi pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsi pemerintah untuk 
antara lain melaksanakan kegiatan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Budaya dalam organisasi pemerintah merupakan kesepakatan bersama tentang 
nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi pemerintah dan mengikat semua orang 
(Siagian, 1995). Karena itu budaya organisasi pemerintah akan menentukan apa yang boleh 
dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi, menentukan batas-batas normatif 
perilaku anggota organisasi, menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan 
pengawasan organisasi, menentukan gaya manajerial yang dapat diterima para anggota 
organisasi, menentukan cara-cara yang tepat, dan sebagainya. Peran penting budaya 
organisasi pemerintah adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, 
menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara 
organisasi dan pegawai yang terlibat di dalamnya, membantu terciptanya stabilitas organisasi 
sebagai sistem sosial, dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma 
kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.  

Unsur-unsur dalam organisasi pemerintah secara umum meliputi hirarki jabatan, 
impersonalitas, dan model struktur jabatan. Perbedaan antar organisasi pemerintah dapat 
ditelusuri melalui penyelidikan atas budaya politik yang berkembang (Basri, 2012). Budaya 
politik adalah sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, dan sikap 
individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik (Almond dan 
Verba, dalam Gaffar, 2006 : 99). Setiap organisasi pemerintah tidak luput dari budaya, 
termasuk budaya politik. Adanya budaya politik dalam organisasi pemerintah sangat 
mempengaruhi sikap, nilai, dan orientasi organisasi pemerintah dalam bekerja. Adanya 
budaya politik dalam organisasi pemerintah dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang 
ada dalam organisasi, khususnya berkaitan dengan hakikat politik dalam organisasi, yaitu 
aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan. Setiap 
organisasi pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung pasti bersinggungan dengan 
praktik-praktik politik. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik membahas tentang budaya 
politik organisasi pemerintah. 

 

KAJIAN TEORI  
Budaya berasal dari kata sansekerta buddayah, yang merupakan bentuk jamak dari 

buddhi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, budaya berarti hal-hal yang 
bersangkutan dengan akal. Adapun ahli antropologi yang merumuskan defenisi tentang 

Primitive 
Culture   
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ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain, 
serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Ranjabar, 2006 : 10). 
Organisasi menciptakan, menemukan, dan mengembangkan sebuah pola dan asumsi dasar 
yang dikenal dengan budaya organisasi, berguna sebagai pedoman organisasi untuk secara 
internal mengelola integrasi anggota organisasi dan secara eksternal bermanfaat untuk 
beradaptasi dengan lingkungan eksternal, masing-masing anggota organisasi harus memahami 
nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bertingkah laku. Konsep budaya organisasi 
menurut Robbins (2006 : 721) yaitu sistem makna bersama yang dianut anggota organisasi 
yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya.  

Dalam arti luas pemerintah didefenisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja 
dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Dalam tulisan ini organisasi 
pemerintah dilihat sebagai tatanan sejumlah organisasi yang dibentuk dalam rangka 
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Dalam pelaksanaannya sebagaimana organisasi 
pada umumnya, maka organisasi pemerintah juga dipengaruhi dan mempengaruhi budaya 
dalam organisasinya, termasuk budaya politik, bahkan menurut Basri (2012 : 24) perbedaan 
antar organisasi pemerintah dapat ditelusuri melalui penyelidikan atas budaya politik yang 
berkembang. Studi yang mempunyai hubungan dekat dengan kekuasaan dalam organisasi 
adalah politik.  

Budaya politik menurut Kantaprawira (2006 : 25) adalah pola perilaku individu dan 
orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik 
pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota 
masyarakat setiap harinya. David Easton (Winarno, 2008:15) menyatakan bahwa budaya 
politik adalah aspek yang sangat signifikan dalam sistem politik. Hal ini karena bekerjanya 
struktur dan fungsi politik dalam suatu sistem politik sangat ditentukan oleh budaya politik 
yang melingkupinya. Budaya politik organisasi pemerintah adalah pengetahuan, kepercayaan, 
cara pandang, kebiasaan, dan lain-lain dalam hubungannya dengan nilai-nilai dan orientasi 
politik yang diyakini oleh seluruh anggota organisasi pemerintah terhadap kehidupan 
bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, 
dan norma kebiasaan. 
 

PEMBAHASAN  
Organisasi pemerintah selalu didukung oleh tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu 

manusia, kerjasama, dan tujuan bersama. Dari ketiganya, faktor manusia memegang peranan 
penting. Agar organisasi dapat mencapai tujuan bersama dan mampu menguasai masa depan, 
maka setiap sumber daya manusia harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga mereka dapat 
bekerja dengan efisien. Karena itulah dalam organisasi diperlukan budaya yang akan merubah 
cara kerja lama atau tradisional yang menghambat kemajuan, menjadi cara kerja baru dan 
mendorong sumber daya manusia untuk bekerja lebih optimal dan efisien. Begitu pula dalam 
menyikapi berbagai fenomena politik yang terjadi, di satu sisi persoalan-persoalan politik 
dapat mempengaruhi budaya politik yang memang sudah terbangun dalam organisasi 
pemerintah, namun di sisi lain persoalan-persoalan politik tersebut dapat membangun sebuah 
budaya politik baru bagi organisasi pemerintah.  

Budaya politik organisasi pemerintah terdapat dalam penyelenggaraan roda 
pemerintahan. Dalam hal ini organisasi pemerintah juga melakukan politik untuk 
mendapatkan kelebihan dan keuntungan dalam menjalankan tugas sebagai eksekutif. 
Organisasi pemerintah melakukan budaya politik yang terus menerus sehingga membuat 
tatanan baru dalam suatu sistem politik. Dengan melakukan budaya politik maka organisasi 
pemerintah juga berperan dalam penyelenggaraan suatu sistem politik di mana organisasi 
pemerintah menjadi subyek. Budaya politik organsasi pemerintah tidak terlepas dari adanya 
kepentingan-kepentingan dari organisasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai  
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penyelenggara pemerintahan. Politik yang dilakukan organisasi pemerintahan sangat erat 
kaitannya dengan tugas-tugas suatu organisasi pemerintahan.  

Dalam organisasi pemerintah dapat terjadi politik organisasi dengan mengatas-namakan 
budaya organisasi. Adanya tindakan yang tidak secara resmi disetujui oleh suatu organisasi 
untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan. Keberpihakan terhadap pihak tertentu 
tetapi dengan mengatasnamakan budaya kebersamaan dan persatuan sehingga hal tersebut 
dianggap sebuah kewajaran, walaupun kenyataannya tidak semua anggota organisasi 
menyetujui hal tersebut. Artinya bisa saja sebenarnya anggota organisasi setuju dengan 
budayanya namun tidak setuju terhadap pemberlakuan budaya dalam kasus keberpihakan 
pada pihak tertentu. Sebagai catatan bahwa jika anggota organisasi terpapar berbudaya politik 
yang partisipatif, maka politik organisasi sebagaimana di atas dapat tidak berlaku, mengingat 
bagi anggota organisasi yang dominan berbudaya partisipatif mereka sudah memiliki 
kesadaran politik yang tinggi. Perilaku anggota menganggap dirinya sebagai individu yang 
mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan pilihan politiknya dalam segala aspek 
kehidupan.  

Beberapa faktor dan peristiwa/fenomena politik yang mempengaruhi dan dipengaruhi 
budaya politik organisasi pemerintah antara lain : 

 

1. Penerapan sistem politik sentralistik dan hegemonik;  
Melalui sistem politik sentralistik dan hegemonik, negara cenderung telah 
mengembangkan model kebijakan dan sistem organisasi pemerintah yang mengarah pada 
penyeragaman di hampir semua aspek kebijakan. Dalam kondisi demikian, variasi-variasi 
dan keanekaragaman budaya lokal yang mewarnai sistem organisasi pemerintah di 
berbagai daerah menjadi hilang. Varian lokal dalam organisasi pemerintah berubah 
menjadi keseragaman budaya dengan ciri terjadinya sentralisasi kebijakan, pengambilan 
keputusan, ritual, etos kerja, sampai model hubungan organisasi pemerintah dengan 
masyarakatnya. 

 
2. Netralitas dan profesionalitas organisasi pemerintah belum berjalan;  

Netralitas dan profesionalitas organisasi pemerintahan di Indonesia telah diatur dalam 
Undang-Undang, bahwa secara normative organisasi pemerintah harus bebas dari yang 
namanya politik, organisasi pemerintahan harus bersikap netral dan profesional demi 
tercapainya tujuan diadakannya organisasi pemerintahan yang salah satunya adalah 
menciptakan aturan, memerintah, dan mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada. 
Banyak kasus di mana netralitas aparat pemerintah dipengaruhi peristiwa politik. Aparat 
pemerintah tidak netral dalam peristiwa politik, misalnya saat pemilihan kepala daerah di 
mana aparat memaksakan kehendak kepada anggota organisasi dalam menentukan 
pilihannya. Banyak pejabat membuat budaya organisasi Karena adanya kepentingan 
politik. Budaya organisasi yang baik menjadi buruk Karena ada beberapa pejabat yang 
terkadang mencari perhatian lebih dengan menomorduakan profesionalitas dan 
integritasnya demi mendapatkan sebuah jabatan atau kekuasaan dalam organisasi 
pemerintah. Pejabat terjun dan masuk dalam proses penyelenggaraan politik dengan 
mendukung para elit politik. Akibat ketidak-netralan tersebut jika pada awalnya telah 
tercipta budaya organisasi yang mendukung ke arah netralisme dan professional aparat, 
mengakibatkan budaya organisasi menjadi kabur dan memaksa anggota untuk tidak 
mengikuti budaya tersebut.  

3. Perilaku politik dalam organisasi tidak positif.  
Disadari atau tidak terdapat beberapa perilaku politik yang mempengaruhi budaya politik 
organisasi pemerintah. Perilaku pertama, adalah perilaku untuk mempengaruhi di luar  
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sistem formal atau bersifat ilegal, dan sering kali bersifat sembunyi-sembunyi. Perilaku 
kedua, dirancang untuk menguntungkan seseorang atau kelompok tertentu dengan 
mengorbankan kepentingan organisasi. Dan ketiga, perilaku dirancang untuk memperoleh 
dan mempertahankan kekuasaan, dapat melalui cara-cara yang bersifat memecah belah 
dan pertentangan/konflik. 

 

Mengubah budaya politik terutama di organisasi pemerintah bukan hal mudah, karena 
yang diubah bukan hanya dari aspek kognitif seperti tidak memahami menjadi memahami. 
Tetapi budaya politik menyangkut nilai, sikap dan keyakinan. Mengubah idealisme harus 
datang dari dalam diri manusia, bagaimana seseorang menyadari dan menerima nilai, sikap 
dan keyakinan yang benar-benar datang dari dalam dirinya. Hal tersebut diperparah dengan 
sistem politik dan sistem pemerintahan yang hanya mengumbar prinsip-prinsip 
kepemerintahan yang baik tetapi dalam pelaksanaannya jauh panggang dari api. Dengan 
demikian penulis setuju dengan kajian Winarno (2008:66-70) bahwa budaya politik dalam 
organisasi pemerintah tidak membawa perubahan yang signifikan, karena masih diwarnai oleh 
paternalisme, parokhialisme, mempunyai orientasi yang kuat terhadap kekuasaan, dan 
patrimonialisme yang masih berkembang dengan sangat kuat. Hal ini karena adopsi sistem 
politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsi-fungsi politiknya (yang biasanya 
diwujudkan dalam konstitusi), namun tidak pada semangat budaya yang melingkupi pendirian 
sistem politik tersebut.  

Perlu pula kita cermati perbedaan budaya politik dari organisasi pemerintah dan swasta. 
Budaya politik di organisasi swasta lebih berjalan lancar dalam arti budaya politiknya lebih 
terbuka, menjunjung kebebasan dengan tidak menggunakan kedok budaya yang pura-pura, 
dan terbentuknya budaya politik dalam organisasi berjalan alamiah tanpa dipaksakan. 
Sebaliknya budaya politik di organisasi pemerintah banyak ditandai oleh penerimaan dengan 
keterpaksaan oleh anggota organisasi, lebih tertutup, dan masih mengikuti budaya 
paternalisme. Hal tersebut terjadi akibat adanya sistem yang mengikat setiap organisasi 
pemerintah, karena organisasi pemerintah secara formal tidak berdiri sendiri, antara lain 
dalam pengisian jabatan-jabatan terutama jabatan struktural sangat bergantung pada 
organisasi pemerintah di atasnya yang pada umumnya bukan mengacu pada prinsip-prinsip 
kualitas dan profesionalitas tetapi pada hubungan kedekatan, kesamaan afiliasi, adanya 
kepentingan-kepentingan pribadi, dan sebagainya. 
 

KESIMPULAN  
Budaya organisasi Pemerintah Daerah tidak terlepas dari faktor politik, disebut juga 

dengan istilah budaya yang dipolitisasi. Hal tersebut terjadi akibat sistem politik yang 
sentralistik-hegemonik, netralitas dan profesionalitas organisasi pemerintah belum berjalan, 
serta perilaku politik dalam organisasi tidak positif. Organisasi pemerintah daerah terdiri dari 
berbagai individu dan kelompok dengan nilai-nilai, tujuan, dan kepentingan yang berbeda. 
Kondisi ini memunculkan potensi bagi perbedaan dalam memahami dan melaksanakan 
budaya organisasi dari masing-masing individu dan kelompok tersebut karena berkaitan juga 
dengan alokasi sumber-sumber yang terbatas.  

Budaya politik tidak bermain di aspek kognitif saja, sehingga pendalaman budaya tidak 
sekedar dari pengetahuan dan pemahaman, tetapi lebih penting adalah setiap anggota 
organisasi pemerintah meyakini ide, nilai-nilai, kepercayaan, dan lain-lain yang datang dari 
dalam diri individu sehingga pelaksanaan budaya adalah dengan kesadaran tanpa 
keterpaksaan. Operasionalisasi internalisasi budaya politik kepada anggota organisasi 
pemerintah inilah yang tidak mudah karena adanya budaya yang dipolitisasi sebagaimana di 
atas.  
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ABSTRAK 
 

Kinerja pegawai adalah kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk melihat 
kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang 
ditugaskan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 variabel dari stress kerja yaitu 
variabel faktor lingkungan, faktor organisasi dan faktor individual. metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui 
kuesioner yang tersebar hingga 54 pegawai.  

Hasil penelitian menunjukan, faktor lingkungan berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja karyawan, yaitu pengaruh sebesar 11,27%. Faktor organisasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan, yaitu pengaruh sebesar 4,3%. Faktor individu 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja seorang karyawan, yaitu pengaruh sebesar 9,4%. 
Faktor lingkungan, Faktor Organisasi dan Faktor Individu berpengaruh terhadap kinerja 
Pegawai simultan dan aset pengelolaan keuangan Badan Kota Daerah Bandar Lampung 
47,7% sedangkan sisanya 52,3% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 
 

Kata kunci: Faktor Lingkungan, Faktor Organisasi, Faktor Individu, Kinerja Pegawai  
 
 
 
PENDAHULUAN  

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur utama dalam sebuah organisasi. SDM 
ini sangat menentukan dalam pengelolaan sumber-sumber lain untuk dapat mencapai tujuan 
organisasi. Keberadaan SDM dalam suatu organisasi atau instansi harus dikelola dengan baik 
agar organisasi dapat mencapaian tujuannya dengan efektivitas dan efisien. Sistem 
Pengelolaan SDM dikenal dengan istilah Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM).  

Pemeliharaan tenaga kerja harus dipenuhi untuk memelihara dan meningkatkan 
kinerja, meningkatkan kepuasan kerja, motivasi kerja yang baik dari pegawai, dan 
penanggulangan stres kerja yang diakibatkan banyaknya beban pekerjaan yang ditanggung. 
Keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari kinerja pegawai yang ikut berperan aktif 
dalam melakukan tujuan yang ingin dicapai. Sinambela (2012:136) mendefinisikan kinerja 

pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu.1 Kinerja 
pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini dapat diketahui seberapa jauh kemampuan 
pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.  

Beban tugas pegawai yang semakin tinggi menimbulkan banyaknya tekanan-tekanan 
yang harus dihadapi individu dalam lingkungan kerja. Selain tekanan yang berasal dari 
lingkungan kerja, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial juga sangat berpotensi  
 

 
1 Lijan Poltak Sinambela. 2012. Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. 
Hal. 136 
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menimbulkan kecemasan. Dampak yang sangat merugikan dari adanya gangguan kecemasan 
yang sering dialami oleh para pegawai seperti stres. Stres terhadap kinerja dapat berperan 
positif dan dapat juga berperan negatif.2 Dampak positif stres pada tingkat rendah sampai 
pada tingkat moderat bersifat fungsional dalam arti berperan sebagai pendorong peningkatan 
kinerja karyawan. Sedangkan pada dampak negatif stres tingkat yang tinggi adalah penurunan 
pada kinerja karyawan yang drastis.  

Berbagai gejala stres kerja muncul saat karyawan tidak mampu memenuhi apa yang 
menjadi tuntutan-tuntutan pekerjaan. Apakah gejala yang sama akan terjadi pada Pegawai 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. 

 
 

IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH 
 

BPKAD Kota Bandar Lampung mempunyai tugas dibidang pengelolaan keuangan, 
penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan 
keuangan dan aset daerah, pembinaan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam 
penggunaan pengelolaan barang aset daerah dapat memberi kepastian dan memberikan nilai 
tambah untuk menunjang kelancaran pembangunan daerah, mewujudkan pengelolaan dengan 
efektif, dan meningkatkan pemilik barang aset daerah secara baik.  

Banyaknya permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas pokok dan fungsi 
pelayanan BPKAD yang terjadi selama ini seperti, belum optimalnya kapasitas kelembagaan 
struktur, indikator kinerja utama kelembagaan dan prosedur kerja yang dapat mendukung 
peningkatan kinerja instansi BPKAD, serta manajemen pegawai yang belum mengarah pada 
peningkatan kinerja pegawai yang menyebabkan para pegawai dituntut untuk bersungguh- 
sungguh dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah tertuang dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) masing-masing satuan 
kerja tahun di setiap tahunnya. 
Rumusan masalah penelitian ini:  
1. Apakah faktor lingkungan berpengaruh terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung ?  
2. Apakah faktor organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung ?  
3. Apakah faktor individu berpengaruh terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung ?  
4. Apakah Faktor Lingkungan, Faktor Organisasi dan Faktor Individu berpengaruh simultan 

terhadap Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar 
Lampung. 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Stres Kerja 
 

Soesmalijah dalam Gaffar (2012:9) menyatakan bahwa stres kerja adalah suatu kondisi 
dimana terdapat satu atau beberapa faktor di tempat kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaaan 

sehingga menganggu kondisi fisiologis dan perilaku.3 Stres kerja akan muncul bila  
 
 

2 Hulaifah Gaffar. 2012. Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Mandiri 
(PERSERO) tbk Kantor Wilayah Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin. 

 
3

 Hulaifah Gaffar. 2012. Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Mandiri 
(PERSERO) tbk Kantor Wilayah Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin. op.cit.  
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terdapat kesenjangan antara kemampuan individu dengan tuntutan-tuntutan dari pekerjaannya. 
Sedangkan menurut Robbins dalam Alfafa (2012:8) stres adalah suatu kondisi dinamis 

seseorang individu yang diharapkan pada peluang, tuntutan dan sumber daya yang terkait 
dengan apa yang dihasratkan oleh individu tersebut dan hasilnya di persepsikan sebagai tidak 

pasti dan penting.4 
 

Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa stres kerja adalah perbedaan dari 
setiap kemampuan individu yang dapat mempengaruhi stimulus-respon akibat adanya 
tuntutan pemenuhan kebutuhan di lingkungan pekerjaan. 
 
 
B. Strategi Manajemen Stres Kerja 
 

Menurut Margiati dalam Alfafa (2012:21) stres dapat timbul pada beberapa tingkat 
berjajar dari ketidakmampuan bekerja dengan baik, dalam peranan tertentu karena 
kesalahpahaman atasan atau bawahan bahkan dari sebab tidak adanya keterampilan 
(khususnya keterampilan manajemen) hingga sekedar tidak menyukai seseorang dengan siapa 

harus bekerja secara dekat.5 
 

Sedangkan menurut Suprihanto dkk dalam Alfafa (2012:22) mengatakan bahwa dari 
sudut pandang organisasi, manajemen mungkin tidak khawatir jika karyawannya mengalami 
stres yang ringan.6 Alasannya pada tingkat stres tertentu akan memberikan motivasi dan 
akibat positif, karena hal ini akan mendesak mereka untuk melakukan tugas lebih baik. Tetapi 
pada tingkat stres yang tinggi akan membuat menurunnya motivasi karyawan. 
 
 
C. Kinerja Pegawai 
 

Sinambela (2012:136) mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan sebagai 
kemampuan dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu.7 Kinerja pegawai sangatlah perlu, 
sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberap jauh kemampuan pegawai dalam 
melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Widodo dalam Apriani 
(2013:3) kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai tanggung 
jawabnya dengan hasil yang diharapkan.8 
 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai adalah 
kemampuan seseorang atau kelompok untuk melihat kualitas dan kuantitas yang dicapai 
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. 
 
 
METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Alasan memilih tipe 
penelitian ini ialah untuk mengkaji hipotesis awal dalam hal ini agar dapat menunjukkan 
faktor mana yang berpengaruh paling signifikan terhadap kinerja pegawai pada Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.  
 

 
4 Taza Alfafa. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stres Kerja Karyawan Chandra Super Store  
Cabang Metro. Universitas Lampung.

 
5 Ibid.  
6 Ibid.  
7 Lijan Poltak Sinambela. 2012. Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. 
Hal. 136. Op.cit.  
8 Rizky Apriani. 2013. Pengaruh Stresor Kerja Individu Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum  
Kota Pontianak. Universitas Tanjungpura.  
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POPULASI DAN SAMPEL 
 

Sampai saat ini tahun 2017 BPKAD Kota Bandar Lampung memiliki pegawai 
sebanyak 180 orang. Pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) 120 orang dan 60 
orang berstatus Honorarium Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung yang berjumlah 180 orang.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah Simple Random Sampling. Peneliti 
mengambil sampel sebanyak 54 orang Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Bandar Lampung tanpa memperhatikan strata atau jabatan. Teknik random 
sampling yang digunakan dengan cara undian, yakni dengan cara membuat lintingan kertas. 

 

 

VARIABEL DAN OPERSIONALNYA 
 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 
job stress/stres kerja sebagai variabel bebas (independent variable) dan kinerja pegawai 
sebagai variabel terikat (dependent variable).  
a. Indikator faktor-faktor job stress/stres kerja yaitu: (1) Faktor lingkungan adalah kondisi 

eksternal luas yang dapat mempengaruhi Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi 
ketidakpastian lingkungan, ketidakpastian ekonomi dan perubahan teknologi, (2) Faktor 
organisasi adalah faktor internal yang dapat juga menyebabkan stres. untuk menghindari 
kesalahan atau menyelesaikan tugas dalam waktu yang sedikit, beban kerja yang 
berlebihan, atasan yang selalu menuntut dan teman sejawat yang kurang menyenangkan..  
(3)Faktor individu adalah faktor yang berasal dalam diri seseorang dan dalam kehidupan 
pribadi pegawai  

b. Variabel terikat adalah kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kota Bandar Lampung, yaitu untuk melihat sejauh mana kinerja dari para pegawai. 

 
 

TEKNIK ANALISIS DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 
 

Dalam perhitungan pengolahan data, peneliti mempergunakan alat bantu 
berupa program aplikasi komputer yaitu SPSS versi 16. Teknik analisis data disajikan. dalam 
bentuk tabel statistik deskriptif, uji regresi linier berganda, korelasi, uji t, uji F. 

 
 

HASIL ANALISIS DATA 
 

1. Karakteristik Responden 
 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil responden dari sebagian Pegawai Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung sebanyak 54 orang, dengan 
rincian sebagai berikut:  

1) Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung 
didominasi dengan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 53,7%  

2) Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung 
sebagian besar masih dalam usia produktif 31-40 tahun (46,3 %) dan masa kerja 
pegawai rata-rata 6-10 tahun 

 
 

2. Deskripsi Variabel 
 

Tabel berikut merupakan hasil perhitungan kondisi tiap-tiap variable:  
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Tabel 1. Hasil Deskriptif Variabel Penelitian 
No Simbol Variabel Penelitian Mean Kategori 
1 X1 Faktor Lingkungan 24,6 Sangat 

    baik 
2 X2 Faktor Organisasi 26,33 Cukup 

    baik 
3 X3 Faktor Individu 20,85 Cukup 

    baik 
4 Y Kinerja BPKAD 26,69 Baik 

 

 

3. Uji t 
 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari setiap variabel 
independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji dan tingkat signifikasi 
pada  
 

Tabel 2. Uji t  
 

Variabel T Hitung T Tabel  Keterangan 
Faktor Lingkungan (X1) 6,622 1,648 0,000 Ho ditolak 
Faktor Organisasi (X2) 1,027 1,648 0,309 Ho diterima 
Faktor Individu (X3) 2,311 1,648 0,025 Ho ditolak  

 
 
 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai t hitung variabel Faktor Lingkungan (X1) 
adalah 6,622 dengan signifikasi probabilitas sebesar 0,000. Variabel Faktor Organisasi (X2) 
nilai t hitung sebesar 1,027 dengan signifikasi probabilitas sebesar 0,309. Variabel Faktor 
Individu (X3) nilai t hitung sebesar 2,311 dengan signifikasi probabilitas sebesar 0,025. 
Berdasarkan hasil tersebut diambil keputusan sebagai berikut:  

Hasil perhitungan uji t pada variabel uji t pada variabel Faktor Lingkungan 
memperhatikan bahwa t hitung < t tabel yaitu 6,622 > 1,648 serta nilai probabilitas sebesar 
0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya secara parsial variabel Faktor 
Lingkungan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y).  

Hasil perhitungan uji t pada variabel uji pada Faktor Organisasi memperhatikan bahwa 
t hitung < t tabel yaitu 1,027 < 1,648 serta nilai probabilitas sebesar 0,309 > 0,05 maka Ho 
diterima dan Ha ditolak artinya secara parsial variabel Faktor Organisasi (X2) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y).  

Hasil perhitungan uji t pada variabel uji pada Faktor Individu memperhatikan bahwa t 
hitung > t tabel yaitu 2,311 < 1,648 serta nilai probabilitas sebesar 0,025 > 0,05 maka H 
ditolak dan Ha diterima artinya secara parsial variabel Faktor Individu (X3) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y). 
 

4. Uji F 
 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama 
(simultan) terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dengan 
memasukkan nilai hasil perhitungan regresi linier berganda ke dalam uji F, sehingga diperoleh 
hasil sebagai berikut:  
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Tabel 3. Uji F   

Varabel yang Dicari F hitung F table Sig Keterangan 
Korelasinya     
Pengaruh Faktor 15,174 2,79 0,000 Ho ditolak 
Lingkungan (X1), Faktor    Ha diterima 
Organisasi (X2) dan Faktor     
Individu (X3) terhadap     
Kinerja Pegawai (Y)      

 

 

Pada tabel F diperoleh tabel 2,79 dengan derajat kebebasan 0,05 menghasilkan 
perhitungan F sebesar 15,174 dan signifikasi sebesar 0,000. Berdasarkan data tersebut 
menunjukkan bahwa:  

1. F hitung > F tabel (15,174 > 2,79), maka Ho ditolak dan Ha diterima yaitu Faktor 
Lingkungan, Faktor Organisasi dan Faktor Individu secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai.  

2. Probabilitas 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima yaitu Faktor Lingkungan, 
Faktor Organisasi dan Faktor Individu secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai. 

 
 

5. Hasil Regresi Berganda 
 

Kegunaan analisis regresi ganda linier adalah untuk menemukan model regresi yang 
paling sesuai menggambarkan faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel dependen. 
Hasil uji dengan menggunakan regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 31. Tabel Uji Regresi Berganda 

 
Model Summaryb   

    Adjusted R Std. Error of the  
 Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 
       

  

.690a 

    

1 .477 .445 .990 1.598 
         
a. Predictors: (Constant), Faktor Individu, Faktor Lingkungan, Faktor Organisasi  
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

 
 

 

PEMBAHASAN 
 

1. Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Bandar Lampung 

 

signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari setiap 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji dan tingkat 

menggunakan SPSS 16 diperoleh t hitung sebesar 6,622 yang lebih besar dari t tabel 1,648. 
Hal demikian juga terlihat pada tingkat signifikasi serta 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka  
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Ho ditolak dan Ha diterima. Pada faktor lingkungan dapat dinilai faktor lingkungan yang 
diberikan sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari nilai mean yang dihasilkan yaitu sebesar 
sebesar 4,81 yang berada pada nilai interval antara 4,50-5,00.  

Dapat disimpulkan bahwa Faktor Lingkungan memberikan pengaruh signifikan 
terhadap kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar 
Lampung. 
 

 

2. Pengaruh Faktor Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Bandar Lampung 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 1,027 yang lebih kecil 
dari t tabel yaitu 1,648. Taraf signifikasi dari hasil uji t menunjukkan nilai sebesar 0,309 > 
0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dalam interpretasi data dapat diketahui bahwa 
tingkat hubungan faktor organisasi terhadap kinerja pegawai berada pada posisi sangat 
rendah yaitu antara 0,00-0,19 karena r hitung yang dihasilkan sebesar 0,047.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Faktor Organisasi tidak memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Bandar Lampung. 
 

 

3. Pengaruh Faktor Individu terhadap Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Bandar Lampung 

 

Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan A
Berdasarkan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,311 yang lebih besar 
dari t tabel yaitu 1,648. Taraf signifikan dari hasil uji t menunjukkan nilai sebesar 0,25 > 
0,05 maka H ditolak dan Ha diterima. Dalam interpretasi data dapat diketahui bahwa tingkat 
hubungan faktor individu terhadap kinerja pegawai berada pada posisi rendah yaitu 0,20-
0,399 karena r hitung yang dihasilkan sebesar 0,108.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Faktor Individu memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kota Bandar Lampung. 
 

4. Pengaruh Faktor Lingkungan, Faktor Organisasi dan Faktor Individu terhadap Kinerja 
Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung 

 

Individu berpengaruh simultan terhadap Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan 
lihat dari 

hasil uji F yaitu F hitung sebesar 15,174 > 2,79 dan signifikasi 0,000 > 0,05. Jadi dapat 

Organisasi dan Faktor Individu secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap kinerja 
  

Hasil uji R Square menunjukkan nilai sebesar 0,477 atau sebesar 47,7%. Maka dari 
hasil uji R Square ini membuktikan bahwa Faktor Lingkungan, Faktor Organisasi dan Faktor  
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Individu berpengaruh simultan terhadap Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Bandar Lampung sebesar 47,7% dan sisanya 52,3% disebabkan oleh 
faktor lain, dimana faktor lain tersebut tidak di analisis oleh peneliti. 

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti memberikan kesimpulan yaitu:  
1. Faktor lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, pengaruhnya sebesar 

11,27% terhadap kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Bandar Lampung.  

2. Faktor organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, pengaruhnya 
sebesar 4,3% terhadap kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kota Bandar Lampung.  

3. Faktor individu berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, pengaruhnya sebesar 
9,4% terhadap kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Bandar Lampung.  

4. Faktor Lingkungan, Faktor Organisasi dan Faktor Individu secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja, pengaruhnya sebesar 47,7% terhadap kinerja Pegawai Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. 

 
SARAN 

 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran:  
1. Pegawai tetap yang masih memiliki jabatan rangkap sebaiknya diperbantukan oleh 

pegawai honorer agar tugas-tugasnya dapat diselesaikan dengan efisien.  
2. Untuk mengatasi stres kerja atau job stress dikarenakan beban pekerjaan individu 

pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, maka 
dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan seperti outbond dan rekreasi bersama.  

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah faktor-faktor lain penyebab stres 
kerja atau job stress. 
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ABSTRAK  
Dalam implementasi kebijakan, pendekatan yang biasa digunakan adalah pendekatan 
struktural (peran organisasi), pendekatan prosedural dan manajemen (network planning and 
control; programme evaluation and review technique), pendekatan perilaku (behavioural): 
komunikasi, infromasi lengkap pada setiap tahap. serta pendekatan politis (aspek-aspek 
interdepartemental politik). hal ini menunjukkan bahwa pendekatan nilai termasuk dalam 
pendekatan politis, terutama nilai demokrasi dan ini belum dianalisis secara utuh, untuk itu 
peneliti menyelidik dalam studi kasus program gerakan serentak membangun kampung 
(GSMK) di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan dan menjelaskan gejala-gejala dan 
kecenderungan dalam fenomena yang muncul di Kabupaten Tulang Bawang. Hasil yang 
didapatkan, implementasi program GSMK kurang didasari oleh nilai demokrasi seperti dari 
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nilai ini seharusnya memberikan ruh dalam pelaksanaan 
program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang. Program GSMK menyentuh aspek politis 
karena lahir dari momentum kampanye bupati terpilih yakni suatu gerakan yang dilakukan 
oleh, dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara 
bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di 147 kampung secara 
serentak diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan anggaran bersumber dari 
swadaya masyarakat, pihak swasta dari masing-masing kampung dan Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM) APBD Kabupaten Tulang Bawang. Program ini dinilai cukup berhasil 
oleh banyak kalangan, akan tetapi nilai demokrasi yang termuat dalam implementasinya 
hanya pura-pura (pseudo demokrasi) karena pelaksanaanyapun bersifat elitis.  
Kata Kunci: pseudo demokrasi, Implementasi program, gerakan serentak membangun 
kampung.  
 

PENDAHULUAN  
Demokrasi merupakan spirit yang diterapkan hampir di semua sisi kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Makna dari, oleh, dan untuk masyarakat memiliki perspektif yang 
cukup berpihak pada masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Konsep 
demokrasi tidak hanya terpusat pada aspek politik dan pemerintahan, akan tetapi terdistribusi 
pada hal-hal teknis seperti implementasi kebijakan publik.  

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang krusial dalam proses kebijakan 
publik. Suatu program kebijakan publik harus diimplementasikan agar mempunyai dampak 
yangdapat dirasakan oleh publik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi 
dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat hukum dimana berbagai aktor, 
organisasi,prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna 
meraihdampak atau tujuan yang diinginkan (Jemes P. Later dan Joseph Stewart dalam 
Winarno,2005).  

Sementara Pressman dan Wildavsky (1973), menjelaskan bahwa implementasi adalah 
proses interaksi antara penentuantujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya 
adalah kemampuan membangunhubungan dalam mata rantai sebab akibat agar kebijakan bisa  
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berdampak. Tujuan programharus didefinisikan secara jelas dan dipahami dengan baik, 
sumber daya harus disediakan,rantai komando harus bisa menyatukan dan mengontrol sumber 
daya tersebut, sistem harusberkomunikasi secara efektif dan mengontrol individu dan 
organisasi yang terlibat dalampelaksanaan tugas (Parsons, 2008). Untuk dapat menganalisis 
demokrasi dalam implementasi kebijakan, peneliti akan menyelidik dalam studi kasus 
Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kabupaten Tulang Bawang 
Provinsi Lampung. Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) merupakan 
salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi 
percontohan bagi seluruh desa di Indonesia.  

Program ini telah dilaksanakan sebelum adanya undang-undang desa. Maksud dari 
Program Gerakan Serentak Membangun Kampung adalah suatu upaya Pemerintah Kabupaten 
Tulang Bawang untuk mendorong adanya program pembangunan oleh, dari, dan untuk 
masyarakat agar memanfaatkan potensi dan pranata sosial khas yang ada di Tulang 
Bawang,dengan memberikan bantuan dana langsung sebagai stimulan kepada masyarakat 
kampung. Sebelumnya, hasil penelitian mengenai program ini menyatakan bahwa selama  
tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring dan  evaluasi ditemukan bahwa  pada 
sebagian kampung  yang  mayoritasnya  adalah pendudukan asli masyarakatnya kurang 
dilibatkan dalam  perencanaan  kegiatan sehingga pada  tahap pelaksanaannya tidak sesuai 
dengan apa yang diinginkan masyarakat. Namun lain halnya pada kampung yang  mayoritas  
penduduknya adalah pendatang, mereka sangat antusias dalam menjalankan program GSMK 
tersebut. Serta dalam hal pengawasan yang kurang oleh pemerintah terhadap implementasi 
program GSMK/ mengakibatkan hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah. 

 

Ada beberapa studi pendahuluan terkait implementasi program GSMK ini, Pada 

Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan(GSMK) di Pemerintah Kabupaten 

monitoring dan evaluasi ditemukan bahwa pada sebagian kampung yang mayoritasnya adalah 
pendudukan asli masyarakatnya kurang dilibatkandalam perencanaan kegiatan sehingga pada 
tahap pelaksanaannya tidak sesuai dengan apayang diinginkan masyarakat. Namun lain 
halnya pada kampung yang mayoritaspenduduknya adalah pendatang, mereka sangat antusias 
dalam menjalankan program GSMK tersebut.Serta dalam hal pengawasan yang kurang oleh 
pemerintah terhadapimplementasi program GSMK/ mengakibatkan hasil tidak sesuai dengan 
apa yangdiharapkan Pemerintah.  

Selain itu, penelitian mengenai implementasi program GSMK juga dilakukan oleh 
Hendra Saputra yang be
Kampung (GSMK) Dalam Memberdayakan Masyarakat Pedesaan Di Kecamatan Rawa Pitu 

dalammemberdayakan masyarakat pedesaan di Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang 
Bawangsudahbaik, karena tujuan khusus program GSMK sudah tercapai dan selain itu 
ProgramGSMK juga mampu menimbulkan rasa kepuasan dan kebanggaan terhadap hasil 
yang telahmereka lakukan, dan 2) terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan 
masyarakat tentang Program GSMK, sikap setuju masyarakat terhadap Program GSMK, dan 
peranan Pokmas dalam Program GSMK dengan efektivitas Program GSMK di Kecamatan 
Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan taraf kepercayaan 95%. Semakin tinggi ketiga 
faktor diatas maka semakin tinggi efektivitas Program GSMK.  
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METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan dan 
menjelaskangejala-gejala dan kecenderungan dalam fenomena yang muncul di lokasi 
penelitian. Datayang dikumpulkan di lapangan adalah data kualitatif berbentuk kata dan 
perilaku, kalimat,skema, dan gambar (Moleong, 2000). Pendekatan ini digunakan untuk 
meneliti objek padakondisi yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci dengan 
tehnik pengumpulandata dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat 
induktif dan hasilpenelitian yang lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi 
(Sugiyono, 2003).Selain itu, guna mendapatkan gambaran yang utuh tentang Demokrasi 
dalam implementasi program GSMK.  

Pengumpulan data dilakukan pada tahun pertama yaitu tahun 2017. Dalam tahap ini 
dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara 
observasi, survei dan wawancara terstruktur. Observasi dilakukan di kantor Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Tulang Bawang sebagai Tim Pembina 
dan Koordinasi Tingkat Kabupaten. Hasil observasi pada dinas PMK ini adalah diperolehnya 
kondisi tim tingkat kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati Tulang Bawang untuk 
bertanggungjawab atas program GSMK, pengetahuan dan pemahaman tim tentang program 
GSMK, serta hal lainnya yang dapat dijadikan sumber informasi dalam penelitian. 
Wawancara tersetruktur juga dilakukan terhadap beberapa orang di Dinas PMK ini 
diantaranya adalah wawancara dengan Sekretaris Dinas PMK, Kepala Seksi Pembangunan 
Dinas PMK, dan 4 staf Seksi Pembangunan Dinas PMK. Wawancara terstruktur dilakukan 
dengan kondisi dan bahasa semi formal untuk menghindari situasi kaku dan perasaan 
dipojokkan dari informan. Wawancara ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas 
pertanyaa-pertanyaan dalam penelitian sehingga data dalam penelitian terjawab dengan akurat 
dan terbukti.  

Observasi dan wawancara juga dilakukan kepada aparat kampung yang dinobatkan 
sebagai kampung percontohan oleh Dinas PKM. Kampung Kagungan Rahayu, meskipun 
tidak setiap tahun memenangkan kategori pembangunan terbaik program GSMK, namun 
Kampung Kagungan Rahayu selalu mampu membangun infrastruktur lebih dari yang telah 
ditargetkan. Hal ini yang menyebabkan Kampung Kagungan Rahayu dianggap sebagai 
Kampung percontohan program GSMK. Observasi dilakukan di Kampung Kagungan Rahayu 
untuk membuktikan hasil pembangunan program GSMK, melihat kondisi budaya, dan 
kondusifitas Kampung atas perbedaan suku dan budaya. Wawancara juga dilakukan kepada 
Sekretaris Kampung tentang program GSMK meliputi implementasi, permasalahan sampai 
kepada pengaruh budaya dalam pembangunan Kampung. Alasan dilakukannya wawancara 
dengan Sekretaris Kampung adalah karena posisi Kepala Kampung yang sedang berada 
dalam kekosongan sehingga hanya ada Pelaksana Tugas (Plt) yang belum memahami banyak 
tentang implementasi program GSMK.  

Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan mengidentifikasi sumber-sumber data 
yang mendukung kebutuhan penelitian.Data sekunder diperoleh dari Dinas PMK dan 
Pemerintah Kmapung Kagungan Rahayu. Data-data tersebut mampu menjadi pendukung data 
primer sehingga membantu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari tahap ini 
adalah diketahuinya demokrasi dalam implementasi program GSMK. 
 

HASIL PENELITIAN 
 

Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) merupakan program 
unggulan Bupati Tulang Bawang yaitu Ir. Hi. Hanan A. Rozak, MS serta wakil Bupati Tulang 
Bawang Heri Wardoyo, SH. Program GSMK yang berjalan sejak 2013 dan direncanakan akan  
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dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013 2017) yang dilaksanakan setiap tahun 
sesuai dengan tahun anggaran kegiatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.  

Program GSMK merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk 
masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya 
mempercepat pembangunan infrastruktur di 147 kampung secara serentak diseluruh wilayah 
Kabupaten Tulang Bawangdengan anggaran bersumber dariswadaya masyarakat, pihak 
swasta dari masing-masing kampung dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD 
Kabupaten Tulang Bawang.  

Sesuai dengan yang tertera di Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Program 
GSMK, maksud dari Program GSMK adalah suatu upaya Pemerintah Kabupaten Tulang 
Bawang untuk mendorong adanya program pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat 
dengan memanfaatkan potensi dan pranata sosial khas yang ada di Kabupaten Tulang 
Bawang, dengan memberikan bantuan dana langsung sebagai stimulan kepada masyarakat 
untuk pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang sangat dibutuhkan dan 
bermanfaat untuk masyarakat.  

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undnag No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, program 
GSMK sudah mulai diimplementasikan dengan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten  
Tulang Bawang sebesar Rp200 juta perkampung setiap tahunnya. Namun sejak diterapkannya 
Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa, mulai tahun 2015 anggaran GSMK masuk 
kedalam Alokasi Dana Desa (ADD) dan bertambah menjadi Rp225 jutaper kampungper 
tahunyang bersumber dari dana desa APDB dan ABPD Kabupaten Tulang Bawang. 

 

Tujuan diterapkannya Program GSMK ini ialah agar dapat meningkatkan partisipasi 
masyarakat Kelurahan dalam pembangunan daerah melalui kegiatan pemberdayaan 
masyarakat serta proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan. Selain itu juga 
program ini ditujukan untuk meningkatkan swadaya masyarakat Kelurahan dalam 
pelaksanaan dan pelestarian pembangunan, meningkatkan semangat gotong royong dan 
kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan serta mempercepat pembangunan 
sarana dan prasarana di Kelurahan agar dapat menimbulkan rasa memiliki masyarakat 
Kelurahan terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.  

Dana GSMK yang langsung dialokasikan kepada masyarakat kampung sebesar Rp225 
juta melalui tiga tahapan yaitu tahap I pencairan sebesar 40%, tahap II pencairan sebesar 40% 
dan tahap III pencairan 20% dengan dana dikelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang 
didampingi oleh Fasilitator Kecamatan. Pokmas merupakan ketua pelaksana teknis yang 
dibentuk oleh masyarakat kampung melalui musyawarah kampung yang melibatkan tokoh-
tokoh masyarkat dan tokoh adat setempat. Selain Pokmas, dalam pengelolaan dana GSMK, 
kampung juga dibantu oleh fasilitator yang dipilih oleh kecamatan untuk mendampingi desa.  

Hasil dari Musyawarah Kampung (Muskam) berupa kesepakatan mengenai 
infrastruktur yang akan dibangun dengan menggunakan dana GSMK diajukan kepada 
Pemerintah Daerah.Muskam melibatkan Pokmas, Aparatur Kampung, Fasilitator GSMK dan 
tokoh-tokoh masyarakat. Tujuan dari diadakannya Muskam ialah membentuk kesepakatan 
pembangunan infrastruktur apa saja yang sangat dibutuhkan kampung untuk mendapatkan 
persetujuan Bupati.  

Sesuai yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang GSMK, bahwa 
pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan jalan onderlagh, pembangunan jembatan, 
pembangunan jalan lapis penetrasi, pembangunan saluran irigasi tersier, pembangunan talud, 
pembangunan paving block, dan pembangunan sumur bor.Pembangunan ini di monitoring 
oleh Tim Pembina dan Koordinasi Kecamatan dan Fasilitator Kecamatan yang selanjutnya 
kemajuan kegiatan GSMK dilaporkan kepada Bupati.  
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Keistimewaan program GSMK ialah adanya penghargaan bagi kampung terbaik yang 
dapat mengelola dana GSMK dengan efisien. Bentuk penilaian berupa fisik pembangunan 
antara perencanaan dan realisasi dilapangan. Terrdapat tiga penghargaan kampung terbaik di 
setiap kecamatan, masing-masing kampung yang mendapat predikat juara I mendapat dana 
tambahan dana sebesar Rp50 juta, juara II mendapat tambahan dana Rp30 juta, dan juara III 
mendapat tambahan dana sebesar Rp20 juta. Kemudian dana tersebut diberikan pada 
pencairan GSMK tahun berikutnya. Keistimewaan lain yang membedakan program GSK 
dengan program PNPN atau program-program yang lainnya adalah bahwa program GSMK 
telah diwujudkan sebelum adanya kebijakan tentang alokasi dana desa yang mulai diterapkan 
setelah adanya Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini berarti bahwa 
program GSMK dimunculkan dengan keberanian dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 
memotong dana APBD nya dalam jumlah yang sangat besar untuk dialihkan kepada 
implementasi program GSMK tersebut.  

Selain itu, masing-masing kampung memiliki tanggungjawab berupa pelaporan di 
akhir kegiatan GSMK. Laporan-laporan tersebut berupa laporan kemajuan kegiatan dan 
penggunaan dana tahap I berikut dokumentasi kondisi kemajuan fisik minimal 50% 
(persyaratan untuk pencairan II), laporan kemajuan II dan penggunaan dana tahap II berikut 
dokumentasi kondisi kemajuan fisik minimal 80% (persyaratan untuk pencairan III), laporan 
akhir dan surat pertanggungjawaban penggunaan dana berikut dokumentasi 100%.  

Implementasi program GSMK, yang merupakan program unggulan dari Bupati Tulang 
Bawang, sudah berjalan sejak tahun 2013. Memasuki tahun ke lima, implementasi program 
GSMK tetap berjalan atas dasar gotong royong. Seperti latar belakang terbentuknya program 
GSMK yang didasari oleh budaya gotong royong yang ada di masyarakat. Pembangunan yang 
diserahkan langsung kepada kampung akan melahirkan pembangunan yang merata karena 
adanya rasa kebersamaan dan memiliki oleh warga kampung tersebut. Selanjutnya, 
terbangunnya kampung akan ikut memajukan pembangunan kabupaten. Program GSMK 
diimplementasikan satu tahun sebelum Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 
06 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 
telah selangkah lebih cepat menemukan cara untuk membangun desa berdasar pada budaya 
masyarakat setempat. Ada perubahan pengalokasian dana tentu saja ketika sebelum dan 
sesudah adanya Undang-Undang Desa. Sebelum adanya Undang-Undang Desa, penyaluran 
dana untuk program GSMK dilakukan dalam bentuk alokasi dana kampung yang diambil dari 
APBD Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp200juta per kampung per tahun. Sementara 
setelah adanya Undang-Undang tentang Desa Tahun 2014, anggaran dana untuk implementasi 
program GSMK dinaikkan menjadi Rp225 juta per kampung pertahun diberlakukan mulai 
tahun 2015 sejak pembangunan tahap I. Anggaran tersebut bersumber dari dana desa (APBN) 
dan alokasi dana desa (APBD Kabupaten Tulang Bawang). 
 
 
PEMBAHASAN 
 

a. Pseudo Demokrasi di tahapan Implementasi GSMK 
 

Pengajuan, perencanaan penggunaan dana, penyaluran, dan penggunaan dana program 
GSMK dilakukan melalui rantai komando yang hierarki dan tidak berubah baik sebelum atau 
sesudah adanya Undang-Undang tentang Desa. Perencanaan pembangunan dimulai dari hasil 
Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (Musrenbang Kampung) yang dihimpun dari 
usulan setiap warga atau perwakilan warga yang ikut musyawarah tersebut. Hasil Musrenbang 
Kampung kemudian diusulkan ke Pemerintah Kecamatan yang akan dibahas dalam 
Musrenbang Kecamatan. Pada tahap ini, verifikasi oleh Asisten Teknis, Fasilitator Kecamatan 
beserta Camat setempat akan mengantarkan Tim Pembina dan Kordinasi Kecamatan  
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mengusulkan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat Program GSMK ke Pemerintah 
Kabupaten Tulang Bawang. Persetujuan Pemerintah Kabupaten akan dituangkan dalam Surat 
Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Program GSMK yang diperbaharui setiap tahun. 
Langkah terakhir pada tahap perencanaan adalah Kampung melakukan penyusunan rincian 
kegiatan dan pembiayaan secara detail.  

Terbitnya Surat Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Program GSMK berati 
dimulainya pencairan dana pembangunan infrastruktur kampung yang jenis-jenisnya telah 
ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut. Dana GSMK akan disalurkan langsung 
kerekening Pokmas setelah sebelumnya Pokmas mengajukan permohonan pencairan dana 
kepada Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten (DPMK disetujui oleh Bupati) yang 
difasilitatori oleh Camat dan Fasilitator Kecamatan. Persyaratan pencairan dana untuk 
program GSMK disertai syarat-syarat yang berbeda setiap tahapnya. Persyaratan diajukan 
oleh Pokmas yang sengaja dibentuk khusus untuk mengurusi program GSMK tersebut 
meliputi alokasi dana, lokasi pembangunan, bukti musyawarah dan beberapa bukti kesiapan 
pembangunan lainnya. Sampai dengan tahap ini, implementasi program GSMK telah 
menunjukkan keberhasilan tujuan program, yaitu inisitaif dan demokratis. Setiap 
pembangunan yang direncanakan berasal dari saran masyarakat kampung yang berdasar pada 
prioritas kebutuhan kampung. Masyarakat telah dipaksa untuk mau dan berani mengurusi 
kampungnya masing-masing.  

Pada tahap pelaksanaan program GSMK, yaitu pembangunan infrastruktur, Pokmas 
sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan memimpin koordinasi antar masyarakat dalam 
swadaya pembangunan. Gotong royong dan partisipatif menjadi kekuatan maha besar yang 
mampu mewujudkan terselesaikannya pelaksanaan program GSMK sampai dengan saat ini. 
Meski telah diberikan stimulan berupa dana bantuan untuk program GSMK, rasa kebersamaan 
dan jiwa gotong royong lah yang telah menjadikan terlaksananya program GSMK ini, rasa 
memiliki atas infrastruktur yang telah dibangun untuk kampung juga telah menciptakan 
keikhlasan dalam setiap swadaya yang diberikan dalam pelaksaaan program GSMK. Ada hal 
yang lebih penting, disadari atau tidak, tentang pengaruh tokoh masyarakat yang berkontribusi 
besar dalam mendorong muncul dan terjaganya jiwa-jiwa gotong royong, swadaya, dan 
pastisipatif dari setiap warga yang menokohkan tokoh masyarakat tersebut. Program GSMK 
yang sering dikatakan mirip dengan program sakai sambayan ini nyatanya memang 
dilatarbelakangi oleh pengaruh emosional yang besar dari tokoh masyarakat. Misalnya adalah 
Kampung Kagungan Rahayu yang menjadi kampung percontohan dalam keberhasilan 
program GSMK, ada tokoh masyarakat bersuku Bali yang sangat disegani dan ditokohkan. 

 

Kampung Kagungan Rahayu memang hampir dimayoritasi oleh warga bersuku Bali, 
serta dipimpin oleh Kepala Kampung bersuku Bali, seolah menjadi faktor pendukung bahwa 
ada pengaruh suku tertentu yang menjadikan program GSMK berhasil dan ada alasan karena 
suku tertentu program GSMK kurang berhasil. Hal yang perlu digarisbawahi disini adalah 
bahwa budaya setiap suku tidak selalu berbeda, ada beberapa budaya antar suku yang sama. 
Misalnya adalah gotong royong, memang benar Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan 
salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung akan mengedepankan budaya asli daerah yang 
dalam program GSMK ini mengedepankan budaya gotong royong dan disebut sakai 
sambayandalam bahasa Lampung. Namun hal ini tidak berarti suku lain tidak menjadikan 
budaya gotong royong sebagai unsur utama dalam berkehidupan dimasyarakat. Dalam 
implementasi program GSMK, ada beragam suku yang tinggal di Kampung Kagungan 
Rahayu. Namun, kemampuan perangkat kampung dalam mengakomodir setiap elemen untuk 
mau berpartisipasi dan berswadaya dalam program GSMK menjadi hal umum yang 
membuktikan bahwa kapasitas kepemimpinan dalam setiap kampung merupakan hal utama,  
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untuk dapat merangkul toko adat, tokoh masyarakat, dan pemuda sehingga mampu 
menyalurkan pengaruh dan semangat gotong royong.  

Selama proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur kampung, Tim Pembina dan 
Koordinasi Kabupaten akan melaporkan secara berkala setiap perkembangan pembangunan 
langsung kepada Bupati. Sedangkan dilapangan, ada Fasilitator Kecamatan yang setiap 
kecamatan hanya satu orang dibantu oleh Pokmas di masing-masing kampung yang 
mengawasi proses pembangunan. Hidup dan bertumbuhsuburnya jiwa gotong royong 
masyarakat kampung dapat dibuktikan dalam tahap pelaksanaan program GSMK ini. Ada 
banyak jenis swadaya yang dilakukan oleh masyarakat kampung. Banyak diantaranya 
swadaya tenaga, ada yang berswadaya berupa makanan dan minuman, ada yang merelakan 
sebagian tanahnya terpotong untuk pembangunan drainase, talud atau pembangunan 
infrastruktur lainnya. Selama proses pembangunan, permasalahan yang terjadi adalah faktor 
cuaca yang beberapa kali membuat hasil pembangunan tidak baik. Seperti pembangunan 
jembatan disalah satu kampung yang runtuh akibat hujan yang terus menerus turun sehingga 
pembangunan jembatan dinilai gagal. Namun hal ini segera dilaporkan oleh aparat kampung 
dan segera ditindak oleh Pemerintah Kabupaten melalui Tim Pembina dan Koordinasi 
Kabupaten.  

Terselesaikannya pembangunan tahap I akan mewajibkan Pokmas membuat laporan 
pertanggungjawaban pembangunan tahap I yang akan menjadi salah satu syarat untuk 
pembangunan tahap II, begitu juga untuk pembangunan tahap III yang harus menyertakan 
bukti terselesaikannya pembangunan tahap II melalui laporan pertanggungjawaban. Evaluasi 
akan dilakukan setiap laporan pertanggungjawaban per tahap dilakukan. Program ini 
didampingi oleh beberapa instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati didalam Surat 
Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Program GSMK yaitu meliputi Asisten Bidang 
Pemerintahan dan Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Kampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan 
Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Bagian Sumber 
Daya Alam dan Infrastruktur, serta Bagian pemerintahan dan Otonomi Daerah. Kemudian 
untuk monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pembina dan Koordinasi Kecamatan 
bersama dengan Fasilitator Kecamatan yang selanjutnya pemeringkatan keberhasilan 
ditentukan dari kesepakatan rapat koordinasi. Hasil evaluasi akan disampaikan kepada Tim 
Pembina dan Koordinasi Kabupaten untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Bupati 
tentang Penetapan Kelurahan Terbaik dalam Pelaksanaan Program GSMK di Kabupaten 
Tulang Bawang. Hadiah bagi kelurahan terbaik I berupa dana sejumlah Rp50 juta, terbaik II 
sejumlah Rp30juta, dan terbaik III sejumlah Rp20 juta.  

Dana tersebut kemudian menjadi hak masing-masing kampung pemenang. Namun, 
banyak dari mereka yang menggunakan dana tersebut untuk penambahan dana pembangunan 
infrastruktur tahun berikutnya, sehingga jumlah pembangunan bisa melebihi target minimum 
yang telah ditetapkan. Selama ini, penggunaan dana GSMK adalah untuk membangun 
infrastruktur baru di kampung, belum ada dana yang digunakan untuk pemeliharaan 
infrastruktur yang sudah ada. Hal ini membuktikan bahwa upaya pembangunan infrastuktur 
kampung diratakan dan diprioritaskan kepada infrastruktur yang masih 0% sehingga setiap 
kebutuhan masyarakat atas fasilitas infrastruktur umum dapat dipenuhi. Untuk mewujudkan 
tujuan penggunaan berkelanjutan dari program GSMK, pemeliharaan infrastruktur diserahkan 
sepenuhnya kepada masyarakat kampung melalui musyawarah yang dikoordinir oleh Pokmas 
Kampung setempat menggunakan dana iuran kampung yang disepakati atau jasa penggantian 
pemakaian sarana dan prasarana yang telah dibangun. Prinsip demokrasi berupa 
pembangunan dari, oleh dan untuk kampung telah genap terpenuhi jika setiap kampung 
mampu mengimplementasikan program GSMK dengan baik dan sesuai dengan arahan,  
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sehingga tujuan program tercapai dan nilai gotong royong, partisipatif, memiliki, dan 
tanggungjawab juga terpupuk dan dapat tumbuh subur dikampung.  

Tranparansi penerimaan dana, penggunaan sampai dengan kas yang tersisa wajib 
dilakukan oleh Pokmas dan Kepala Kampung kepada seluruh masyarakat kampung. 
Transparansi harus dilakukan ditempat-tempat umum yang sudah ditentukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Tulang Bawang dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Program 
GSMK. Prakteknya, transparansi lebih banyak dilakukan menggunakan media penyampaian 
berupa banner yang berisi informasi pemasukan, penggunaan dan sisa dana program GSMK 
yang dipasang didepan Balai Kampung. Melalui cara seperti ini, masyarakat dapat 
mengetahui jumlah dana yang diterima, dipakai dan yang tersisa.  

Implementasi program GSMK di 147 Kampung dari 15 Kecamatan se-Kabupaten 
Tulang Bawang yang sampai saat ini telah disoroti banyak pihak karena keberhasilannya 
ternyata masih menyisakan kebiasaan menoleransi ketidakpatuhan atas peraturan yang 
ditetapkan. Hal yang paling jelas dan sudah membudaya adalah keterlambatan pembuatan 
laporan hasil pelaksanaan program GSMK yang berarti menunda pengajuan pencarian dana 
untuk tahap selanjutnya. Usulan kegiatan yag harusnya sudah diajukan ke Pemerintah 
Kabupaten pada bulan Maret harusnya dapat terlaksana pada bulan Juli dan selesai paling 
akhir pada akhir bulan November. Namun dalam prakteknya, sikap kurang tegas dari Tim 
Pembina dan Koordinasi Kabupaten dan pendampingan yang kurang dari Fasilitator 
Kecamatan telah membuat beberapa kampung mangkir dari kewajibannya membuat laporan 
pelaksanaan program tahap sebelumnya, sehingga menyebabkan pencairan dana program 
GSMK tahap selanjutnya tertunda. Hal ini kemudian berdampak pada tidak lagi serentak 
pelaksanaan program GSMK diseluruh kampung se-Kabupaten Tulang Bawang. Sikap 
toleransi dilonggarkan sehingga surat peringatan yang diberikan nyatanya tidak lantas 
membuat penyakit semacam ini terselesaikan. Tetap ada kampung yang belum menganggap 
laporan penting sehingga pembangunan infrastruktur yang seharusnya dapat bertambah lebih 
banyak dan lebih baik menjadi tertunda dan tertinggal dari kampung yang lebih kooperatif. 

 

KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, implementasi program GSMK 

didasari oleh nilai demokrasi seperti nilai gotong royong, dari masyarakat oleh masyarakat 
dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Nilai ini diharapkan menjadi kompas 
dalam pelaksanaan program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang. Setiap tahapan 
implementasi dan perencanaan program GSMK bertumpu pada elite kampung. Dengan 
demikian, logika ini berarti demokrasi hanya pada level politik, sementara di level 
implementasi, hanya pura-pura demokrasi (pseudo demokrasi) bahkan tidak ada demokrasi. 
Persoalan inilah yang kemudian mengantarkan kita pada rekonstruksi paradigma kebijakan 
publik. Partisipasi publik, sebagai variabel utama dalam demokrasi, harus masuk secara 
menyeluruh. Pada titik inilah, proses penyusunan kebijakan publik harus bernilai partisipatif, 
alias memberdayakan masyarakat di semua proses kebijakan publik. 
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ABSTRAK  
Politeknik Negeri Batam sudah menerapkan tata kelola yang dilandasi dengan prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance (GCG). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja Pegawai di Politkenik Negeri 
Batam. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif, dengan jenis penelitian explanatory 
research. Metode analisis yang digunakan dalah Regresi Linier Berganda. Populasi dalam 
penelitian ini adalah pegawai Politeknik Negeri Batam. Teknik pengambilan sampel dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel penelitian ini adalah 82 orang 
responden. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan variabel independensi, 
variabel transparansi, variabel akuntabilitas, variabel pertanggung jawaban, dan variabel 
kewajaran berpengaruh signifikan yang dibuktikan dengan   
= 0.05 dan dibuktikan F-hitung > F-tabel. Hasil temuan penelitian, hasil pengujian secara 
parsial variabel kewajaran memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap 
kinerja pegawai. 

 

Keywords: Good Corparet Governance, kinerja pegawai, tata kelola  
 

 

PENDAHULUAN  
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan 

cepat, membawa perubahan pada lingkungan bisnis kerja dari lingkup lokal menjadi lingkup 
global. Perubahan tersebut dapat berpengaruh terhadap keseluruhan sektor kehidupan bisnis 
di setiap perusahaan maupun pendidikan. Kehidupan bisnis yang awalnya hanya mengacu 
pada situasi lokal, nasional dan regional, namun harus mampu bersaing secara internasional.  

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. 
Pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan agar dapat 
menumbuhkan penerus bangsa yang berkualitas agar mampu bersaing dan mampu 
menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Pendidikan yang bermutu merupakan salah 
satu syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, sejahtera, dan modern.  

Pada dasarnya, keberhasilan proses pendidikan pada semua jenjang dan semua satuan 
pendidikan ditentukan oleh faktor guru atau dosen, di samping adanya faktor-faktor 
penunjang lainnya. Bagaimanapun idealnya kurikulum dan lengkapnya di profesional, 
keberhasilan pendidikan tidak akan terwujud.Daya saing institusi tidak hanya dengan 
menerapkan tata kelola perusahaan yang baik saja, tetapi dengan mengikutsertakan dalam 
penerapan Good Corporate Governance (GCG). Corporate Governance merupakan suatu 
sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang 
signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan 
meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. (Effendi;2009). 
Disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai 
partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan.  
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Penerapan Good Corporate Governance (GCG) juga diterapkan di Institusi Pendidikan 
seperti Politeknik Negeri Batam di bawah satuan kerja Kemenristek (Kementrian Riset dan 
Teknologi). Penerapan GCG juga di implementasikan tidak hanya di Institusi saja, tetapi juga 
di perusahaan. Kesetaraan kinerja yang sudah dijalani seperti peraturan kepegawaian dan 
posisi jabatan itu sendiri.Kinerja perusahaan akan baik jika perusahaan mampu 
mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan 
pemilik perusahaan (pemegang saham), salah satunya dengan keberadaan komite audit. 
Komite audit diharapkan mampu mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal 
dan mengawasi sistem pengendalian internal sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha 
Milik Negara Nomor: 117/M-MBU/2002.  

Implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) tidak terlepas dengan 
implementasi tata kelola institusi yang baik.Tuntutan di pihak stakeholder masyarakat, 
mahasiswa, institusi itu sendiri juga harus bisa menjadi institusi pendidikan yang berkualitas. 
Salah satu yang mendukung adalah ISO dan Penjamin Mutu di Politeknik Negeri Batam itu 
sendiri. Dengan menggunakan intranet.polibatam.ac.id atau proses bisnis yang lebih 
terstruktur dan terprosedur lagi. Arah penjaminan mutu Politkenik Negeri Batam adalah 
pelayanan pendidikan. Kinerja yang nyata ditunjukkan Politeknik Negeri Batam adalah 
pelayanan dalam bidang akademik. Sesuai dengan hasil penelitian Mariska L & Hati SW 
(2015) variabel kualitas pelayanan akademik yang meliputi reliability, responsiveness, 
assurance, emphaty, dan tangible berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa, bisa 
dikatakan bahwa kualitas pelayanan akademik di Politeknik Negeri Batam sudah baik. Seiring 
di Era Masyarakat Ekonomi Asean Politkenik Negeri Batam semakin banyak tantangan dalam 
meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia.  

Politkenik Negeri Batam sebagai institusi pendidikan yang berbasis vokasi memiliki 
tantangan besar untuk merespon kebutuhan industri dalam peningkatan sumberdaya 
yangberdaya saing, tapi kebutuhan akan pengembangan keilmuan yang bisa diterapkan di 
Industri.Politkenik harus terus berbenah. Arah pengembangan Politeknik Negeri Batam 
tergantung juga dari faktor kepemimpinan yang bisa membawa perubahan. Hasil penelitian 
Hati SW (2013) menyatakan bahwa peranan faktor kepemimpinan atas kerja karyawan dosen 
di Politeknik Negeri Batam dalam mempengaruhi mutu pelayanan akademik cukup besar. 
Peran dosen dalam mutu pembelajaran dan akademik sangat besar sehingga dosen dituntut 
mampu mengembangkan keilmuan dalam penerapan pembelajaran. Karyawan Politeknik 
Negeri Batam tidak hanya dosen tapi staf fungsional, karyawan tersebut memliliki peran yang 
sama dalam pelayanan pendidikan. Semua karyawan staf kependidikna dan pendidik harus 
memiliki orientasi dalam pelayanan untuk kualitas mutu pendidikan di Politeknik Negeri 
Batam (Hati SW, 2013).  

Politeknik Negeri Batam adalah Politkenik baru yang saat ini sudah, Politeknik Negeri 
Batam mempunyai visi sebagai perguruan tinggi berbasis kompetensi terbaik dan juga 
mempunyai misi untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi terbaik di Indonesia dan tata 
kelola organisasi yang baik serta juga sudah menggunakan sistem informasi akademik 
berbasis komputerisasi serta memberikan pelayanan untuk mahasiswanya. Politeknik Negeri 
Batam sudah menerapkan sistem manajemen kualitas ISO. Komitmen bersama seluruh civitas 
akademika dalam mempertahankan ISO adalah ditunjukkan dalam kebijakan prosedur yang 
berlaku untuk seluruh karayawan dan mahasiswa. ISO yang sudah dijalankan Politkenik 
Negeri Batam selama ini menjadi bagian indikator dalam menjalankan Corporate 
Governance.  

Sementara sistem merupakan prosedur formal dan informal yang mendukung 
struktur dan strategi operasional dalam suatu perusahaan. Hal ini berarti bahwa struktur 
merupakan kerangka dasar tempat diletakkannya elemen-elemen dari sistem dalam  
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penyusunan mekanisme Corporate Governance perusahaan. Sistem dapat berupa peraturan-
peraturan formal yang mengatur peran, tugas dan hubungan masing-masing pihak dalam 
perusahaan. Selain itu, sistem dapat pula berupa ketentuan tidak tertulis lain yang dianut 
secara sadar maupun tidak sadar oleh bagian dari suatu organisasi atau perusahaan, seperti 
bagaimana seorang bawahan bersikap kepada atasan atau sebaliknya.  

IICG (The Indonesian Institute for Coporate Governanve) mendefinisikan proses 
sebagai kegiatan mengarahkan dan mengelola bisnis yang direncanakan dalam rangka 
mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari 
masyarakat, serta mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada stakeholder. Hal ini 
mengisyaratkan bahwa apa yang disebut proses merupakan elemen yang penerapannya 
membutuhkan adanya struktur dan sistem yang mengaturnya. Karena itu, proses yang ada 
dalam suatu perusahaan, sangat dipengaruhi oleh sistem yang berjalan dalam perusahaan 
tersebut. Dalam penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik membutuhkan suatu 
proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran 
kinerjanya.  

Pentingnya pengaruh GCG pada perusahaan telah dibuktikan penelitian (Sulaiman, 
Hamid dkk;2015) bahwa prinsip GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 
Begitu juga penerapan GCG berpengaruh pada pihak stakeholder oleh penerapan 
(Martey;2014) bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh pada stakeholder.Pentingnya Good 
Corporate Governance dalam menerapkan tata kelola juga sangat berperan penting di 
Politeknik Negeri Batam yang bergerak dalam bidang pendidikan. 

 

 

Perumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Sejauhmana penerapan prinsip independensi terhadap kinerja pegawai di Politeknik 
Negeri Batam.  

2. Sejauhmana penerapan prinsip transparansi terhadap kinerja pegawai di Politeknik 
Negeri Batam.  

3. Sejauhmana penerapan prinsip akuntabilitas terhadap kinerja pegawai di Politeknik 
Negeri Batam.  

4. Sejauhmana penerapan prinsip pertanggungjawaban terhadap kinerja pegawai di 
Politeknik Negeri Batam.  

5. Sejauhmana penerapan prinsip kewajaran terhadap kinerja pegawai di Politeknik Negeri 
Batam. 

 

Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui sejauhmana penerapan prinsip independensi terhadap kinerja 
pegawai di Politeknik Negeri Batam.  

2. Untuk mengetahui sejauhmana penerapan prinsip transparansi terhadap kinerja pegawai 
di Politeknik Negeri Batam.  

3. Untuk mengetahui sejauhmana penerapan prinsip akuntabilitas terhadap kinerja 
pegawai di Politeknik Negeri Batam.  

4. Untuk mengetahui sejauhmana penerapan prinsip pertanggungjawaban terhadap kinerja 
pegawai di Politeknik Negeri Batam.  

5. Untuk mengetahui sejauhmana penerapan prinsip kewajaran terhadap kinerja pegawai 
di Politeknik Negeri Batam.  
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LANDASAN TEORI 
Pengertian Good Corporate Governance  

Corporate Governance merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahan yang 
memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya 
melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham 
dalam jangka panjang. (Effendi;2009).  

Manurut Brown, et al 2004 dalam (Hamid;2015) mengemukakan Good Corporate 
Governance merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat 
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) 
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern 
dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata 
lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan untuk 
meningkatkan nilai tambah (added value) bagi semua pihak yang berkepentingan 
(stakeholders).  

Berdasarkan pengertian di atas, Corporate Governance didefinisikan sebagai konsep 
yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen 
dan menjamin akuntanbilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada 
kerangka peraturan.  

Menurut SK Menteri BUMN Nomor: Kep. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan 
Praktek Good Corporate Governance yang dikutip oleh (Effendi:2009) diutarakan bahwa 
prinsip-prinsip Good Corporate Governance meliputi:  

1. Transparansi (Transparency)  
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapkan 
informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.  

2. Pengungkapan (Disclosure)  
Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak 
diminta, mengenai hal-hal yang berkenan dengan kinerja operasional, keuangan dan 
risiko usaha perusahaan.  

3. Kemandirian (Independence)  
Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik 
kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  

4. Akuntabilitas (Accountability)  
Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan 
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.  

5. Pertanggungjawaban (Responsibility)  
Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  

6. Kewajaran (Fairness)  
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang 
timbul sebagai akibat dari perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Prinsip penerapan GCG menurut Effendi (2009), untuk mewujudkan prinsip GCG di 
suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi (Independency), transparansi dan 
pengungkapan (Transparency and Disclosure), akuntabilitas (Accountability), 
pertanggungjawaban (Responsibility), serta kewajaran (Fairness) harus menjadi landasan 
utama bagi aktivitas komite audit.  

a. Prinsip Independensi  
Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang 
saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu, anggota komite audit seharusnya tidak  
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memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan 
dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari benturan 
kepentingan.Oleh karena itu, nama-nama anggota komite audit (terutama di perusahaan 
publik) hendaknya diumumkan ke masyarakat atau publik sebagai wujud akuntabilitas 
terhadap sikap independensi mereka. Hal ini penting agar masyarakat dapat melakukan 
kontrol social serta penilaian terhadap para anggota komite audit tersebut. 

b. Prinsip Transparansi  
Prinsip ini ditunjukkan melalui piagam komite audit (audit committee charter), 
program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodik yang 
didokumentasikan dalam notulen rapat. Komite audit hendaknya membuat laporan 
secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud 
pengungkapan (disclosure). Diharapkan agar laporan tersebut dituangkan dalam 
laporan tahunan (annual report) perusahaan yang dipublikasikan kepada publik.  

c. Prinsip Akuntabilitas  
Prinsip ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota 
komite audit. Selain itu, komite audit seharusnya memiliki kapabilitas, kompensasi, 
dan pengalaman di bidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja 
secara professional.  

d. Prinsip Pertanggungjawaban  
Prinsip ini ditunjukkan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kinerja komite audit hendaknya dapat 
dipertanggungjawabkan secara moral kepada publik, selain kepada dewan komisaris. 

e. Prinsip Kewajaran  
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang 
timbul sebagai akibat dari perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Prinsip ini ditunjukan oleh sikap komite audit dalam pengambilan keputusan yang 
didasarkan atas sikap adil (fair)dan objektif terhadap semua pihak. Menurut Effendi (2009), 
prinsip GCG yang perlu diperhatikan dalam manajemen SDM sebagai berikut:  
1. Prinsip keadilan (Fairness)  

Agar dihindari adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, aliran atau golongan 
(SARA), serta jenis kelamin (gender) yang bersifat subjektif.Perlakuan yang adil dan 
objektif dapat mendorong setiap karyawan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi 
sesuai dengan potensi yang dimiliki.Kebijakan penggajian (remunerasi) karyawan, 
hendaknya diterapkan seara objektif dan konsisten, misalnya berdasarkan kinerja 
(based on performance). Penghargaan (reward) diberikan sesuai dengan prestasi yang 
dicapai dan sanksi (punishment) dikenakan sesuai kesalahan atau pelanggaran yang 
dilakukan. Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan dan 
pelatihan untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan dan pengalamannya.  

2. Prinsip keterbukaan (Transparency)  
Setiap pengambilan keputusan menyangkut kekaryawanan dilaksanakan secara 
transparan. Kebijakan perusahaan terkait dengan proses promosi, demosi dan mutasi 
karyawan hendaknya dijalankan sesuai dengan sistem jenjang karier (career planning 
system) yang jelas dan konsisten. Dasar pertimbangan seseorang dipromosikan karena 
prestasi kerja yang baik ditunjukkan dengan hasil penilaian (appraisal) karyawan yang 
sikapnya yang dapat dijadikan teladan, misalnya disiplin, kerjasama, serta saling 
menghargai.Sehingga, terhindar dari adanya promosi berdasarkan nepotisme, misalnya 
kedekatan dengan pempinan atau terdapat hubungan kekeluargaan.Kebijakan mutasi 
dan promosi karyawan yang tidak transparan dapat menimbulkan keresahan dan  
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penurunan motivasi kerja.Bahkan dapat mengakibatkan adanya unjuk rasa 
(demonstrasi) yang mengganggu kinerja perusahaan.  

3. Prinsip pengungkapan (Disclosure)  
Segala informasi kebijakan yang ditetapkan perusahaan dapat diakses atau diketahui 
oleh seluruh karyawan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga tidak ada informasi 
yang disembunyikan. Semua kebijakan perusahaan atau informasi penting telah 
dikomunikasikan secara tepat dan dihindarkan adanya informasi yang menyesatkan.  

4. Prinsip pertanggungjawaban (Responsibility)  
Segala kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham 
dan stakeholder lainnya, termasuk kepada publik. Perusahaan hendaknya memberikan 
kebebasan berorganisasi kepada karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku, misalnya karyawan diberikan kesempatan membentuk serikat karyawan atau 
forum pekerja untuk menampung aspirasi para karyawan. Manajemen perusahaan 
tidak perlu mengekang atau membatasi kegiatan serikat karyawan atau forum pekerja, 
asal dijalankan secara benar dan proporsional. Dalam  
hal ini, manajemen perlu menjaga hubungan kemitraan (partnership) dengan srikat 
karyawan atau forum pekerja agar terbina suasana kerja yang kondusif.  

Berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip GCG pada hakikatnya sama yaitu 
mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dipercayakan, transparansi atas informasi dan 
keadaan yang sesugguhnya yang diamati perusahaan, persamaan perlakuan bagi seluruh 
pemegang saham dan stakeholders, serta tanggung jawab legal manajemen (Effendi;2009). 

 

Kinerja Pegawai  
Menurut Wibowo (2014) manajemen kinerja adalah manajemen tentang menciptakan 

hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif. Manajemen kinerja memfokuskan pada 
apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja untuk berhasil. Manajemen 
kinerja adalah tentang bagaimana kinerja dikelola untuk memperoleh sukses.Kinerja 
merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis 
organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Armstrong dan 
Baron;1998). Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang 
dicapai dari pekerjaan tersebut.  

Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Selanjutnya 
menurut Pasolong (2013) dalam Hamid (2015) mengemukakan ada beberapa pendapat 
tentang kinerja yaitu sebagai tingkat pencapaian hasil (Rue dan Bryan;1981).  

Menurut Wibowo (2014) pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk 
mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah 
ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau 
apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan 
pengukuran tersebut, diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan 
adanya ukuran kinerja.Pengukuran kinerja hanya dapat dilakukan terhadap kinerja yang nyata 
dan terukur.Apabila kinerja tidak dapat dikur, maka tidak dapat dikelola. Untuk dapat 
memperbaiki kinerja, perlu diketahui seperti apa kinerja saat ini. Apabika deviasi kinerja 
dapat diukur, maka dapat diperbaiki.  

Menurut Bacal (2012) dalam Wibowo (2014) penilaian kinerja (performance 
appraisal) adalah proses dengan mana kinerja individual diukur dan dievaluasi. Penilaian 
kinerja menjawab pertanyaan, seberapa baik pekerja berkinerja selama periode waktu tertentu.  
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Penilaian dan Evaluasi Kinerja  
Penilaian kinerja adalah suatu metode formal untuk mengukur seberapa baik pekerja 

individual melakukan pekerjaan dalam hubungan dengan tujuan yang diberikan.Maksud 
utama penilaian kinerja adalah mengomunikasikan tujuan personal, memotivasi kinerja baik, 
memberikan umpan balik konstruktif dan menetapkan untuk rencana pengembangan yang 
efektif. (Harvard Businnes Essentials;2006).  

Menurut Kreitner (2001) dalam Wibowo (2014) evaluasi kinerja merupakan pendapat 
yang bersifat evaluatif atas sifat, perilaku seseorang, atau prestasi sebagai dasar untuk 
keputusan dan rencana pengembangan personel.  

Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau 
prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim atau individu. Evaluasi kinerja akan memberikan 
umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan dan proses pelaksanaan kinerja. 
Evaluasi kinerja dapat pula dilakukan terhadap proses penilaian, review dan pengukuran 
kinerja. Atas dasar evaluasi kinerja dapat dilakukan langkah-langkah untuk melakukan 
perbaikan kinerja di waktu yang akan datang. 

 

Kerangka Pemikiran 
 

Adapun paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simultan 
 

Paradigma Penelitian 
 
 
 
 
 

 

Keterangan : 
Variabel X1 = Independensi 
Variabel X2 = Transparansi  
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Variabel X3 = Akuntabilitas 
Variabel X4 = Pertanggungjawaban 
Variabel X5 = Kewajaran 
Variable Y  = Kinerja Pegawai 

 

Hipotesis Penelitian 
 

H1: Ada pengaruh yang signifikan penerapan prinsip independensi (X1) terhadap kinerja 
pegawai (Y) di Politeknik Negeri Batam.  

H2: Ada pengaruh yang signifikan penerapan prinsip transparansi (X2) terhadap kinerja 
pegawai (Y) di Politeknik Negeri Batam.  

H3: Ada pengaruh yang signifikan penerapan prinsip akuntabilitas (X3) terhadap kinerja 
pegawai (Y) di Politeknik Negeri Batam.  

H4: Ada pengaruh yang signifikan penerapan prinsip pertanggungjawaban (X4) terhadap 
kinerja pegawai (Y) di Politeknik Negeri Batam.  

H5: Ada pengaruh yang signifikan penerapan prinsip kewajaran (X5) terhadap kinerja 
pegawai (Y) di Politeknik Negeri Batam.  

H6: Ada pengaruh secara simultan prinsip Good Corporate Governance independensi (X1), 
transparansi (X2), akuntabilitas (X3), responsibilitas (X4), dan kewajaran (X5) 
terhadap kinerja pegawai (Y) di Politeknik Negeri Batam. 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

Jenis Penelitian  
Menurut Sugiyono (2012) penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang 

bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara 
satu variabel dengan yang lain. Sedangkan karakteristik penelitian ini bersifat replikasi, 
sehingga hasil uji hipotesis harus didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yang 
diulang dengan kondisi lain yang kurang lebih sama. 

 

Operasionalisasi Variabel Penelitian  
Definisi operasional adalah menjelaskan karakteristik dari objek (property) 

kedalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur 
dan dioperasionalkan di dalam riset (Hartono;2014). Dalam penelitian ini terdiri dari 2 
(dua) variabel yaitu variabel GCG (Good Corporate Governance) dan variabel kinerja 
pegawai.  
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Tabel 1 Operasionalisasi Variabel 
 

 

Definisi Variabel/Sub Variabel Dimensi Variabel Indikator Skala Pengukuran 
 
 
      
      

 Good Corporate Governance X1 X1.1Tata kelola yang profesional Ordinal 
 (Variabel X) Independensi   
 Corporate Governance merupakan suatu    
 sistem pengendalian internal perusahan yang  X1.2 Kegiatan perusahaan sesuai  
 memiliki tujuan utama mengelola risiko yang  dengan peraturan dan perundang- Ordinal 
 signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya  undangan yang berlaku  
 melalui pengamanan aset perusahaan dan    
 meningkatkan nilai investasi pemegang saham  

X2.1 Pengambilan keputusan Ordinal  dalam jangka panjang. (Effendi : 2009). X2    

   Transparansi X2.2 Audit secara periodik Ordinal     
      

    X2.3 Penyebaran informasi Ordinal 
      

    X3.1 Kejelasan fungsi,  
    pelaksanaan, serta Ordinal 
   X3 

pertanggungjawaban  
     

   Akuntabilitas X3.2 Memiliki pengalaman di 
Ordinal     Audit      

      

   X4   
   Pertanggungjawaban X4.1 Kesesuaian pengelolaan  
    perusahaan terhadap peraturan Ordinal 
    perundang-undangan yang berlaku  

      
    X5.1 Perlakuan yang adil dan 

Ordinal    

X5 
objektif     

     

   Kewajaran 
X5.2 Penghargaan (reward) Ordinal     

      
      

 inerja Pegawai  Y Y.1 Perencanaan Kinerja Ordinal 
 (Variabel Y)  Kinerja Pegawai   

    Y.2 Pelaksanaan Kinerja Ordinal 

 

(Wibowo : 2014) Manajemen kinerja adalah 

    

   
Y.3 Pengukuran Kinerja Ordinal  manajemen tentang menciptakan hubungan   

 dan memastikan komunikasi yang efektif.     
 Manajemen kinerja memfokuskan pada apa     

 yang diperlukan oleh organisasi, manajer,     
 dan pekerja untuk berhasil. Manajemen   

Y.4 Penilaian Kinerja Ordinal  

kinerja adalah tentang bagaimana kinerja 
  

   
     

 dikelola untuk memperoleh sukses.     
      

    Y.5 Evaluasi Kinerja Ordinal 

       

 

Populasi dan Sampel 
 

Menurut Sugiyono (2014), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Populasi dalam penelitian ini  
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adalah pegawai tetap Politeknik Negeri Batam yang berjumlah 103 orang berdasarkan hasil 
wawancara di bagian Kepegawaian Politeknik Negeri Batam.  

Menurut Sugiyono (2014), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
purposive samplingmerupakan metode penetapan responden untuk dijadikan sampel 
berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu.Kriteria yang ditentukan adalah Tenaga 
Kependidikan dan Tenaga Pendidik yang tetap.  

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Solvin 
(Syofian;2013).  
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
 

n : Jumlah sampel 
N : Jumlah populasi  
e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat ditolerir atau diinginkan.  
N  = 103 orang 

 

e = 5% 
 

103 
n =  

1 + 103(0,052) 
103  

n =  
1 + 103 (0,0025) 

103 
n =  

1,2575 
n = 81,90 orang (dibulatkan menjadi 82 orang) 

 

 

Metode Analisis Data  
Menurut Sugiyono (2008) analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
umum atau generalisasi.Maka berdasarkan teori tersebut, penulis menggunakan beberapa 
statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, diagram lingkaran, diagram 
batang, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata (mean), serta perhitungan 
prosentase. Menurut Sugiyono (2008) analisis statistik inferensial adalah teknik statistik yang 
digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. 
 

Uji Asumsi Klasik 
 

a. Uji Normalitas Data  
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 
independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distrubusi normal atau  
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tidak.Suatu model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau 
mendekati normal.  

b. Uji Heterokedastisitas  
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat 
ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Jika varians dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 
maka disebut dengan homokedastisitas.  

c. Uji Multikolinearitas  
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 
antar variabel dependen.Jika terdapat atau terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat 
problem multikolinearitas (multiko).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi di antara variabel independen. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda  
Menurut Syofian (2013) regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linier 

sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat dipergunakan untuk memprediksi permintaan di 
masa akan datang berdasarkan data masa lalu atau mengetahui pengaruh satu atau lebih 
variabel bebas (independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent). Hubungan secara 
linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2 n) dengan variabel dependen  
(Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 
dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan 
untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 
kenaikan atau penurunan.Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

 

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :  
 

 

Keterangan:  
Yi = Kinerja Pegawai 
X1 =  Independensi 
X2 = Transparansi 
X3 = Akuntanbilitas 
X4 = Pertanggungjawaban 
X5 = Kewajaran 
b0 = Konstanta 
b1  b5 = Koefisien regresi variabel independen 

e = Kesalahan estimasi 
 
 

HASIL PENELITIAN 
 

Profil Politeknik Negeri Batam  
Politeknik Negeri Batam (Polibatam) merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) vokasi di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan 
Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Selain terletak di salah satu kawasan pusat pertumbuhan 
ekonomi nasional, Polibatam juga terletak di wilayah terdepan dan terluar wilayah Negara 
Kesatuan republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan internasional. Pada 
awalnya Polibatam merupakan Perguruan Tinggi Swasta di bawah Yayasan Pendidikan 
Batam yang beranggotakan Otorita Batam, Institute Teknologi Bandung, Pemerintah Kota  
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Batam, dan Universitas Riau. Seiring dengan perkembangan kinerja dan prestasi yang telah 
diraih selama satu dasawarsa, pada tanggal 18 Oktober 2010, Pemerintah melalui Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 menetapkan secara resmi Polibatam 
menjadi PTN dengan nama Politeknik Negeri Batam. Dengan demikian mulai Tahun 
akademik 2011/2012, status mahasiswa dan lulusan Polibatam adalah mahasiswa dan lulusan 
Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Pemerintah.  

Sejak tahun 2005 kegiatan belajar mengajar mulai Pindah di gedung kampus baru 
Politeknik Batam di Batam Center. dan pada tahun 2006 secara resmi gedung Politeknik 
Batam diresmikan oleh presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kampus Polibatam 
mendapatkan ISO 9001:2000 pada tahun 2006 dilakukan penerapan sistem manajemen mutu 
dan ISO 9001:2000. 
 

Usia  
Tabel 1 Usia Responden 

 

NO 
  

USIA 
  

FREKUENSI 
  

PRESENTASE (%) 
 

        
           
        

1   <20 tahun 0  0,00%  
        

2   20-29 tahun 53  64,63%  
        

3   30-39 tahun 27  32,93%  
        

4   >40 tahun 2  2,44%  
         

    Total 82  100%  
            

 
Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa data karakteristik responden berdasarkan 

usia berkisar antara 20 tahun ke atas. Kelompok usia responden terbanyak sekitar usia 20 
tahun sebanyak 53 pegawaidengan persentase (64,63%), 30-39 tahun sebanyak 27 pegawai 
dengan perentase (32,93%) dan di atas 40 tahun sebanyak 2 pegawai dengan persentase 
(2,44%). 
 
Pendidikan Responden  

Berdasarkan tabel berikut di bawah menunjukan bahwa data karakteristik responden 
berdasarkan pendidikan yang terbanyak adalah D4/S1 sebanyak 28pegawai (34,15%). Hal ini 
membuktikan bahwa tingkat pendidikan vokasional sangat dipertimbangkan dalam perekrutan 
pegawai untuk mendudukin suatu posisi jabatan di Politeknik Negeri Batam. Selain itu juga 
terdapat beberapa tingkat pendidikan lainnya yaitu D3 sebanyak 26 pegawai dengan 
persentase (31,71%), SMA/Sederajat 3 pegawai dengan persentase (3,66%) dan S2 sebanyak 
25pegawaidengan persentase (30,42%). 
 

Tabel 2 Pendidikan 
    

NO PENDIDIKAN FREKUENSI PRESENTASE (%) 
    
    

1 SMA/Sederajat 3 3,66% 
    

2 Diploma Tiga 26 31,71% 
    

3 Sarjana (S1) 28 34,15% 
    

4 Magister (S2) 25 30,49% 
    

5 Doktor (S3) 0 0,00% 
    

 Total 82 100% 
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Lama Bekerja Responden 
 

Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dijelaskan secara detail pada tabel 
berikut: 

 

 

Tabel 3  Berdasarkan Lama Bekerja 
 

NO 
  

LAMA BEKERJA 
  

FREKUENSI 
 

 PRESENTASE  
       
       

(%) 
 

           
    

0 
   

1   1 tahun  0,00%  
        

2   2 tahun 16  19,51%  
        

3   3 tahun 21  25,61%  
        

4   Di atas 3 tahun 45  54,88%  
         

    Total 82  100%  
            

 
Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa data karakteristik responden berdasarkan 

lama bekerja di Politeknik Negeri Batam yang terlama berkisar di atas 3 tahun sebanyak 45 
pegawai dengan persentase (54,88%). Hal ini menunjukan bahwa karyawan yang bekerja 
pada Politeknik Negeri Batam sudah menunjukan loyalitas mereka pada perusahaan dengan 
bekerja dalam jangka waktu yang tergolong cukup lama dari awal berdiri sampai dengan 
Politeknik Negeri Batammenjadi Perguruan Tinggi Negeri.  

Selain itu pegawai yang lama bekerja sekitar 2 tahun sebanyak 16 pegawai dengan 
persentase (19,51%), dan yang lama bekerja sekitar 3 tahun sebanyak 21 pegawai dengan 
persentase (25,61%). 

 

Uji Asumsi Klasik 
 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 
independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyaidistrubusi normal atau tidak.Suatu 
model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal.  

Suatu data berdistribusi normal dilihat dari penyebarannya pada sumbu diagonal dari 
grafik dengan dasar keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2012):  
a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi normalitas.  
b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi tidak memenuhi normalitas.  
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Gambar 1 Hasil Uji Normalitas 
 

 

Uji Heteroskedastisitas 
 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
heterokedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot (scatterplot) antara nilai prediksivariabel 
terikat (dependen/ZPRED) dengan residualnya SRESID. Dasar analisis untuk scatterplot yaitu 
jika ada pola tertentu seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 
(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka kemudian mengindikasikan terjadinya 
heteroskedastisitas. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan 
di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). 

 
Untuk lebih jelasnya hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik plot 

(scatterplot) dapat dilihat pada Gambar berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

 

Analisis Regresi Linear Berganda  
Menurut Syofian (2013) regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linier 

sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat dipergunakan untuk memprediksi permintaan di 
masa akan datang berdasarkan data masa lalu atau mengetahui pengaruh satu atau lebih 
variabel bebas (independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent). Hubungan secara 
linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2 n) dengan variabel dependen  
(Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 
dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan  
 

MEMBANGUN  ETIKA  SOSIAL  POLITIK  MENUJU
69 MASYARAKAT YANG BERKEADILAN   

18 Oktober 2017 di Hotel Swiss Bell , Bandar Lampung  



untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 
kenaikan atau penurunan.Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.  

Hasil analisis tentang pengaruh variabel-variabel bebas yaitu prinsip Good Corporate 
Governance terhadap kinerja pegawai Politeknik Negeri Batam dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
 

 

Variabel 
  

Variabel Independent 
  

B 

  

t 

  

Sig. 

  

Pengaruh 

 

            
            
 

Dependent (Y) 
  

(X) 
         

                

    Independensi ,144 ,547 ,050  Positif dan Signifikan 
            

    Transparansi -,039  -,681  ,049  Negatif dan Signifikan 
            

    Akuntabilitas -,088  -,754  ,045  Negatif dan Signifikan 
 

Kinerja Pegawai 
               

  Pertanggungjawaban ,238 1,437 ,015  Positif dan Signifikan      
                 

    
Kewajaran -,020 

 
-,114 

 
,091 

 Negatif dan Tidak 
       Signifikan                 

    (Constant) 8,411 2,395 ,019     
              

R =0,178         Nilai Kritis:    

Adjusted R Square = 0,320         ttabel = 1,667 

Fhitung = 1,498         Ftabel =  2,33 

                  
 

Berdasarkan hasil uji statistik regresi linear berganda dengan program SPSS 22, 
maka model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil statistik tersebut adalah 
persamaan regresi sebagai berikut:  

 

 

Y = 0.144 X1 + -0.339 X2 + -0.088 X3 + 0.238 X4 + -0.020 X5  
 
 

Tabel tersebut dapat menjelaskan hasil pengujian secara simultan dan parsial pengaruh 
variabel independent,independensi (X1), transparansi (X2), akuntabilitas (X3), 
pertanggungjawaban (X4), dan kewajaran (X5) terhadap variabel dependent kinerja pegawai  
(Y). Pada bagian uji F, diperoleh nilai Fhitung sebesar 0,498 dengan probabilitas 0,000. Sehingga 
dapat terlihat bahwa probabilitas lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan Fhitung lebih besar dari 
Ftabel (0,498>2,33). Maka berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa prinsip Good 
Corporate Governance memiliki pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama  
terhadap kinerja pegawai  

Adapun variasi yang dapat dijelaskan sebagai wujud kontribusi variabel independent 
dalam menjelaskan variabel dependent (Y) sebesar 0,320 atau 32,0% seperti tampak pada 
Adjusted R Square. Sedangkan sisanya (100% - 32,0% = 68,0%) dijelaskan oleh variasi 
lainnya yang tidak diteliti. Hasil uji juga menjelaskan bahwa R sebesar 0,178 atau 17,8% yang 
menunjukan korelasi atau hubungan yang kuat. Berdasarkan prosentase R dan Adjusted R 
Square tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa presentase pengaruh prinsip Good Corporate 
Governance terhadap kinerja pegawai adalah cukup.  

Hasil uji koefisien regresi secara parsial, secara individu dari masing-masing variabel 
bebas sebagai berikut:  

1. Variabel Independensi (X1) berdasarkan tabel 4.13 di atas 0.144 atau 14.4%, t-
hitung 0.547, dengan p-value tingkat Sig. 0.050.  
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2. Variabel Transparansi (X2) berdasarkan tabel 4.13 di atas -0.039atau -3.9%, t-
hitung -0.681, dengan p-value tingkat Sig. 0.049.  

3. Variabel Akuntabilitas(X3) berdasarkan tabel 4.13 di atas -0.088 atau -8.8%, t-
hitung -0.754, dengan p-value tingkat Sig. 0.045.  

4. Variabel Pertanggungjawaban (X4) berdasarkan tabel 4.13 di atas 0.238 atau 
23.8%, t-hitung 1.437, dengan p-value tingkat Sig. 0.015.  

5. Variabel Kewajaran (X5) berdasarkan tabel 4.13 di atas -0.020 atau -2.0%, t-
hitung -0.114, dengan p-value tingkat Sig. 0.910. 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 
Dasar untuk pengujian hipotesisi digunakan nilai signifikan (sig-t) dengan kriteria sig.t  

> 0.05, maka Ho diterima atau Ha ditolak, yang berarti tidak signifikan, dan bila sig.t < 0.05 
maka Ho ditolak atau Ha diterima yang berarti signifikan. 
 

Pengujian Hipotesis 1 Variabel Independensi 

Hipotesis H1, berdasarkan hasil uji statistik variabel independensi (X1) terhadap kinerja 
pegawai (Y) menunjukkan t-hitung sebesar 0.547dan t-tabel 1.667 dengan probabilitas atau 

dibuktikan t-hitung > t-tabel. Hasil tersebut menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima, bisa 
dikatakan secara parsial variabel independensi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai. Maka kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima berarti hipotesis 1 
(satu) diterima. 
 

Pengujian Hipotesis 2 Variabel Transparansi 

Hipotesis H2, berdasarkan hasil uji statistik variabel transparansi (X2) terhadap kinerja 
pegawai (Y) menunjukkan t-hitung sebesar -0.681 dan t-tabel 1.667 dengan probabilitas atau 
tingkat Sig. sebesar 0.049. Nilai signifikansi menunjukkan lebih kecil da
dibuktikan t-hitung > t-tabel. Hasil tersebut menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima, bisa 
dikatakan secara parsial variabel transparansi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai. Maka kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima berarti hipotesis 2 
(dua) diterima. 
 

Pengujian Hipotesis 3 Variabel Akuntabilitas 
Hipotesis H3, berdasarkan hasil uji statistik variabel akuntabilitas (X3) terhadap 

kinerja pegawai (Y) menunjukkan t-hitung sebesar -0.754dan t-tabel 1.667 dengan 
probabilitas atau tingkat Sig. sebesar 0.045. Nilai signifikansi menunjukkan lebih   
= 0.05 dan dibuktikan t-hitung > t-tabel. Hasil tersebut menunjukkan Ho ditolak dan Ha 
diterima, bisa dikatakan secara parsial variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang negatif 
dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Maka kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima 
berarti hipotesis 3 (tiga) diterima. 
 

Pengujian Hipotesis 4 Variabel Pertanggungjawaban 
Hipotesis H4, berdasarkan hasil uji statistik variabel pertanggungjawaban (X4) 

terhadap kinerja pegawai (Y) menunjukkan t-hitung sebesar 1.437dan t-tabel 1.667 dengan 
probabilitas atau tingkat Sig. sebesar 0.015. Nilai signifikansi menunjukkan lebih   
= 0.05 dan dibuktikan t-hitung > t-tabel. Hasil tersebut menunjukkan Ho ditolak dan Ha 
diterima, bisa dikatakan secara parsial variabel pertanggungjawaban memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Maka kesimpulannya Ho ditolak dan Ha 
diterima berarti hipotesis 4 (empat) diterima.  
 

 
MEMBANGUN  ETIKA  SOSIAL  POLITIK  MENUJU 

71 MASYARAKAT YANG BERKEADILAN   

18 Oktober 2017 di Hotel Swiss Bell , Bandar Lampung  



 
Pengujian Hipotesis 5 Variabel Kewajaran 

Hipotesis H5, berdasarkan hasil uji statistik variabel kewajaran (X5) terhadap kinerja 
pegawai (Y) menunjukkan t-hitung sebesar -0.114dan t-tabel 1.667 dengan probabilitas atau 

dibuktikan t-hitung > t-tabel. Hasil tersebut menunjukkan Ho diterima dan Ha ditolak, bisa 
dikatakan secara parsial variabel kewajaran memiliki pengaruh yang negatif dan tidak 
signifikan terhadap kinerja pegawai. Maka kesimpulannya Ho diterima dan Ha ditolak berarti 
hipotesis 5 (lima) ditolak. 

 

Pengujian Hipotesis 6 Variabel Kinerja Pegawai 

Hipotesis H6, berdasarkan hasil uji statistik variabel prinsip Good Corporate 
Governance yang meliputi independensi(X1), transparansi (X2), akuntabilitas (X3), 
pertanggungjawaban (X4), dan kewajaran (X5) terhadap kinerja pegawai (Y) menunjukkan F-
hitung sebesar 1.498 dan F-tabel 2.33 dengan probabilitas atau tingkat Sig. sebesar 0.000. 

-hitung > F-tabel. 
Hasil tersebut menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima, bisa dikatakan secara parsial variabel 
kinerja pegawai yang meliputi independensi(X1), transparansi (X2), akuntabilitas (X3), 
pertanggungjawaban (X4), dan kewajaran (X5) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai. Maka kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima berarti hipotesis 6 
(enam) diterima. 

 

 

PEMBAHASAN 
 

Aspek Independensi terhadap Kinerja Pegawai  
Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang 

berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus 
(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang 
kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban 
mereka atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, 
dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (added value) bagi semua pihak yang 
berkepentingan (stakeholders). Menurut SK Menteri BUMN Nomor: Kep. 117/M-MBU/2002 
tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance yang dikutip oleh (Effendi:2009). 
Independensi Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik 
kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  

Prinsip penerapan GCG menurut Effendi (2009), untuk mewujudkan prinsip GCG di 
suatu perusahaan publikharus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit. Komite 
audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham 
mayoritas maupun minoritas. Selain itu, anggota komite audit seharusnya tidak memiliki 
hubungan bisnis apapun dengan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan dengan anggota 
direksi dan komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari benturan kepentingan.Oleh karena 
itu, nama-nama anggota komite audit (terutama di perusahaan publik) hendaknya diumumkan 
ke masyarakat atau publik sebagai wujud akuntabilitas terhadap sikap independensi mereka. 
Hal ini penting agar masyarakat dapat melakukan kontrol social serta penilaian terhadap para 
anggota komite audit tersebut. 

  Berdasarkan hipotesis 1 (satu) variabel independensi berpengaruh signifikan terhadap 
  kinerja pegawai. Jika koefisien variabel independensi 0.114 atau 14,4% bila dinaikkan satu 
  satuan akan berdampak pada kinerja pegawai. Sisanya 85,6% dipengaruhi oleh variable lain. 
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Independnsi mendapatkan perhatian penting dari Politeknik Negeri Batam, terbukti dari hasil 
respon pegawai terhadap instrument yang penulis ajukan. Bisa dikatakan Institusi Politeknik 
Negeri Batam memberikan kebebasan pada pegawai di unit kerja masing-masing untuk 
menyelesaikan target pekerjaan, Institusi Politeknik Negeri Batam di kelola secara profesional 
sesuai dengan prinsip Penjaminan Mutu, Institusi Politeknik Negeri Batam di kelola secara 
profesional tanpa ada pengaruh dan tekanan, Institusi Politeknik Negeri Batam di kelola 
dengan memeperhatikan Per-Undang-Undangan yang berlaku, dan kebijakan di Insitusi 
Politeknik Negeri Batam sesuai dengan peraturan KEMENRISTEK (Kementrian Riset dan 
Teknologi) mendapat tanggapan yang baik dari responden. 
 

Aspek Transparansi terhadap Kinerja Pegawai  
Transparansi merupakan Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan dan pengungkapkan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. Prinsip 
penerapan GCG menurut Effendi (2009), untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu Good 
Corporate Governancemerupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi 
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus 
(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang 
kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban 
mereka atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, 
dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (added value) bagi semua pihak yang 
berkepentingan (stakeholders).  

Menurut SK Menteri BUMN Nomor: Kep. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan 
Praktek Good Corporate Governance yang dikutip oleh (Effendi:2009).perusahaan 
publikharus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit. Prinsip ini ditunjukkan 
melalui piagam komite audit (audit committee charter), program kerja tahunan, serta rapat 
komite audit secara periodik yang didokumentasikan dalam notulen rapat. Komite audit 
hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya 
sebagai wujud pengungkapan (disclosure). Diharapkan agar laporan tersebut dituangkan 
dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan yang dipublikasikan kepada publik.  

Menurut Effendi (2009), prinsip GCG yang perlu diperhatikan dalam manajemen 
SDM. Setiap pengambilan keputusan menyangkut kekaryawanan dilaksanakan secara 
transparan. Kebijakan perusahaan terkait dengan proses promosi, demosi dan mutasi 
karyawan hendaknya dijalankan sesuai dengan sistem jenjang karier (career planning system) 
yang jelas dan konsisten. Dasar pertimbangan seseorang dipromosikan karena prestasi kerja 
yang baik ditunjukkan dengan hasil penilaian (appraisal) karyawan yang sikapnya yang dapat 
dijadikan teladan, misalnya disiplin, kerjasama, serta saling menghargai.Sehingga, terhindar 
dari adanya promosi berdasarkan nepotisme, misalnya kedekatan dengan pempinan atau 
terdapat hubungan kekeluargaan.Kebijakan mutasi dan promosi karyawan yang tidak 
transparan dapat menimbulkan keresahan dan penurunan motivasi kerja.Bahkan dapat 
mengakibatkan adanya unjuk rasa (demonstrasi) yang mengganggu kinerja perusahaan.  

Transparansi mendapat perhatian penting dari Politeknik Negeri Batam terbuktidari 
hasil respon pegawai terhadap instrument yang penulis ajukan. Bisa dikatakan pengambilan 
keputusan di level unit sudah mengakomodir aspirasi atau pendapat dari pegawai yang 
terlibat, penetapan kebijakan terkait kepegawaian yang di lakukan oleh manajemen di 
informasikan secara terbuka melalui rapat pleno, kebijakan rotasi atau pemindahan posisi 
jabatan sudah mengakomodir potensi dan penetapan kompetensi pegawai, kebijakan rotasi 
atau pemindahan posisi jabatan sudah mengakomodir potensi dan penetapan kompetensi 
pegawai, pengambilan keputusan pemberian fasilitas jum'at krida untuk meningkatkan 
kesehatan sudah transparan, penilaian kinerja pegawai di lakukan secara periodik setiap tahun  
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sekali di akhir periode 1 tahun, penilaian kinerja pegawai di lakukan secara periodik setiap 
tahun sekali di akhir periode 1 tahun, pihak Kepegawaian Politeknik Negeri Batam 
menginformasikan kepada pegawai yang akan mengikuti pelatihan melalui email, masing-
masing pegawai mendapatkan informasi melalui email mengenai kegiatan rapat dan 
berkoordinasi dalam menyelesaikan pekerjaan mendapat tanggapan yang baik dari responden.  

Berdasarkan hipotesis 2 (dua), variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap 
kineja pegawai. Jika koefisien variabel transparansi-0.039atau -3.9%bila dinaikkan satu 
satuan akan berdampak pada kinerja pegawai dalam pembelajaran. Sisanya -96.1% 
dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

Aspek Akuntabilitas terhadap Kinerja Pegawai  
Good Corporate Governancemerupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang 

berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus 
(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang 
kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban 
mereka atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, 
dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (added value) bagi semua pihak yang 
berkepentingan (stakeholders). Menurut SK Menteri BUMN Nomor: Kep. 117/M-MBU/2002 
tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance yang dikutip oleh (Effendi:2009). 
Akuntabilitas merupakan Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban 
manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan 
ekonomis.  

Prinsip penerapan GCG menurut Effendi (2009), untuk mewujudkan prinsip GCG di 
suatu perusahaan publik. Prinsip ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat 
kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit seharusnya memiliki kapabilitas, 
kompensasi, dan pengalaman di bidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat 
bekerja secara professional.  

Menurut Effendi (2009), prinsip GCG yang perlu diperhatikan dalam manajemen 
SDM. Segala informasi kebijakan yang ditetapkan perusahaan dapat diakses atau diketahui 
oleh seluruh karyawan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga tidak ada informasi yang 
disembunyikan.Semua kebijakan perusahaan atau informasi penting telah dikomunikasikan 
secara tepat dan dihindarkan adanya informasi yang menyesatkan. Berdasarkan hipotesis 3 
(tiga), variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kineja pegawai. Jika koefisien 
variabel akuntabilitas-0.088atau -8.8%bila dinaikkan satu satuan akan berdampak pada 
kinerja pegawai dalam pembelajaran. Sisanya -91.2% dipengaruhi oleh variabel lain. 

 
 

SIMPULAN 
 

1. Koefesien variabel independensi sebesar 0.144, dimana hasil uji statistik variabel 
independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga 
hipotesis ditolak  

2. Koefesien  variabel transparansi sebesar -0.039,  dimana  hasil  uji  statistik  variabel 
 transparansi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  pegawai,  sehingga 
 hipotesis ditolak    

3. Koefisien  variabel akuntabilitas sebesar -0.088,  dimana  hasil  uji  statistik  variabel 
 akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  pegawai,  sehingga 
 hipotesis ditolak     
4. Koefisien variabel pertanggungjawaban sebesar 0.238, dimana hasil uji statistik variabel 

independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga  
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hipotesis diterima  
5. Koefisien variabel kewajaran sebesar -0.020, dimana hasil uji statistik variabel kewajaran 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga hipotesis 
ditolak 

 

Saran 
 
1. Sebagai sebuah instansi yang melakukan aktivitas dalam penerapan Good Corporate 

Governance, maka Politeknik Negeri Batam berkewajiban untuk senantiasa 
meningkatkan penerapan Good Corporate Governance, agar dapat menjalani pekerjaan 
dengan baik dan terorganisir.  

2. Dimensi-dimensi Good Corporate Governanceyang meliputi independensi, transparansi, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran yang mendapatkan tanggapan tidak 
baik dansangat tidak baik perlu diperhatikan lagi.  

3. Untuk aspek variabel independensi,sebaiknya Institusi agar dapat dikelola dengan 
profesional lagi. Agar bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi dalam bekerja.  

4. Untuk aspek variabel transparansi, sebaiknya di setiap bagian agar dapat 
menginformasikan apa yang menjadi hal penting di dalam pekerjaan.  

5. Untuk aspek variabel akuntabilitas, sebaiknya untuk mengenai pekerjaan agar dapat 
memberikan feed back kinerja kepada pegawai.  

6. Untuk aspek pertanggungjawaban, sebaiknya setiap pegawai agar dapat 
mempertanggungjawabkan jobdesk yang sudh dikerjakan dalam prosedur Penjamin Mutu 
yang sudah ada di bagian masing-masing pegawai.  

7. Untuk aspek kewajaran, sebaiknya Politeknik Negeri Batam mendapatkan penghargaan 
kepada pegawai yang di anggap mempunyai prestasi yang baik tanpa membedakan 
agama, ras, suku dan jenis kelamin. 
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ABSTRACT  
The collaborative process is a key dimension of communications-based tourism management 
planning. The collaborative process requires the participation of the community, the existence 
of equality of power and the competence of actors as a guarantee of the sustainability of the 
dialogue of authentic citizens. The purpose of this article describes whether the prerequisites 
that are owned and required for the creation of a collaborative process in the management of 
Teluk Kiluan tourism exist, so that collaborative processes do not produce a pseudo-
democracy but benefit for the community. The method used is qualitative descriptive. The 
data collection of this study is done through the inventory stages of both primary and 
secondary data. The results of the study find that the low requirements of Teluk Kiluan 
indicate a non-collaborative community condition requiring changes in policy strategies 
through government support, community participation, direct benefits, local resource use, 
local institutional strengthening and synergy between levels and regions. 
 

Keywords: Collaborative, Planning and Community  
 

PENDAHULUAN  
Studi tentang kolaboratif dalam pengelolaan pariwisata Teluk Kiluan, khususnya 

perencanaan dilatari oleh pemikiran kegagalan negara (failed state) dalam mengelola 
pembangunan, khususnya sektor pariwisata dikarenakan model kebijakan perencanaan 
pengelolaan yang keliru, sangat sentralistis, linear (top down) dan menjadikan masyarakat 
sebagai obyek pembangunan untuk mendukung target-target ekonomi pemerintah, sehingga 
masyarakat termarginal secara politik, budaya, ekonomi, sosial, dan pengelolaan lingkungan 
yang mempengaruhi kehidupannya. Hal ini ini tidak lagi sesuai, disebabkan bukan saja karena 
hasil pembangunan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga tidak 
lagi sesuai dengan isu-isu nasional tentang demokrasi, reformasi, partisipasi dan 
pemberdayaan masyarakat. Studi yang dilakukan Tresiana dan Duadji (2016) mendapati 
logika kegagalan yang sama terjadi juga dalam konteks perencanaan pembangunan desa di 
sepuluh desa di Kabupaten Lampung Selatan. Terdapat kecenderungan psudo demokrasi, 
dimana institusi masyarakat yang lemah, institusi pemerintah saja yang kuat,tanggungjawab 
pemerintah lokal setempat untuk memaksimalisasikan kesejahteraan ekonomi warganya sama 
sekali tidak ada. Disisi lain nampak mulai semakin menguat loyalitas komunitas dan 
menjadikan komunitas sebagai sumber keamanan dan kesempatan ekonomi. Kondisi di atas 
berakibat legitimasi negara makin lemah dimata warganya, sehingga diperlukan kolaborasi 
yang sinergis bukan psudo dalam pengelolaan pembangunan, termasuk sektor pariwisata.  

Urgensi sektor pariwisata sebagai locus tulisan didasari pertimbangan sebagai berikut: 
Pertama, dilematis otonomi daerah dimana pemerintah daerah berupaya menaikkan 
pendapatan asli daerahnya, sehingga menjadikan sektor pariwisata sebagai leading sector 
dalam capaian peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); Kedua, adanya perubahan 
perspektif pengelolaan pada sektor pariwisata yang mengalami pergeseran mulai dari high-
volume production of standart commodities menjadi high-volume production of unque  
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commodities. Artinya model pengelolaan pariwisata yang massal dengan banyak mengundang 
dan mengikutsertakan investor swasta bahkan asing, perlindungan yang berlebihan terhadap 
sektor swasta, banyak mengeluarkan izin pengelolaan yang bersifat eksklusif, menjadi sangat 
jauh dari jangkauan masyarakat lokal, bahkan berdampak pada sosial, ekonomi serta 
lingkungan yang merugikan terutama bagi komunitas lokal.  

Kasus pengelolaan pariwisata Teluk Kiluan adalah salah satu contoh yang 
memperlihatkan bahwa proses pembangunan saat ini tidak lagi hanya menjadi dominasi 
pemerintah. Kritik bahwa pembangunan hanya menjadi kepentingan pihak tertentu, 
menyadarkan pemerintah perlunya collaborative governance yang lebih beretika. Urgensi 
pemangku kepentingan, warga duduk bersama mengambil keputusan publik adalah hasil 
perencanaan dan konsensus melalui proses dialog tatap muka secara demokratis (Anshell & 
Gash, 2007; Innes & Booher, 2010).  

Kaitan dengan perencanaan terkait pariwisata, paradigma perencanaan telah mengalami 
pergeseran kearah pembangunan berbasis kolaborasi. Salah satu unsur penting dari 
perencanaan kolaborasi adalah basis komunikasi. Perspektif sebelumnya dikemukakan oleh 
Tresiana (2015) menggambarkan bagaimana perencanaan berlandaskan rational planning , 
yang seringkali mengabaikan adanya realitas politik. Ini kemudian menjadi dasar bagi Charles 
Lindbloom mengajukan gagasan tentang disjointed incementalism dan Amitai Ezioni dengan 
gagasan Mixed-scanning. Kendati terjadi perubahan pendekatan, faktanya tetap saja 
perencanaan hanya melibatkan pengambil keputusan.  

Friedman (2011) lebih lanjut mengemukakan pemikiran tentang sebuah konsep 
perencanaan transaktif, dimana dimana perencanaan seyogyanya di susun berdasarkan dialog 
antara perencana dengan klien-nya. Friedman (2011) juga mengemukakan bahwa perencanaan 
dalam tataran publik, dimana bahwa perencanaan merupakan suatu bentuk aplikasi atas 
pengetahuan ke dalam tindakan dan mengelompokkan perencanaan sebagai social reform, 
policy analysis, social learning, dan social mobilization. Perubahan pendekatan ini 
menjadikan perencanaan tidak hanya milik pemerintah, tetapi milik komunitas masyarakat. 
Inilah yang menjadi point penting studi ini.  

Tulisan ini mencoba menjelaskan apakah prasyarat-prasyarat yang dimiliki dan 
dibutuhkan untuk terciptanya proses kolaboratif dalam pengelolaan pariwisata Teluk Kiluan 
telah ada, sehingga proses kolaboratif tidak menghasilkan psudo demokrasi melainkan 
menguntungkan komunitas masyakat.  

Ansell & Gash ( 2008) dan Innes & Booher (2000) mengkonfilasi beberapa prasyarat 
terciptanya proses kolaborasi, yaitu: (1) Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan. 
Partisipasi yang sebenarnya adalah citizen power seperti dikemukakan dalam tangga 
partisipasi menurut Arnstein. (2) Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasan. Hal ini 
berarti tidak ada dominasi oleh pihak tertentu, setiap aktor yang berdialog tidak dihalangi oleh 
batas hirarki, dan terdapat rasa saling menghormati. (3) Terdapat aktor-aktor yang kompeten. 
Dialog yang terjadi harus merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi konsensus, 
sehingga memerlukan aktor yang mendukung, dalam arti memiliki kompetensi da lam 
berkomunikasi, memahami substansi, dan memiliki orientasi mencapai tujuan untuk 
kepentingan bersama.  
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Perencanaan Berbasis Komunikasi 
 

Proses Kolaboratif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Model Prasyarat Proses Kolaboratif  Perencanaan 
Sumber: Ansell & Gash ( 2007) dan  Innes & Booher (2000) 

 

Metode Penelitian 
 

Studi dilakukan di Pekon Teluk Kiluan yang terletak di Kecamatan Kelumbayan Barat, 
Kabupaten Tanggamus. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif, yang berupaya 
menggambarkan prasyarat-prasyarat proses kolaborasi perencanaan pengelolaan pariwisata. 
Fokus studi adalah deskripsi prasyarat-prasyarat proses kolaborasi dari dimensi berupa: 
adanya partisipasi, adanya kesetaraan kekuasaan dan adanya aktor-aktor yang kompeten. 
Pengumpulan data studi ini dilakukan melalui tahapan inventarisasi data baik primer maupun 
sekunder, koleksi data dilakukan berdasarkan jenisnya, yaitu data primer dan data sekunder. 
Khusus data sekunder meliputi peta wilayah,demografi, sejarah, data lembaga-lembaga 
formal/informal, data berbagai saluran, ruang publik, data nilai-nilai lokal, bahkan data yang 
telah diolah dan dipublikasikan secara umum. Jenis data sekunder akan dikumpulkan dari 
berbagai pihak seperti instansi terkait dan pusat-pusat dokumentasi yang ada. Khusus Data 
primer, langsung digali dari realitas lapangan melalui beberapa tehnik: (a). Kuesioner 
(questionare); (b). Wawancara mendalam (depth interview); (c). Observasi; (d). Pemetaan 
Partisipatif dan (e). Diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD). Penggalian 
data dengan banyak tehnik ini dapat bermanfaat sebagai cross-check validitas data. 
Selanjutnya data yang terkumpul, dianalisis dengan analisis kualitatif, dengan model interaktif 
Miles dan Huberman (1992). 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil penelitian 
 

Konsepsi perkembangan pendekatan perencanaan sebagaimana dikutip Friedman (2011) 
baik perencanaan transaktif, perencanaan kolaboratif, perencanaan komunikatif, perencanaan 
deliberatif partisipatif, dan perencanaan konsensus, memiliki penekanan yang relatif sama 
dalam hal menekankan pentingnya kerjasama dengan didasari komunikasi antar  
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pemangku kepentingan. Proses kerjasama tersebut akan berlangsung dengan baik jika terdapat 

dialog yang terjadi adalah life dialogue, yang dipertegas oleh Innes dan Booher (2000) 
sebagai authentic dialogue. Dalam hal ini, setiap aktor yang duduk bersama saling 
menghargai, empati, terjadi hubungan timbal balik dan saling menguntungkan. Dengan 
demikian, dialog hanya akan terjadi jika para pemangku kepentingan berpartisipasi dan duduk 
bersama dalam memecahkan permasalahan. 

 
Partisipasi sendiri hanya akan terjadi jika mereka memiliki kepentingan dan memiliki 

kesempatan untuk menyuarakan kepentingannya, dan partisipasi tersebut hanya akan terjadi 
jika ada saling ketergantungan dan kepercayaan. Kerjasama melalui dialog dan partisipasi 
diarahkan pada pembentukan konsensus (Woltjer,2000). Proses yang memuat aktivitas dialog, 
partisipasi, dan berorientasi kepada keputusan bersama, terangkum dalam suatu proses 
kolaboratif. Dengan demikian, dalam suatu pendekatan perencanaan berbasis komunikasi, 
terjadi proses kolaboratif.  

Konsepsi proses kolaboratif, merupakan suatu proses adaptive system dimana pendapat-
pendapat yang berbeda dari berbagai pihak yang akhirnya menghasilkan suatu konsensus. 
Anshell dan Gash (2007) berupaya memetakan suatu model proses kolaboratif yang dimulai 
dari adanya dialog secara tatap muka (face-to-face dialogue), membangun kepercayaan (trust 
building , membangun komitmen terhadap proses (commitment to the process), berbagi 
pemahaman (shared understanding), kemudian terbentuknya hasil sementara (intermediate 
outcome). Innes dan Booher (2010) mengembangkan model Network Dynamic untuk 
memerlihatkan bahwa proses kolaborasi menggambarkan jejaring kolaboratif dimana terdapat 
keragaman, saling ketergantungan dan dialog otentik didalamnya. Maknanya adalah, pertama, 
jejaring kolaboratif memiliki keragaman agen-agen, kedua, agen-agen berada dalam situasi 
mampu untuk saling memenuhi kepentingan masing-masing dan menyadari adanya saling 
ketergantungan diantara mereka, dan ketiga, terdapat dialog otentik (authentic dialogue) 
dimana komunikasi mengalir melalui jejaring secara akurat dan dapat dipercaya diantara para 
peserta. Dalam dialog otentik, terdapat timbal balik (reciprocity), hubungan (relationship), 
pembelajaran (learning), kreatifitas (creativity), dan menghasilkan adaptasi dari sistem yang 
ada. Hal ini berarti bahwa para peserta (aktor) berbi cara mewakili kepentingan kelompoknya, 
saling menghormati, dan berbicara dengan akurat. Tentu saja hal ini membutuhkan 
kepercayaan, komitmen, dan pemahaman diantara para aktor.  

Selanjutnya proses kolaboratif terjadi jika terdapat beberapa prasyarat. Ada beberapa 
prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu: (1) Terdapat partisipasi para pemangku 
kepentingan. Partisipasi yang sebenarnya adalah citizen power seperti dikemukakan dalam 
tangga partisipasi menurut Arnstein. (2) Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasan. 
Hal ini berarti tidak ada dominasi oleh pihak tertentu, setiap aktor yang berdialog tidak 
dihalangi oleh batas hirarki, dan terdapat rasa saling menghormati. (3) Terdapat aktor-aktor 
yang kompeten. Dialog yang terjadi harus merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi 
konsensus, sehingga memerlukan aktor yang mendukung, dalam arti memiliki kompetensi da 
lam berkomunikasi, memahami substansi, dan memiliki orientasi mencapai tujuan untuk 
kepentingan bersama.  
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Prasyarat seperti dalam gambar 1 di atas tergambar dalam tabel 1 dan tabel 2 berikut ini :  
  Tabel 1.   
 Kesenjangan Prasyarat Proses Kolaborasi  

PARTISIPASI KESETARAAN KEKUASAAN KOMPETENSI 
Kondisi Kondisi Kondisi Ideal Kondisi Nyata Kondisi Kondisi 

Ideal Nyata   Ideal Nyata 
Proses Partisipasi Para aktor Adanya Para aktor Komunitas 
kolaboratif rendah, dalam proses dominasi kompeten masyarakat 
melibatkan sebatas kolaborasi pihak/kelompok untuk memiliki 
para kehadiran Kesempatan tertentu di luar melakukan tingkat 
stakeholders  sama dalam komunitas komunikasi kompetensi 
dan tingkat  mengemukakan masyarakat dan rendah dan 
partisipasi  pendapat,  menguasai dilihat dari 
diharapkan  saling  substansi tingkat 
tinggi  menghargai   pendidikan 

  informasi,   dan 
  informasi   keberdayaan 
  berbagi   lembaga 
Sumber: Tresiana dan Duadji (2017)    

 

 

Tabel 2. 
Karakteristik Komunitas Masyarakat Teluk Kiluan dari Sisi Partisipasi, Kesetaraan 

 kekuasaan dan Kompetensi 
Tingkat Partisipasi Tingkat Kesetaraan Kekuasaan Tingkat Kompetensi 

Rendah Rendah Aktor Rendah 
Masih rendah, terlihat Presentase penduduk tamat Masih rendah, hanya 
keterlibatannya dalam sekolah rendah-sedang sebatas berkomunikasi 

musrenbangdes (SD,SMP dan SMA), dalam pengelolaana dan 
 kelembagaan lokal ada dan hidup membagi kegiatan/atraksi 
 dan kelembagaan pariwisata telah budaya, belum mengarah 
 terbentuk, hanya saja dalam pada sinergitas, 
 pengambilan keputusan lembaga pemberdayaan dan advokasi 
 lokal/masyarakat belum  

mendominasi, masih dikuasi oleh 
kelompok pemerintah  

Sumber: Tresiana dan Duadji (2017) 
 

Dua tabel di atas memperlihatkan bahwa proses kolaboratif akan dapat berjalan dengan 
baik dengan partisipasi aktif masyarakatnya diwakili oleh aktor-aktor yang memiliki 
kemampuan berdialog. Dengan melihat prasyarat pada tabel di atas, maka proses kolaboratif 
tidak dapat dengan mudah terwujud pada masyarakat yang memiliki tingkat pa rtisipasi 
masyarakat yang rendah, serta kepemimpinan yang tidak mendukung. Kondisi seperti ini 
dijumpai pada masyarakat Teluk Kiluan. Hal ini terjadi lebih karena masalah budaya dan 
tingkat pendidikan masyarakat yang tidak mendukung. Partisipasi masyarakat dalam 
mengikuti proses perencanaan pembangunan masih terdapat banyak kelemahan terutama 
melalui jalur musrenbang  

Dikatakan oleh Tresiana dan Duadji (2017) dengan Berbasis hasil wawancara, observasi 
dan FGD dengan informan-informan terkait di Teluk Kiluan, ditemukan secara  
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umum pelaksanaan musrenbang desa hanya menjadi agenda rutin, tahunan dan masih bersifat 
formalitas. Secara substantif belum mencerminkan agenda persoalan dan kebutuhan warga 
desa. Pelaksanaan masih didominasi oleh pemerintah daerah,sementara unsur-unsur 
stakeholders memiliki keterwakilan yang rendah. Proses pelaksanaan musrenbang Desa, baru 
sebatas pada kegiatan pengumpulan data dukung untuk kegiatan Musrenbang Kecamatandan, 
Musrenbang Kabupaten sehingga program-program yang disusun lebih merupakan rencana 
pembangunan pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten. Berikut tabel kelemahan 
musrenbangdes di Pekon Teluk Kiluan. 

 

 

Tabel 3.  
Kelemahan Musrenbangdes Pekon Teluk Kiluan 

Dimensi/Substansi Musrenbangdes Informasi 
Aktor Utama Pemerintah Desa 
Kepesertaan terbatas Terbatas/terpilih 
Sifat/Bentuk pertemuan Formal 
Isi kegiatan Sosialisasi program 
Kepanitiaan Pemerintah desa/pekon 
Mekanisme musrenbang Prosedural 
Keberadaan lembaga lokal Pasif 

Sumber: Tresiana dan Duadji (2017) 
 

PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, berikut ini adalah analisis terhadap proses 
yang akan terjadi pada perencanaan pengelolaan pariwisata Pekon teluk Kiluan dengan 
menggunakan sudut pandang kolaboratif dalam kerangka teori perencanaan berbasis 
komunikasi. Proses kolaboratif menurut (Anshel dan Gash, 2007; Innes & Boofer, 2000) 
memiliki prasyarat perlunya partisipasi, Kesetaraan kekuasaan dan kompetensi aktor. 
Karenanya, jika menggunakan parameter prasyarat bagi terciptanya proses kolaboratif, maka 
sesungguhnya Pekon Teluk Kiluan belum mencerminkan masyarakat kolaboratif. Ketiga 
prasyarat itu akan menjadi landasan dan jaminan keberlanjutan rangkaian proses sebagai 
berikut: (1) Mengidentifikasi permasalahan; (2) Mengidentifikasi pemangku kepe ntingan; (3) 
Membangun ke percayaan, (4) Membangun pemahaman bersama; (5) Menghasilkan upaya 
pemecahan masalah bersama; dan (6) Membangun komitmen bersama. Dua tahap pertama 
merupakan tahapan pra-proses kolaboratif, sedangkan empat tahap berikutnya merupakan 
bagian dari proses kolaboratif. Hal ini sesuai dengan definisi dari proses kolaboratif yaitu 
suatu proses yang membawa para pemangku kepentingan baik publik maupun swasta, ke 
dalam suatu forum bersama lembaga publik, untuk terlibat dalam pembuatan keputusan 
berorientasi konsensus (Anshel dan Gash, 2007). Empat tahap berikutnya merupakan proses 
kolaboratif. Proses kolaboratif merupakan upaya membangun komunikasi dengan para 
pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan adalah bagian dari suatu komunitas 
sosial dalam permasalahan tersebut yang memerlukan pengakuan terhadap keberadaannya. 

 
Hal ini tentunya menjadi pekerja rumah besar bagi pemerintah setempat untuk 

mengganti model pembangunan masyarakat yang selama ini diterapkan dalam pengelolaan 
pariwisata. Sebuah konsepsi gagasan model pembangunan masyarakat (Community 
development), sebagaimana dikemukakan UNDP, pada intinya menekankan kesuksesan 
pembangunan pariwisata bergantung kolaborasi sinergi pemerintah dan masyarakat. 
Karenanya perlu penguatan sisi masyarakat, sehingga pembangunan akan dapat melahirkan 
produk-produk baru yang bermanfaat bagi masyarakatnya, dan berkesesuaian dengan  
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kebutuhan masyarakatnya. Selain itu juga diperlukan strategi yang tepat agar dapat lebih 
efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini 
penting karena akan menentukan dimana posisi masyarakat dan pemerintah, sehingga kedua 
pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.  

Model pariwisata berbasis komunitas atau Community Based Tourism (CBT), 
merupakan model aplikasi dari Community development. Model ini menekankan bagaimana 
masyarakat lokal terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan pembangunan pariwisata 
mulai dari tahap awal pembangunan sampai pengoperasian yang bertujuan untuk 
meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Ada beberapa prinsip dasar dari model Community 
Based Tourism (Nasikun,2000), yaitu : 1) Mengakui, mendukung dan mengembangkan 
kepemilikan komunitas dalam sektor pariwisata, 2) Mengikutsertakan anggota komunitas 
dalam memulai setiap aspek pariwisata, 3) Mengembangkan kebanggaan komunitas, 4) 
Mengembangkan kualitas hidup komunitas, 5) Menjamin keberlanjutan lingkungan, 6) 
Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal, 7) Mendistribusikan 
keuntungan secara adil pada anggota komunitas.  

Ada lima dimensi yang menjadi titik tekan model Community Based Tourism (CBT) 
sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2011), yakni : Pertama, Dimensi ekonomi dengan 
indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan 
pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.  
Kedua, Dimensi sosial dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan 
kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan, generasi 
muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas. Ketiga, Dimensi budaya dengan 
indikator berupa dorongan pada masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, 
membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam 
budaya lokal. Keempat, Dimensi lingkungan dengan indikator mempelajari carrying capacity 
area, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi. 
Kelima, Dimesi politik dengan indikator meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, 
peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan 
Sumber Daya Alam (SDA).  

Terakhir, Nugroho (2011) menekankan perlunya beberapa elemen kunci daya dukung 
keberhasilan pembangunan pariwisata dengan pendekatan CBT yaitu: Pertama, adanya 
dukungan pemerintah, dimana model CBT membutuhkan dukungan struktur yang multi 
institusional agar sukses dan berkelanjutan. Kedua, partisipasi dari masyarakat dan  
stakeholders. Ketiga, pembagian keuntungan yang adil, baik keuntungan langsung yang 
diterima masyarakat yang memiliki usaha di sektor pariwisata, tetapi juga keuntungan tidak 
langsung yang dapat dinikmati masyarakat yang tidak memilki usaha. Keempat, penggunaan 
sumber daya lokal secara berkesinambungan, dimana salah satu kekuatan pariwisata adalah 
ketergantungan yang besar pada sumber daya alam dan budaya setempat, dan dengan dimiliki 
dan dikelola oleh seluruh anggota masyarakat, maka menimbulkan kepedulian, penghargaan 
diri sendiri dan kebanggaan pada seluruh anggota masyarakat. Kelima, penguatan institusi 
lokal. Keenam, membangun keterkaitan level daerah dan nasional dan regional, dimana 
komunitas lokal seringkali tidak mendapatkan manfaat, namun justru pendatang yang 
memetik keuntungan lebih banyak. 
 

KESIMPULAN  
Untuk dapat memenuhi prasyarat masyarakat kolaboratif dalam perencanaan 

pengelolaan pariwisata, maka perlu dikembangkan model pengelolaan pariwisata berbasis 
komunitas masyarakat. Implementasi model berbasis masyarakat (komunitas) di dasari lebih 
banyak keuntungan yang diperoleh yang bukan saja ekonomi, tetapi jauh lebih penting adalah  
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keberlanjutan dari wisata Kiluan serta kelestarian di sekitar lingkungan pariwisata. Beberapa 
sub-sub sistem yang mendukung terbentuknya masyarakat kolaboratif berbasis komunitas 
adalah penguatan modal sosial, penguatan basis pengambilan keputusan, penguatan 
kelembagaan masyarakat lokal, dan tentunya potensi wisata Kiluan. Untuk ketercapaian 
politik Teluk Kiluan diperlukan dukungan pelaku pariwisata dan perlu dilakukan kajian 
mendalam dan uji sub-sub sistem yang memiliki pengaruh yang kuat dalam pengembangan 
pariwisata berbasis komunitas. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian tentang Peningkatan Potensi Daerah Melalui Inovasi Technopark di Provinsi 
Lampung ini dilakukan untuk melihat bagaimana peran pemerintah dan juga stakeholder 
dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang 
mempengaruhi baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat dilakukan pada tahapan 
analisis data. Peneliti mendapatkan data melalui interview, dokumentasi dan observasi melalui 

metode kualitatif dalam konteks riset kebijakan. 9 Penelitian ini diarahkan untuk mencapai 
beberapa tujuan/target penelitian seperti: (1) Bagaimana dan apasaja inovasi-inovasi yang 
telah di ciptakan oleh Technopark (2) Bagaimana teknik yang digunakan untuk memasarkan 
dan mengembangkan hasil inovasi yang telah diprosuksi. Manfaat atas penelitian ini nantinya 
akan menjadi rekomendasi untuk implementasi kebijakan Technopark di tahun-tahun 
selanjutnya baik untuk pemerintah daerah dan stakeholders terkait dan sebagai evaluasi serta 
pemasaran hasil produksi inovasi. 
 

Kata kunci: Inovasi, Technopark, Lampung.  
 

PENDAHULUAN  
Technology Park atau Science Park adalah kawasan bangunan yang diperuntukan bagi 

penelitian dan pengembangan sains dan teknologi berdasarkan kepentingan bisnis. Techno 
Park bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah, dalam rangka menarik perusahaan baru 
ke kota-kota, dan untuk memperluas basis pajak dan kesempatan kerja untuk warga. Techno 
Park juga merupakan lahan yang menarik dan berisi bangunan arsitektur yang indah yang 
memiliki fungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan R & D (Riset dan Development) 
perusahaan untuk menghasilkan penemuan baru atau aplikasi teknologi dan kerjasama dalam 
R & D antara perusahaan terkenal dengan pihak universitas untuk memperoleh keuntungan 
dari teknologi yang mereka hasilkan serta tempat terjadinya transfer teknologi yang kuat 
antara universitas, laboratorium penelitian dan industri. Bagi pemerintah daerah technopark 
menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah. Bagi para pekerja 
yang berpendapatan cukup tinggi, technopark memiliki daya tarik karena situasi, lokasi, dan 

lifestyle.10 
 

Technopark di Indonesia diawali dengan berdirinya Bandung High Tech Valley 
(BHTV) pada tahun 2006 yang didirikan oleh ITB. Di sisi lain, kabupaten Lampung Tengah 
memiliki potensi yang sangat besar pada sektor agroindustri. Agroindustri berbasis tanaman 
berpati seperti ubi kayu, telah berkembang di lampung tengah meskipun demikian masih 
diperlukan upaya untuk meningkatkan rantai pertambahan nilainya serta meningkatkan daya  
 
9 Intan Fitri Meutia dan Agustina Pratiwi, Universitas Lampung.  

10 Wisnu Sardjono Soenarso, Pengembangan Science dan Technology Park di Indonesia. 2016. Hlm.3. 
Diakses dari https://www.britishcouncil.id/sites/default/files/parallel_b_-_wisnu_sardjono_ristek.pdf, pada 
tanggal 25 september 2017 pukul 07.00.  
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  saing dari produk  produknya. Salah satu cara yang dianggap tepat dan terbukti berhasil di 
  banyak negara untuk menggerakkan inovasi dan mendorong hingga tercipta produk  produk 
  yang berdaya saing serta lahirnya usaha kecil dan menengah (UKM) yang tangguh berbasis 
  inovasi adalah dengan menghadirkan Techno Park. 
  Dalam Techno Park ini akan terjadi inisiasi dan aliran iptek dan inovasi diantara 
  lembaga pitbang, Universitas, dan  Industri. Techno Park akan memfasilitasi  tumbuh dan 
  berkembangnya   industri  
  menyediakan  jasa  yang  bernilai  ekonomi,  baik  tentang  produk produk  inovasi,  solusi 
  teknologi,  audit  teknologi  dan  peningkatan  kualitas  SDM.  Saat  ini  daerah  yang  akan 
  membangun Techno Park termasuk Kabupaten Lampung Tengah masih dihadapkan pada dua 
  kendala yang menjadi tantangan utama, yaitu: (1) keterbatasan kapasitas investasi nasional di 
  sektor industri hilir untuk mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi produk 
  jadi.  (2)  belum  siapnya  teknologi  nasional  untuk  menyokong  tumbuh  kembang  industri 
  tersebut.       
  Menurut  laporan  World  Economic  Forum  (WEF)  tahun  2011,  Indonesia  saat  ini 
  masuk dalam kategori negara yang berada pada tahapan efficiency-driven, yaitu negara yang 
  perekonomiannya berbasis kepada proses produksi yang efisien. Dalam laporan WEF juga 
  disebutkan bahwa indeks daya saing global/Global Competetiveness Index (GCI) Indonesia 
  mengalami peningkatan dari peringkat ke-54 pada tahun 2009 menjadi 44 pada tahun 2010, 
  walaupun kemudian turun menjadi 46 pada tahun 2011. Diantara negara-negara ASEAN, 
  setelah Singapura, Malaysia menempati posisi teratas (peringkat ke 21), disusul oleh Thailand 
  (39). Pada dasarnya persoalan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah rendahnya hasil 
  riset dan teknologi dalam negeri yang diadopsi oleh industri atau pengguna teknologi lainnya. 
  Kapasitas  lembaga  pengembang  teknologi  Indonesia  sesungguhnya  cukup  baik,  terbukti 
  dengan posisi indeks inovasi Indonesia dalam peringkat WEF tahun 2011 yang berada pada 
  posisi ke 36 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2010. 11 

  Kemampuan  inovasi  Indonesia  ini  sudah  setara  dengan  negara-negara  yang 
  perekonomiannya  sudah  berbasis  inovasi.  Berdasarkan  survei  WEF  tersebut,  dilaporkan 
  bahwa kapasitas pengembangan teknologi ini  ternyata belum  diimbangi dengan kesiapan 
  pengguna  teknologi  untuk  mengadopsinya,  terbukti  dengan  peringkat  kesiapan  teknologi 
  (technological  readiness)  yang  masih  relatif  rendah,  yakni  pada  peringkat  ke  -94  yang 
  mengalami  penurunan  sebesar  tiga  peringkat  dibanding tahun  2010.  Selain  memuat  data 
  peringkat Indonesia berdasarkan indeks daya saing global/Global Competetiveness (GCI), 
  pilar inovasi, dan kesiapan teknologi (technological readiness), data  WEF juga mencatat 
  indikator kinerja kerjasama riset antara universitas dengan industri untuk mengukur peringkat 
  daya saing ini.     
  Dampak  inovasi  yang  dihasilkan  apabila  perusahaan  melakukan  kerjasama  riset 
  diantaranya adalah perusahaan akan mampu bertahan dalam persaingan, kebutuhan pelanggan 
  dapat  terpenuhi  dengan  baik,  dan  keuntungan  perusahaan  akan  mengalami  peningkatan. 
  Menghadapi permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan diatas dan untuk mewujudkan 
  visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia presiden joko 
  widodo  membuat  kebijakan  melalui  kementrian  riset  dan  teknologi.  Target  dari  100 
  technopark saat ini sedang dibangun 33 balai latihan kerja technopark yang tersebar diseluruh 
  wilayah Indonesia. Pendampingan dilakukan oleh BPPT (Balai Besar Teknologi Pati Badan 
  Pengkajian dan Penerapan Teknologi) di 8 kabupaten di Indonesia. 4 diantaranya terdapat di 
  pulau sumatera yaitu sumatera selatan, sumatera barat, sumatera utara dan lampung tengah. 
  Technopark merupakan implementasi  dari  sistem  inovasi  daerah  secara  terarah  dan 
      

  11  Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi,  2016.  Dikases  dari  https://www.bppt.go.id/profil/kata- 
  pengantar-dari-kepala, pada tanggal 25 september pukul 15.30.  
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berkesinambungan untuk meningkatkan daya saing. Sehingga diharapkan kita dapat 
menghasilkan produk-produk yang inovatif di segala bidang terutama dalam menghadapi 
tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2016.  

Technopark merupakan sebuah kawasan terpadu yang tidak hanya memanfaatkan 
sumber daya alam yang ada tetapi juga mengembangkan sumber daya manusiannya. Seperti 
yang kita ketahui, bahwasanya banyak sekali potensi dumber daya alam yang ada disetiap 
daerah di wilayah Indonesia. Banyak masyarakat disekitar daerah tersebut yang telah 
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk dijadikan usaha, seperti ubi yang dijadikan 
keripik, sagu yang dijadikan tepung. Dimana hasil usaha tersebut digunakan untuk membantu 
perekonomian masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, usaha 
masyarakat daerah itu mengalami banyak hambatan seperti banyaknya pesaing usaha dari 
daerah lain, kurangya teknologi yang digunakan, kurangnya inovasi-inovasi dari produk yang 
dihasilkan, sehingga kurangnya minat terhadap produk yang dihasilkan. Disamping itu tingkat 
pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya 
alam yang ada diwilayahnya menjadi penyebab lambatnya inovasi-inovasi yang dihasilkan. 
Dari beberapa uraian singkat diatas melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat tema 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

a. Lokasi Penelitian  
Lokasi Penelitan ini bertempat di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah 
provinsi Lampung. Karena Technopark Lampung di bangun di lahan milik BBPT 
Kabupaten Lampung Tengah dengan luas lahan 2000 hektare. 

 

b. Pendekatan  
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena data-data yang 
dibutuhkan berupa sebaran sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Di mana 
dalam penelitian ini selain data diperoleh dari beberapa informan data juga bisa diperoleh 
melalui kajian pustaka atau buku buku yang dianggap berkaitan dengana penelitian ini, 
misalnya mengenai buku buku tentang inovasi dan Technopark Lampung Tengah. 

 

c. Metode Pengumpulan Data  
Dalam mengumpulkan data penulis melakukan dua metode pengumpulan data yaitu 
metode observasi yaitu mengumpulkan data dengan langsung datang ke 
perusahaan/bangunan technopark yang ada dilampung tengah dan data observasi itu juga 
yang menjadi data primer penulis dan yang kedua menggunakan metode wawancara yaitu 
mengumpulkan data dan informasi dengan dengan langsung mewawancarai kepala 
technopark di lampung tengah dan data wawancarai itu juga yang menjadi data primer 
penulis.  
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HASIL PENELITIAN 
 

1. Technopark Lampung Tengah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Sumber : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2016 
 

Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi lampung 
merupakan provinsi dengan sumber daya alam rempah-rempah yang berlimpah. Provinsi 
lampung menjadi salah satu provinsi yang memberikan hasil bumi beupa sagu dan gula 
terbesar sebanyak 40% untuk Indonesia. Bukan haya sagu dan gula, provinsi lampung juga 
kaya akan jagung, padi, peternakan sapi, dan masih banyak lagi. Meskipun memiliki hasil 
bumi yang melimpah, provinsi lampung masih belum menjadi provinsi yang maju. Hal itu 
disebabkan karena kurangnya technologi yang ada untuk mengembangkan hasil bumi 
tersebut. Terutama di kabupaten lampung tengah. Kabupaten lampung tengah menjadi salah 
satu kabupaten yang masih sangat tertinggal dilampung. Inilah yang menjadi alasan mengapa 
provinsi kabupaten lampung tengah tepatnya di Desa Negara Bumi Ilir, Kecamatan anak tuha, 

dipilih oleh pemerintah pusat menjadi tempat dibangunnya kawasan technopark. 12 
 

Technopark adalah kawasan yang membantu perkembangan ekonomi berbasis ilmu 
pengetahuan dengan cara menghimpun komunitas iptek, komunitas usaha, dan organisasi 

  
usaha, dengan didukung penciptaan regulasi dan kebijakan yang kreatif dari pemerintah. 

Dalam technopark ini akan terjadi inisiasi dan aliran iptek/inovasi diantara lembaga  
litbang, Universitas, dan industri. Technopark akan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya 
industry-
bernilai ekonomi, baik tentang produk-produk inovasi, solusi teknologi, audit teknologi, dan 
peningkatan kualitas SDM. Visi technopark park yaitu menjadi technopark yang mampu ikut 
berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis IPTEK dan inovasi 
teknologi untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sedangkan misi nya  

  adalah : 
  1. memfasilitasi terlaksananya kegiatan inovasi berkelanjutan 
  2.memfasilitasi lahirnya dan pengembangan PPBT (Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi) 
  3. memfasilitasi peningkatan daya saing perusahaan lokal 
  4. memfasilitasi terlaksanannya kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
  5. memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM 
       
  12 Badan   Penelitian   dan   Pengembangan   Daerah   Kab.Lampung   Tengah,   diakses   dari    

  https://balitbanglamteng.com/po-content/uploads/2._renstra_balitbangda_2017-2021, pdf, pada tanggal 25 
  September pukul 17.30.   

88 
 MEMBANGUN  ETIKA  SOSIAL  POLITIK  MENUJU 
 MASYARAKAT YANG BERKEADILAN pada tanggal    

   18 Oktober 2017 di Hotel Swiss Bell , Bandar Lampung  



6. memfasilitasi kemitraan yang cerdas antara pemerintah dan swasta dan komersialisasi dan 
pengembangan teknologi.  

Technopark memberi banyak banyak manfaat baik bagi pemerintah, industry, masyarakat, 
dan komunitas IPTEK,  

a. Untuk Masyarakat : 
1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
2. mengurangi tingkat pengangguran 
3. memberikan pengertahuan tentang pengembangan produksi 
4. memberikan pengetahuan tentang berinovasi 
5. meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.  

b. Untuk Pemerinta (Pusat dan Daerah) : 
1. meningkatkan aktivitas bisnis 
2. meningkatkan investasi daerah 
3. meningkatkan investasi SDM (Teknologi) 
4. Meningkatkan lapangan kerja  

c. Untuk Industri : 
1. Akses yang mudah ke SDM berkualitas 
2. akses yang mudah ke fasilitas sumber daya di lembaga Litbang dan Universitas 
3. meningkatkan produk-produk baru 
4. meningkatkan daya saing  

d. Untuk komunitas IPTEK : 
1. tersedianya sarana untuk diseminasi hasil-hasil kegiatan inovasi 
2. meningkatnya interaksi antara komunitas IPTEK dengan masyarakat. 

 
 

2. Tujuan Technopark 
 

Tujuan dari dibangunnya Technopark di Lampung Tengah yaitu untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi daerah. Yang sifatnya lebih kepada program ekonomi berkelanjutan. 
Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang sangat besar pada sektor agroindustri. 
Agroindustri berbasis tanaman berpati seperti ubi kayu telah berkembang dilampung tengah 
meskipun demikian masih diperukan upaya untuk meningkatkan rantai pertambahan nilainya 
serta meniungkatkan daya saing dari produk-produknya.  

Salah satu cara yang dianggap tepat dan terbukti berhasil dibayak negara untuk 
menggerakan inovasi dan mendorong hingga tercipta produk-produk yang berdaya saing serta 
lahirnya usaha kecil dan menengah (UKM) yang tangguh berbasis inovasi adalah dengan 
menghadirkan Technopark. Jadi focus tujuannya yaitu mengembangkan produk-produk 
agroindustri seperti ubi, jagung, padi, dan industri perternakan seperti sapi yang menjadi 
sumber daya lampung tengah. Serta mengembangkan sumber daya manusia nya agar menajdi 

SDM yang inovatif dan produktif. 13 

 
PEMBAHASAN 

 

1. Aktivitas Technopark Lampung Tengah  
Technopark yang ada di Lampung Tengah ini sudah mulai direncanakan sejak 2 tahun 

yang lalu, dan saat ini masih terus dalam proses pembangunan untuk keseluruhan. Untuk itu 
sudah banyak aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seperti,menyiapkan produk-produk 
inovasi, memberikan konsultasi teknologi dan bisnis, melakukan alih teknologi, melakukan  

 
13 Ibid hlm.23   
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inkubasi teknologi dan bisnis (melahirkan UKM baru atau PPBT), menyediakan akses-akses 
ke lembaga keuangan, investor, pemerintah, industri, sumber teknologi, lembaga sertifikasi 
dan jaringan yang dibutuhkan pengusaha, menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan 
kapasitas SDM, dan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.  

Dari aktivitas tersebut, technopark sudah banyak menciptakan produk inovasi seperti, 
beras sehatku yang berbahan dasar jagung, beras sigerku berbahan dasar sagu, beras tiwulku 
dengan bahan dasar dari ubi, tepung sugih, tepung fantasi, dan masih banyak lagi. Produk-
produk tersebut disamping menjadi suatu inovasi juga memiliki banyak kelebihan dibanding 
produk yang sudah ada, yaitu lebih bermanfaat untuk kesehatan manusia, seperti contohnya 
beras sehatku yang bermanfaat bagi penyembuhan penderita diabetes. Beras sigerku telah 
mendapatkan penghargaan oleh Bupati Lampung Tengah Bapak Mustofa sebagai produksi 
inovasi terbaik pengganti beras padi yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Dan 
semua produk yang telah dihasilkan akan mulai dipasarkan keseluruh wilayah Indonesia. 

 

KONSEP OPERASIONALISASI TECHNO PARK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INKUBASI TEKNOLOGI DAN  
BISNIS 

 

DIKLAT 
 
 

SERTIFIKASI  
 
 
 
 
 

 

R&D Prototipe Dukungan Dukungan Dukungan 
  Pendanaan Pemasaran Produksi 

BPPT & Universitas Lembaga Intermediasi dan Keuangan  
 

Produk : 
 KMPPBT

 Solusi Teknologi & Bisnis

 Produk-produk Inovasi

 SDM Industri dan Teknologi 
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2. Hasil Produksi Technopark 
 

Pada awal dibangunnya Techno Park, ada tiga bahan dasar yang akan diolah oleh 
Techno Park yaitu padi, ubi kayu, dan sapi yang mana tiga bahan tersebut merupakan 
sumber daya unggulan yang terdapat di lampung tengah. Akan tetapi, karena banyaknya 
kendala,seperti modal maka saat ini sumber daya alam yang dikelola techno park hanya 
dari ubi kayu dan jagung. Dari 2015 hingga saat ini,sudah ada 5 produk inovasi yang 
dihasilkan yaitu :  
1. Tepung Sugih yang terbuat dari singkong segar dan tapioca. Dengan presentase 

singkong segar 70% dan tapioca sebanyak 30% dan diproduksi melalui proses 
mekanisme atau proses panas. Tepung Sugih adalah tepung yang dapat digunakan 
sebagai bahan baku aneka produk snack kering, cookies, cracker, dan berbagai kue 
tradisional lainnya. Tepung Sugih merupakan salah satu jenis pati termodifikasi yang 
terbuat dari pati ubi kayu dan tapioka dengan modifikasi secara fisis. Modifikasi 
dilakukan dengan teknik ekstruksi menggunakan perlakuan panas dan tekanan 
sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat fungsional yang diperlukan sebagai bahan 
baku industri pangan olahan. Tepung Sugih dapat digunakan sebagai bahan substitusi 
tepung kentang (modified potato starch) karena kemiripan karakteristiknya, sehingga 
dapat menghemat biaya produksi dalam industri pangan. Selain itu, Tepung Sugih 
juga dapat digunakan sebagai bahan baku pangan olahan lain. Tepung Sugih berbeda 
dengan jenis tepung ubi kayu termodifikasi lain yaitu modified cassava flour 
(MOCAF) yang dibuat dengan modifikasi secara fermentasi. Produksi MOCAF 
dilakukan secara fermentasi dengan membutuhkan waktu proses cukup lama (1 - 2 
hari), sehingga biaya produksinya relatif besar. Proses produksi Tepung Sugih 
dilakukan secara kontinyu sehingga waktu prosesnya relatif singkat dan berkapasitas 
besar. Tujuan Proses modifikasi bertujuan menghasilkan tepung ubi kayu dengan 
nilai gizi serta karakteristik fisiko-kimia dan organoleptik yang lebih baik dari tepung 
tapioka. Tepung ubi kayu termodifikasi ini memiliki viskositas (maksimal) yang relatif 
rendah (255 BU) bila dibandingkan dengan viskositas maksimal tapioka (1200 BU).  
Karakteristik Produk Tepung Sugih Dibandingkan dengan Tapioka 
 Memiliki tingkat kelengketan yang lebih rendah
 Memiliki tingkat kesukaan lebih tinggi
 Tidak membutuhkan waktu yang lama bila dimasak (sehingga tidak butuh energi 

tinggi).
 Pasta yang terbentuk dari Tepung Sugih tidak keras.

 

Aplikasi dan Pemanfaatan Tepung Sugih 
 

 Bahan substitusi tepung gandum maupun kentang (modified potato starch), karena 
mempunyai karakteristik yang mirip dalam pengolahannya, sehingga dapat 
menghemat biaya produksi dalam industri pangan olahan.

 Bahan baku pangan olahan lain seperti kue, roti, biskuit, kerupuk, maupun 
sebagai novel food ingredient (bahan pangan baru)

 

Kegiatan ini dilaksanakan bersama mitra PT Sinar Fajar Timur yang bergerak dalam 
industri tepung tapioka, yang memasyarakatkan produk tersebut kepada industri 
pengguna dan investasi alat pengeringan.  
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2. Tepung Fantasi yang merupakan pati yang sudah dimodifikasi dari hasil fermentasi 
dengan kombinasi komposisi yang sama dengan tepung sugi. Tepung fantasi cocok 
untuk bahan baku pempek maupun aneka kue yang selama ini dibuat dari tepung 
beras. 

 
3. Beras Sigerku yang terbuat dari singkong dan jagung. Dengan presentase singkong 

75% dan jagung 25%. Beras siger merupakan bahan makanan yang sedang 
dikembangkan di Provinsi Lampung sebagai alternatif pengganti beras. Beras siger 
adalah makanan tradisional, yang berasal dari ubi kayu, yang mengalami pengolahan 
sehingga berbentuk butiran-butiran seperti beras. Ukuran butiran beras siger dibuat 
menyerupai ukuran beras pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar psikologi saat 
mengonsumsi beras siger sama dengan saat mengonsumsi nasi.Tekstur kepulenan 
beras siger hampir menyerupai kepulenan nasi, bahkan lebih kenyal dibandingkan 
nasi. Rasanya pun tidak jauh berbeda dari nasi. Hanya saja karena berasal dari ubi 
kayu maka beras siger mempunyai cita rasa yang sangat unik, sehingga saat 
mengkonsumsi beras siger ada rasa khas ubi kayu yang sedikit tersisa. Beras siger 
berwarna kuning kecoklatan. Warna kuning kecoklatan diperoleh dari hasil proses 
pengeringan ubi kayu menjadi gaplek karena gaplek merupakan bahan dasar 
pembuatan beras siger. Beras siger merupakan produk kering dengan usia simpan yang 
cukup lama hingga satu tahun. Cara penyajian beras siger sama seperti nasi yaitu 
hanya perlu dikukus selama 15-20 menit. Beras siger dikonsumsi sebagai makanan 
pokok pengganti beras serta digunakan sebagai makanan cadangan oleh sebagian 
masyarakat. Sebagai makanan pokok, kandungan karbohidrat beras siger matang 
setara bahkan lebih tinggi dari nasi. Beras sigerku dijual dengan harga Rp. 10.000 di 

pasaran.14 
 

4. Beras Sehatku merupakan produk pangan inovatif berbahan baku utama jagung dan 
ubikayu yang telah diolah sedemikian rupa sehingga mudah dan dapat dimasak dengan 
cara yang praktis. Ketersediaan bahan baku yang berlimpah di Lampung, dimana 
produksi jagung mencapai 1,7 juta ton per tahun dan produksi ubikayu mencapai 8 juta 
ton per tahun dapat menjadikan Beras Sehatku sebagai salah satu bentuk produk 
diversifikasi pangan yang potensial untuk dikembangkan. Produksi Beras Sehatku 
dilakukan dengan proses fisis tanpa menggunakan tambahan bahan kimia sehingga 
aman untuk dikonsumsi. Nilai gizi Beras Sehatku tidak jauh berbeda dengan beras 
padi. Selain itu, Beras Sehatku mempunyai nilai indeks glikemik yang relatif lebih 
rendah dibandingkan dengan beras padi. Dengan demikian Beras Sehatku sangat 
dianjurkan untuk dikonsumsi sehari-sehari oleh masyarakat yang menginginkan pola 
makan sehat dan juga bagi para penderita diabetess, darah tinggi, dan obesitas. Beras 
Sehatku juga memiliki bentuk dan rasa yang menyerupai beras padi, sehingga tidak 
perlu mengubah pola konsumsinya, karena cara mengonsumsi Beras Sehatku sama 
seperti beras padi. Beras sehatku dijual dengan harga Rp. 12.000 dipasaran. 

 
5. Beras Tiwulku yang terbuat dari 100% gaplek atau singkong yang dikeringkan. 

Gaplek adalah singkong yang telah dikeringkan dan dihilangkan kadar airnya. beras 
singkong ini cocok untuk penderita diabetes sebagai pengganti beras biasa. Kelebihan 
lain dari beras singkong ini, dapat bisa mengeyangkan lebih lama.  

 
 

 
14 Nurul Mukhti, 2017. Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Beras Siger. Unila. Publikasi Online digilib 
Unila.ac.id, pada tanggal 27 september 2017 pukul 15.00. 
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Selain tepung jagung yang di impor dari kediri, semua bahan dasar dari produk inovasi 
diatas berasal dari lampung tengah. karena memang pada dasarnya, sumber daya alam yang 
diolah oleh techno park haruslah berasal dari daerah setempat. Yang tujuannya 
memberdayakan sumber daya alam setempat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beras Sehatku Beras Tiwulku Beras Sigerku 
Gambar 2. Sumber : www.j  

 

3. Lembaga yang terlibat dalam pembentukan Technopark Lampung Tengah 
 

1. Pemerintah Pusat 
 

Technopark merupakan program asli pemerintah yang dibentuk oleh presiden 
Jokowidodo bersama kementrian riset dan teknologi. Presiden joko widodo 
menginginkan ada peningkatan dan inovasi di Indonesia dalam bidang pangan. Ada 33 
technopark yang akan di bangun di Indonesia dan salah satunya ada di Lampung 
Tengah sebagai satu-satunya Technopark di Sumatra.  

2. Pemerintah Daerah  
Melakukan penyusunan regulasi, penyalur dana dari pusat, penyiapan lahan dan 
infrastruktur fisik, memberikan dukungan program, menciptakan insentif, dan 
mengembangkan pasar.  

3. Lembaga Litbang dan Universitas  
Menghasilkan produk-produk inovasi, membangun kerjasama riset dengan industry, 
menjadi mentor dalam proses inkubasi, mendukung program diklat dan mendukung 
technopark dalam penyediaan fasilitas tertentu. Salah satunya yaitu Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang berkerjasama dengan Technopark.  

4. Industri  
Memberikan ide berdasarkan permasalahan dan visi mereka dalam pengembangan 
produk, mendukung UKM baru/PPBT dan memanfaatkan produk-produk inovasi yang 
duhasilkan oleh technopark.  

5. Lembaga pendanaan 
Mendukung investasi litbang, dan mendukung pembiayaan UKM baru/PPBT. 

 
 
4. Mitra Kerja 
 

1. PT. Indomerto Surya Andola 
 

Dalam pemasaran dan pengembangan hasil produksi technopark. Technopark 
melakukan kerjasama atau mitra kerja dengan PT. Indometro Surya Andola. BPPT, di 
Lampung Tengah telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara 
B2TP dengan PT. Indo Metro Surya Andola tentang penerapan teknologi produksi beras 
singkong. Penandatanganan PKS ini disaksikan oleh Kepala BPPT Dr. Ir. Unggul  
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Priyanto, M.Sc, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi 
Dr.Eng. Eniya Listiani Dewi, M.Eng, Ibu Bupati Lampung Tengah, serta Sekretaris 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah.15 

 
Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara 

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan BPPT dan PT. Indo Metro Surya 
Andola serta PT. Indomarco Prismatama serta Nota Kesepahaman antara Pemerintah 
Kabupaten Lampung Tengah dengan BPPT dan PT. Indo Metro Surya Andola serta PT. 
Sumber Alfaria Trijaya. Nota Kesepahaman ini pada prinsipnya merupakan kehendak 
bersama untuk mendorong dan meningkatkan pemasaran produk inovasi Technopark 
Lampung Tengah, menumbuhkembangkan bisnis berbasis inovasi, serta pengembangan 
daya saing industri berbasis produk unggulan Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Dalam kesempatan ini juga diadakan gelar produk inovasi UMKM Kabupaten 
Lampung Tengah dan produk unggulan Technopark Lampung Tengah, serta pemaparan 
mengenai kemasan produk yang disampaikan oleh Dr. Hardaning Pranamuda dari unit 
Pusat Teknologi Agroindustri, BPPT. Kepala B2TP Dr. Aton Yulianto, M.Eng 
mengenalkan produk baru yang masih dalam tahap pengembangan "Pizza O", yaitu 
pizza yang berasal dari singkong dan diharapkan dapat lebih sehat dibanding pizza 
dengan bahan baku tepung terigu. 

 

2. PKK Lampung Tengah 
 

Tim penggerak PKK Lampung Tengah akan berusaha membantu memasarkan 
produk-produk inovasi hasil olahan Technopark. Strategi pemasaran akan dilakukan 
dengan 2 cara yaitu dengan menjual atau menawarkan produk asli technopark seperti 
tepung sugih dan beras sehatku kepada ibu-ibu PKK melalui acara-acara yang diadakan 
oleh Tim PKK Lampung Tengah dan cara yang kedua yaitu dengan mengolah produk 
asli technopark menjadi produk makanan atau olahan yang lain, yang kemudian produk 
olahan tersebut akan di pasarkan oleh Tim PKK Lampung Tengah. 

 

3. Mini Market  
Dalam memasarkan produknya, Technopark bekerjasama dengan minimarket-

minimarket yang ada dilampung tengah. Namun tidak menutup kemungkinan juga akan 
bekerjsama dengan minimarket yang ada diluar lampung tengah. Minimarket tersebut 
yaitu seperti IndoMart, AlfaMart, dan CandraMart. 
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ABSTRAK 
 

Tulisan ini mengkaji tentang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang 
berbasiskan pada pengetahuan lokal masyarakat. Selama ini pengetahuan lokal banyak 
diabaikan dan bahkan nyaris punah, padahal pengetahuan lokal memiliki banyak potensi yang 
bisa dikembangkan untuk membangun ekonomi masyarakat. Awi bamban, adalah sebuah 
bambu yang hampir sama dengan alang-alang yang tidak diperdulikan oleh masyarakat saat 
ini terutama generasi muda. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bambu ini memiliki potensi yang 
besar dalam membuat kreatifitas, dahulunya bamboo ini dimanfaatkan untuk membuat 
berbagai macam alat rumah tangga dengan motif yang unik, antik dan memiliki makna yang 
tinggi dalam masyarakatnya. Motif ini bisa dikembangkan untuk dilakukan inovasi dalam 
bentuk-bentuk lain sehingga dapat menjadi ekonomi kreatif bagi masyarakat sehingga 
mendatangkan pendapatan bagi masyarakat. Saat ini ide kreatif memang sangat sulit muncul 
dari pengetahuan lokal, ketika pengetahuan lokal itu dianggap sebagai sesuatu yang kuno, 
padahal perlu perawatan dan pelestarian yang mampu membangkitkan ekonomi masyarakat. 
 

Kata Kunci : Pengetahuan Lokal, Ekonomi Kreatif, dan Masyarakat Adat  
 

 

PENDAHULUAN 
 

Salah satu masalah utama dalam bidang kajian budaya adalah membiarkannya menjadi 
konsep terasing dan terisolir seakan tidak berhubungan dengan bidang lainnya, padahal 
budaya sangat lekat dengan bidang kajian bisnis, dimana tanpa budaya bisnis tidak akan 
berjalan demikian juga sebaliknya. Dengan arti kata selama ini aspek budaya-bisnis dalam 
pembangunan seringkali diabaikan. Dimana perspektif budaya-bisnis yang secara holistik 
seringkali diabaikan dalam pembangunan. Padahal kajian-kajian antropologi-bisnis sangat 
penting dalam pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah hal utama. Selama ini 
pembangunan yang dilakukan seringkali meminggirkan nilai-nilai adat dan budaya lokal 
setempat, sehingga banyak kearifan lokal yang hilang dan punah. Peminggiran kearifan lokal 
ini seringkali terjadi karena rencana pembangunan yang tidak memperhatikan aspek sosial 
budaya. Aspek sosial budaya seringkali dianggap tidak penting karena perspektif 
pembangunan yang hanya melihat aspek fisik semata. Salah satunya adalah pembangunan 
bisnis pariwisata yang berbasiskan pengetahuan lokal. Pembangunan bisnis pariwisata selama 
ini seringkali dihadapkan berbagai masalah. Masalah utama yang seringkali diabaikan adalah 
faktor manusia. Faktor manusia adalah sangat penting dalam pengembangan bisnis pariwisata. 
Memiliki sumber daya alam yang potensial dijadikan kawasan wisata sangatlah penting, 
namun jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni maka pembangunan  
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pariwisata akan menjadi sia-sia. Kekayaan alam saja dan keindahan alam saja yang dijual 
tidaklah akan membuat pembangunan pariwisata maju.  

Manusia Indonesia sejak dulu hidup dalam komunitas yang bersentuhan dengan adat 
istiadat dan kebudayaan yang diyakini bersama. Keyakinan dan kepercayaan yang ada dalam 
masyarakat merupakan azas bagi cara hidup mereka sehari-hari. Meskipun perubahan sosial 
dan inovasi teknologi sangat cepat mempengaruhi manusia, namun seringkali perubahan 
teknologi dan inovasi tidak diiringi dengan perubahan pola pikir. Di Tanggamus, masyarakat 
adat Keratuan Semaka hidup dalam keyakinan dan kepercayaan berdasarkan kebudayaan 
mereka. Sebagai masyarakat Lampung dalam kategori Masyarakat yang tinggal di Pesisir 
dengan adat Sai Batin. Kehidupan adat Lampung pada umumnya hampir mengalami 
kepunahan. Dari segala aspek, misalnya Bahasa, Adat Istiadat, dan nilai-nilai adat lainnya 
mulai punah. Kearifan lokal juga sudah tidak diingat dan bahkan punah dalam kehidupan 
masyarakat. Padahal kearifan lokal yang dimiliki merupakan kekayaan bagi masyarakat adat 
tersebut. Penelitian sebelumnya dari penelitian Dove (2006), Netting (1985), Tjitradjaja 
(1994) dan Lubis (1997), menekankan bahwa kearifan lokal memiliki kemampuan adaptasi 
terhadap segala bentuk perubahan, termasuk masalah-masalah sosial dalam masyarakat. 
Penelitian ini mengkaji bagaimana merawat pengetahuan lokal masyarakat adat Sai Batin di 
Keratuan Semaka menjadi potensi ekonomi kreatif, yang mampu menopang pembangunan 
pariwisata sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini melihat aspek budaya 
dan bisnis sebagai dua konsep yang holistik. 

 

A. AWI BAMBAN : 
POTENSI EKONOMI KREATIF BERBASISKAN PENGETAHUAN LOKAL 

 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa banyak potensi dari pengetahuan lokal masyarakat 
wilayah pesisir Lampung yang beradatkan Sai Batin, memiliki potensi ekonomi kreatif. 
Diantaranya adalah tenun kain tappan dan anyaman dari berbagai jenis bambu dan gulma 
tertentu. Namun kain tappan sudah sulit untuk dikembangkan sesuai aslinya karena proses 
pembuatan yang sudah tidak ada lagi orang yang mampu memiliki keahlian seperti itu. Dari 
hasil wawancara diketahui bahwa generasi yang bisa membuatnya sudah meninggal dunia. 
Proses pembuatan kain tappan, dengan alat yang sudah tidak diproduksi lagi yakni 
menggunakan kayu. Padahal kain tappan memiliki motif yang sangat menarik, kalau 
dikembangkan menjadi ekonomi kreatif tidak hanya bisa dibuat menjadi kain penutup juadah 
atau makanan kecil melainkan juga, motifnya yang sangat menarik bisa dibuat sebagai dasar 
untuk souvenir, misalnya oleh-oleh mainan kunci, stiker, gelas, kaos dan lain sebagainya. 
Dari gambar berikut bisa dilihat motif unik dan antik dari kain tappan :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar.1. Motif Belah ketupat  
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Gambar 2. Motif wayang 
 

 

Motif ini sangat menarik jika dibentuk souvenir dan akan memberikan peluang bisnis yang 
mendatangkan sumber ekonomi yang cerah untuk masyarakat yang mengelola museum, dan juga 
bisa melibatkan generasi muda di kampong untuk menjadi lahan mata pencaharian. Misalnya 
motif itu dipasangkan ke dalam mainan kunci sebagai contoh di bawah ini :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Mainan kunci untuk souvenir museum dengan motif dari tappan 
 
 

Selain mainan kunci sebenarnya motif kain tappan bisa diangkat menjadi motif 
sulaman bagi pakaian sehari-hari, bisa baju pesta dan lain sebagainya. Ini dikarenakan 
motifnya yang unik dan sangat bernuansa etnik. Untuk membuat desainnya saat ini memang 
sangat sulit karena alat tenun dan orang yang bisa menenunnya sudah punah. Namun, kreator 
museum Sanggi Unggak Bapak Abu Sahlan, telah mencoba membuat tenunan kain tappan 
dengan cara menyulamnya dengan tangan menggunakan jarum jahit dan benang masa kini. Ini 
dapat dilihat hasil karyanya sebagai berikut ini :  
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Gambar 4. Kain tappan yang dibuat dengan jarum tangan 
 
 

Motif ini dengan warna yang lebih menarik, sehingga bisa dibuat untuk motif gaun 
pesta, motif tas wanita, hiasan dinding dan lain sebagainya. Bahkan memiliki potensi untuk di 
HAKI kan, dan menjadi salah satu warisan tak benda milik Indonesia. Selain kain tappan, 
potensi lainnya adalah anyaman. Anyaman ini sangat menarik dan unik karena hanya ada di 
Lampung yakni di museum ini. Anyaman ini terbuat dari bambu, atau dalam bahasa lokal 
disebut dengan awi, yakni sejenis bambu yang kecil. Bambu yang paling bagus untuk 
membuat anyaman adalah awi bamban, kemudian yang kedua bagusnya adalah awi khapus 
dan linang. Adapun foto awi bamban adalah sebagai berikut :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5. Awi bamban 
 

Adapun proses pembuatannya adalah dengan menebang bambu atau awi bamban yang 
setengah muda, batangnya diambil dan belah-belah tipis atau yang disebut dengan proses 
ngelemat. Proses berikutnya adalah dengan cara ngehait, yaitu dihalusin batang yang sudah  
dibelah tipis-tipis tersebut. Setelah itu baru dilolok atau direndam air selama satu malam 
dengan tujuan agar tidak patah ketika dianyam. Setelah direndam air, maka kemudian dijemur 
atau disebut dengan khang. Setelah kering baru dilakukan penganyaman. Anyaman ini 
memiliki berbagai bentuk, sesuai dengan fungsinya, diantranya untuk sumbuk atau tempat 
nyuci beras, sap atau bakul untuk nyusun perabot, atau tempat niu untuk menampi beras. 
Sebagaimana gambar dibawah ini :  
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Gambar 6. Berbagai bentuk anyaman untuk keperluan rumah tangga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 7. Niu atau tempat untuk menampi beras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 8. Untuk tempat perhiasan 
 

 

Dari anyaman ini yang menarik adalah nama-nama motifnya, motifnya inilah yang snagat 
sulit membuatnya karena berbadasarkan pemandangan yang alami, diantaranya motif-
motifnya adalah :  
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Gambar 9. Motif Belah Ketupat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Motif Pungguk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 11. Motif Bukhung Lipas 
 

Selain motif anyaman,  ada juga jenis cara menganyam untuk dasarnya yakni : 
1. Anyaman cucokh, yaitu anyaman berdiri. 
2. Anyaman cangkhua bakhua, yaitu anyaman masuk dua keluar dua 
3. Anyaman jarang-jarang, yaitu anyaman kihang dengan memakai alat kecandang. 
4. Anyaman untuk alas bawah, ada tiga : 

a. Jaju wawang 
b. Jaju khukhang 
c. Tuka Seduduk  
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Adapun alat untuk menganyam bernama Lunas sebagaimana gambar di bawah ini:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Lunas, alat untuk menganyam  
Dalam penelitian ditemukan sebuah konsep penting yakni memadukan antara konsep 

etnik, bisnis dan pariwisata. Perpaduan ini penulis sebut sebagai ethno-ecotourism. Ide ethno 
ecoutorusim sendiri adalah bagaimana membuat konsep pariwisata berbasiskan lingkungan 
dan pengetahuan lokal. Yaitu dengan membuat museum yang menarik untuk kegiatan 
pariwisata, yang tidak hanya sekedar menawarkan atau mempertontonkan benda mati kepada 
pengunjung. Konsepnya adalah bagaimana benda-benda yang dipajang memiliki nyawa atau 
roh dengan melakukan pertunjukan langsung terhadap pembuatan benda-benda tersebut 
misalnya kain tenun tappan dan anyaman tersebut. Dimana kelompok ekonomi kreatif 
menunjukkan cara membuatnya kepada pengunjung. Kemudian tidak hanya itu tetapi dalam 
hal pewarnaan dimana juga museum menanam jenis tumbuhan yang bermanfaat untuk 
mewarnai anyaman dan tenun tappan tersebut. Sehingga terciptalah konsep ethnoecotourism, 
yakni musem yang mempertunjukkan benda-benda budaya, dengan cara membuatnya serta 
pewarna tumbuhan yang ditanam disekitar museum. Khusus untuk pewarna alami diambil 
dari tumbuhan sekitar yakni :  

1. Kunyit untuk warna kuning 
2. Pohon dedukhuk untuk warna ungu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 13. Pohon Dedukhuk  
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3. Kulit jengkol untuk warna coklat 
4. Jelaga untuk warna hitam, jelaga adalah arang bekas lampu teplok 
5. Daun salam atau kayu gakhak untuk warna merah  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14. Kayu gakhak atau salam untuk warna merah 
 

Proses pewarnaan meliputi beberapa proses, setelah dianyam maka dilakukan pewarnaan. 
Sebagai contoh menggunakan kayu batang salam atau kayu gakhak, kayu gakhak diambil 
kulitnya, kemudian ditumbuk sampai halus, setelah ditumbuk kemudian diberi air secukupnya 
dan diperas, sampai mengeluarkan warna merah. Anyaman yang telah jadi tersebut 
dicelupkan dan dikuas dengan air kayu gakhak tersebut. Setelah rata baru anyaman tersebut di 
jemur. Prosesnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15. Kayu gakhak ditumbuk  
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Gambar 16. Proses memeras untuk mengambil airnya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 17. Proses dicelupkan dan dikuas dengan air kayu gakhak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 18. Dijemur  
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GAmbar 19. Lama kelamaan warnanya akan menjadi begini 
 

B. ANALISIS DAN PENUTUP  
Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Lampung memiliki potensi wisata yang 

besar, namun belum tergali secara maksimal. Hal ini karena masih banyaknya kendala yang 
dihadapi. Pertama adalah kendala konflik atas suku atau etnik. Lampung beberapa tahun 
terakhir mengalami berbagai masalah konflik dan begal yang menakutkan. Terkenalnya 
Lampung dengan begal membuat wisatawan takut masuk dan juga membuat pengunjung 
merasa tidak nyaman dan tidak puas. Ini melibatkan faktor sumber daya manusia. Ketiga 
adalah faktor tidak terlibatnya masyarakat lokal dalam pengembangan pariwsata, dikarenakan 
perspektif pembangunan yang digunakan adalah model top-down, sehingga tidak melibatkan 
masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Hal ini menyebabkan masyarakat lokal 
seringkali merasa terpinggirkan, sehingga mereka tidak mendukung kegiatan wisata tersebut. 
Ini sering disebut sebagai kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kegiatan 
wisata. Padahal banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat penting yang bisa 
dijadikan potensi pariwisata sejarah dan nilai budaya. Masyarakat juga tidak kreatif dan 
inovatif dengan mengembangkan ekonomi kreatif seperti sovenir, oleh-oleh khas, dan barang-
barang lainnya yang bisa dijual untuk mendatangkan pendapatan. Hasil-hasil souvenir tidak 
menarik dan masih bahan mentah, belum ada inovasi dan kreatifitas sehingga nilainya 
menjadi tinggi. Keempat, adalah paradigma pembangunan pariwisata dengan model top-
down, artinya hanya menggunakan kacamata pemerintah dan investor, tidak down-top dimana 
tidak hanya melibatkan masyarakat lokal, melainkan juga melihat potensi dan situasi sosial 
budaya masyarakat. Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat perlu di 
perhatikan, artinya jenis wisata yang dikembangkan harus sesuai dengan kondisi sosial 
budaya masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.  

Pembangunan pariwsata jangan sampai malah merusak kearifan lokal masyarakat 
setempat. Kearifan lokal justru merupakan potensi besar dalam pengembangan pariwisata. 
Tanggamus memiliki banyak potensi kearifan lokal. Tanggamus memiliki banyak etnik, etnik 
Lampung dan Jawa adalah dua etnik yang mendominasi. Jumlah etnik Jawa lebih besar 
populasinya. Selain itu ada etnik Banten, Bali, Semanda dan lain sebagainya. Etnik Lampung 
diyakini sebagai etnik asli yang mendiami kawasan tersebut. Sebuah Keratuan ada di kawasan 
itu. Keratuan dalam masyarakat Adat Pesisir di Lampung adalah ibarat sebuah Kerajaan 
dengan kelompok masyarakat adatnya. Keratuan Semaka, adalah sebuah Keratuan yang 
menyimpan sejarah dan makna budaya tinggi pada masyarakatnya. Keratuan Semaka 
memiliki system tersendiri dalam memelihara komunitas adatnya. Mulai dari sitem 
pengetahuan, teknologi, kesenian, religi, sistem perkawinan dan ritual lainnya.  
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ABSTRAK  
Fikih informasi adalah suatu hasil dari proses istimbath menggunakan sumber  

sumber hukum Islam untuk menyikapi bagaimana penggunaan teknologi informasi secara 
santun dan beradab. Fikih informasi dibutuhkan agar masyarakat dapat secara cerdas memilah 
dan memilih ragam informasi yang bertebaran di jagat maya. Islam sebagai agama yang 
shalih li kulli zaman wa makan memiliki andil dalam mencegah tersebarnya kebencian yang 
dapat memicu perpecahan dikalangan umat secara khusus dan perpecahan bangsa. Pro kontra 
di media sosial nyaris seperti turnamen tanpa wasit. Kehadiran Undang  undang informasi 
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru saja direvisi di akhir November 2016 belum 
banyak diketahui oleh masyarakat. UU ITE mungkin telah menyiapkan sanksi berat bagi para 
penyebar informasi menyesatkan. Akan tetapi, sampai kini perdebatan tidak sehat lewat media 
sosial sulit dibendung. Kondisi semacam ini, disamping dapat memecah keutuhan umat, juga 
dapat memicu ghibah dan fitnah. Dibutuhkan secara tegas dari kalangan agamawan, 
khususnya para ulama untuk menyikapi fenomena ini. Yaitu, konsep fikih yang mampu 
menjangkau seluruh produk jurnalistik dan media teknologi informasi. Dalam sudut pandang 
Muhammadiyah teknologi bukanlah untuk dihindari. Tetapi rambu  rambu etika harus 
menjadi pegangan bagi setiap pengguna media sosial, khususnya umat Islam. Agar media 
sosial tidak hanya menjadi ajang penebar kebencian dan fitnah. Supaya informasi yang 
diterima masyarakat tidak menyesatkan. Ajaran Islam harus hadir mengisi keadaban dan 
kesantunan dalam berkomunikasi ditengah derasnya arus informasi di era media sosial saat 
ini.  
Kata Kunci : Fikih Informasi, Era Media Sosial, Komunikasi Beretika, Muhammadiyah  

 

 

PENDAHULUAN  
Data hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan pusat Kajian 

Komunikasi Universitas Indonesia menyebutkan, jumlah pengguna internet di Indonesia 
sampai dengan Oktober 2016 tercatat 130 juta orang, atau naik 41,9 juta orang dibandingkan 
dengan 2014 yang baru 88,1 juta orang. Dari 88,1 juta pengguna internet pada 2014, 79 juta 
adalah pengguna aktif media sosial, dengan 66 juta di antaranya menggunakan telepon pintar 
(smartphone). Satu hal yang memprihatinkan, 60  70 persen pengguna internet di Indonesia 
dewasa ini terdiri atas anak  anak di bawah usia 18 tahun. Jumlahnya setiap tahun terus 
meningkat tajam. Mereka setiap saat bisa melahap apa saja yang disuguhkan internet. Bahkan 
yang lebih merisaukan, internet bisa setiap saat pula memunculkan gelombang tsunami 
informasi (Sumadiria, 2016 : 205).  

Perkembangan media sosial (medsos) telah menjadi bagian dari gaya hidup saat ini, 
media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah 
berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan 
dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling 
umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media  

 
 

146 
MEMBANGUN  ETIKA  SOSIAL  POLITIK  MENUJU 

MASYARAKAT YANG BERKEADILAN   

 18 Oktober 2017 di Hotel Swiss Bell , Bandar Lampung 



sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan 
teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.  

Social media menurut Bailey (2009 : 3) adalah konten online yang dibuat 
menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Paling penting 
dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui orang membaca dan berbagi 
berita serta mencari informasi dan konten. Ada ratusan saluran social media yang beroperasi 
di seluruh dunia saat ini dan diantaranya dengan tiga besar saluran social media yaitu 
facebook, LinkedLn dan twitter. (Badri' 2011:132).  

Menurut Caleb T. Carr dan Rebecca A. Hayes (2015 : 8), media sosial adalah media 
berbasis Internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan 
mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun 
tidak yang mendorong nilai dari user generated content dan persepsi interaksi dengan orang 
lain.  

Media sosial sudah berkembang dalam berbagai nama dan bentuknya. Misalnya 
Blogspot, Facebook, Twiter, Youtube, Linkedln, Instagram dan Flicker. Kehadiran aplikasi 
Whatsapp dan Line di handphone berbasis android melengkapi hiruk pikuk masyarakat 
mengases informasi secara instan dan mem-posting atau mem-forward berita  berita yang 
bertebaran di jagad maya. Masalah muncul ketika informasi tidak valid. Informasi dalam 
bentuk pesan singkat (SMS), postingan status di facebook, photo di instagram, gambar meme 
di Whatsapp, atau bahkan berita maupun infografis di website yang tidak valid justru 

-
komentar, baik menyanjung hingga nyinyir, bahkan keluar kata  kata yang tidak pantas. 

  
Sebagai makhluk sosial, kita tentu tahu bahwa etika adalah termasuk hal mendasar 

dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi kita sebagai orang Indonesia yang sedari kecil sudah 
biasa diajari tentang sopan santun, tata krama, dan adat kebiasaan. Mengenai bagaimana harus 
bersikap dan berkomunikasi dengan orang lain, dan sebagainya. Tentunya komunikasi tidak 
lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Komunikasi sebagai bagian dari kehidupan juga 
memiliki etika di dalamnya. Etika komunikasi merupakan salah satu dari etika khusus, karena 
membahas bagian tertentu dari kehidupan manusia.  

Etika sendiri merupakan nilai dan norma yang berlaku untuk dijadikan pandangan dan 
standar manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Dalam kaitannya dengan komunikasi, 
etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia 
dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi menilai mana tindakan 
komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku.  

Karena komunikasi merupakan salah satu hal yang krusial dalam kehidupan manusia, 
maka penting bagi kita untuk memahami mengenai etika komunikasi. Tanpa adanya etika 
komunikasi, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahpahaman, 
pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Selain itu, etika komunikasi yang tidak 
diketahui dan diterapkan akan menyebabkan hubungan kita dengan orang lain jadi buruk. 
Tentunya itu akan berakibat tidak baik, karena bagaimanapun juga kita adalah makhluk sosial 
yang selalu membutuhkan dan dibutuhkan orang lain.  

Dalam Islam, komunikasi merupakan kegiatan dakwah dan aktivitas utama pribadi 
muslim. Hal tersebut tercermin dalam prilaku dan tugas Rasulullah SAW. Sebagai pemberi 
informasi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia sehingga melalui kegiatan tersebut 
terbentuk kondisi sosial yang melaksanakan  untuk mewujudkan 
akhlak masyarakat yang Islami, sebagai etika dan kearifan sosial yang diidamkan. Dalam 
proses komunikasi ada sesuatu yang sangat penting, yaitu etika. Etika komunikasi  
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menentukan berbobot tidaknya alur komunikasi. Etika komunikasi membingkai komunikasi 
dengan adab, kepatutan dan keluhuran (Taufik 2012 : 7)  

Pro kontra di linimasa-nama lain media sosial (medsos) nyaris seperti turnamen tanpa 
wasit. Kehadiran Undang  Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah 
direvisi di akhir November 2016 belum banyak diketahui masyrakat. UU ITE mungkin telah 
menyiapkan sanksi berat bagi para penyebar informasi menyesatkan. Akan tetapi, sampai kini 
perdebatkan tidak sehat lewat jejaring sosial sulit dibendung. Kondisi semacam ini, disamping 
dapat memecah keutuhan umat, juga dapat memicu ghibah dan fitnah. Dibutuhkan panduan 
secara tegas dari kalangan agamawan, khususnya para ulama, untuk menyikapi fenomena ini. 
Yaitu, konsep fikih yang mampu menjangkau seluruh produk jurnalistik dan media teknologi 
informasi. Bukan sekedar Fikih Jurnalistik atau Fikih Media Sosial, tetapi Fikih Informasi 
yang mencakup seluruh produk jurnalistik (berita, infografis, foto, artikel dan lain  lain) dan 
beragam media sosial (Blogspot, Facebook, Twiter, Youtube, Linkedln, Instagram, Flicker, 
Whatsapp, Line dan lain  lain)  

Fikih informasi adalah suatu hasil dari proses istimbath menggunakan sumber  
sumber hukum Islam untuk menyikapi bagaimana penggunaan teknologi informasi secara 
santun dan beradab. Fikih informasi dibutuhkan agar masyarakat dapat secara cerdas memilah 
dan memilih ragam informasi yang bertebaran di jagat maya. Islam sebagai agama yang 
shalih li kulli zaman wa makan memiliki andil dalam mencegah tersebarnya kebencian yang 
dapat memicu perpecahan dikalangan umat secara khusus dan perpecahan bangsa. Fikih 
Informasi yang di gagas Organisasi Masyarkat Muhammadiyah hadir sebagai salah satu 
bentuk rahmad Islam bagi umat dalam menghadapi derasnya arus informasi di era media 
sosial.  

Sebagai upaya Muhammadiyah dalam menyambut arus globalisasi dan perkembangan 
teknologi, Muhammadiyah melalui Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) menggagas fikih 
informasi. Fikih informasi terutama dalam media sosial yang digagas yaitu terkait dengan 
hukum-hukum Islam yang mengatur tentang arus sebuah informasi. 

 

PEMBAHASAN 
 

2. 1. Fikih Informasi 
 

Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas 
persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, 
bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah. Beberapa ulama fikih seperti Imam 
Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban 
dan haknya sebagai hamba Allah.  

Fikih membahas tentang cara beribadah, prinsip rukun Islam, dan hubungan antar 
manusia sesuai yang tersurat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, terdapat empat 
mazhab dari Sunni yang mempelajari tentang fikih. Seseorang yang sudah menguasai ilmu 
fikih disebut Fakih.  

Dalam bahasa Arab, secara harfiah fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap 
suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih secara terminologi yaitu 
merupakan ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Qur'an dan 
Sunnah. Selain itu fikih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar'iyyah dan 
hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam 
muamalah. Dalam ungkapan lain, sebagaimana dijelaskan dalam sekian banyak literatur, 
bahwa fiqh adalah "al-ilmu bil-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiha 
at-tafshiliyyah", ilmu tentang hukum-hukum syari'ah praktis yang  
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digali dari dalil-dalilnya secara terperinci". Terdapat sejumlah pengecualian terkait 
pendefinisian ini. Dari "asy-syar'iyyah" (bersifat syari'at), dikecualikan ilmu tentang hukum-
hukum selain syariat, seperti ilmu tentang hukum alam, seperti gaya gravitasi bumi. Dari "al-
amaliyyah" (bersifat praktis, diamalkan), ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat 
keyakinan atau akidah, ilmu tentang ini dikenal dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Dari "at-
tafshiliyyah" (bersifat terperinci), ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang didapat dari dalil-
dalilnya yang "ijmali" (global), misalkan tentang bahwasanya kalimat perintah mengandung 
muatan kewajiban, ilmu tentang ini dikenal dengan ilmu ushul fiqh.  

Menurut Ketua MPI PP Muhammadiyah Muchlas (2016 : 6) Fikih informasi adalah 
suatu hasil dari proses istimbath menggunakan sumber  sumber hukum Islam untuk 
menyikapi bagaimana penggunaan teknologi informasi secara santun dan beradab. Fikih 
informasi dibutuhkan agar masyarakat dapat secara cerdas memilah dan memilih ragam 
informasi yang bertebaran di jagat maya. Islam sebagai agama yang shalih li kulli zaman wa 
makan memiliki andil dalam mencegah tersebarnya kebencian yang dapat memicu perpecahan 
dikalangan umat secara khusus dan perpecahan bangsa.  

Salah satu organisasi umat (Islam) yang sejak saat kelahirannya memproklamirkan diri 
sebagai organisasi tajdid adalah Muhammadiyah. Tajdid ini dirumuskan Muhammadiyah 
dalam dua sisi: paham keagamaan dan pengelolaan amal usaha. Dalam paham keagamaan, 
Muhammadiyah melakukannya dengan berupaya kembali langsung kepada Al- n dan 
sunnah.  

Menurut Haedar Nasir (2010 : 6) di samping istilah tajdid dan salaf, di kalangan 
Muhammadiyah dikenal sebuah istilah lain yang berdekatan yaitu tarjih. Salah satu Majelis di 
lingkungan Muhammadiyah diberi nama Majelis Tarjih dan Tajdid. Di dalam kajian ushul 
fiqih istilah tarjih mempunyai makna yang relatif jelas yaitu sebuah metode yang berupaya 
memilih yang terkuat atau yang terbaik dari berbagai pendapat yang ada. Dikatakan memilih 
(mentarjih) yang terkuat kalau pemilihan tersebut dilakukan berdasar pertimbangan, mana 
yang paling dekat dengan maksud Al-
paling sahih dari berbagai hadis yang ada. Dikatakan memilih yang terbaik (paling maslahat) 
kalau pemilihan tersebut dilakukan atas pertimbangan mana yang paling lapang dan paling 
mudah untuk umat. Maksudnya ketika ada dua pendapat atau lebih berdasarkan dalil yang 
berbeda (yang semuanya memenuhi syarat), atau dua pendapat berdasarkan pemahaman yang 
berbeda atas sebuah dalil yang sama, maka akan dipilih mana yang paling lapang dan mudah 
untuk dilakukan atau mana yang paling membawa manfaat.  

Tarjih (pemilihan) biasanya digunakan untuk kegiatan dan upaya memilih dari 
berbagai pendapat yang sudah ada. Kegiatan yang berupaya menghasilkan pemikiran baru 
(tajdid), apalagi yang sama sekali tidak berakar pada pendapat lama, tidak disebut atau tidak 
masuk ke dalam pengertian tarjih. Dengan demikian tidaklah terlalu berlebihan sekiranya 
dikatakan, bahwa kegiatan tarjih berada satu tingkat di bawah tajdid, dan mungkin karena 
itulah nama majelis ini menggabungkan kedua istilah tersebut, untuk lebih mengukuhkan 
bahwa Muhammadiyah betul-betul berupaya menjadi gerakan tajdid. Berupaya menjadi 
sebuah gerakan yang tidak ragu-ragu mencari dan menerima pemahaman baru atas Al-
dan sunnah sekiranya pemahaman itu dianggap layak secara metodologi dan memberikan 
manfaat serta kemudahan yang lebih lapang kepada umat.  

Dari pengertian fiqih yang dikemukan diatas sebelumnya, maka dapat disimpulkan 
bahwa pengertian fiqih adalah memahami sesuatu secara mendalam atau sebagai ilmu 
pengetahuan. Berdasarkan pengertian-pengertian fiqih tersebut, maka fiqih dapat diartikan 
sebagai hukum-hukum yang digali dari Al-
mempergunakan faham atau ijtihat yang sempurna dan dengan perenungan yang mendalam.  
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2.2 Informasi  

Menurut Tata Taufik (2012 : 217) informasi merupakan elemen dasar komunikasi dan 
salah satu dari empat fungsi komunikasi yang dikenal. Keempat fungsi tersebut, yaitu fungsi 
intruksi dan komando, fungsi mempengaruhi dan persuasif, fungsi integrasi dan fungsi 
informasi.  

Informasi berhubungan dengan pesan dikirim atau diterima dan berhubungan juga 
dengan makna yang diterima, ketika message (pesan) yang diterima tidak memberi makna 
baru, karena pesan tersebut tidak diketahui sebelumnya, orang akan mengatakan tidak ada 
informasi. Informasi juga berhubungan dengan muatan pesan yang dibawa, jika muatan pesan 
dibawa secara acak, atau pesan tersebut tidak ada atau tidak ada informasi yang diterima.  

Abdul Kadir (2002: 31); McFadden dkk (1999) mendefinisikan informasi sebagai data 
yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang 
menggunakan data tersebut.  

Informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang 
K
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik kata, fakta, maupun penjelasan 
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format 
sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik maupun non-
elektronik.  

Berdasarkan UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 
electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy 
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang 
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.  
Berdasarkan  Pengertian  informasi  menurut  para  ahli  yang  telah  disebutkan  diatas,  dapat 
disimpulkan  bahwa  informasi  adalah  sekumpulan  fakta-fakta  yang  telah  diolah  menjadi 
bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang 
membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam 
pengambilan keputusan. 
Ciri-Ciri Informasi yang berkualitas, yaitu:  

a) Informasi harus Relevan, yang artinya informasi tersebut mempunyai manfaat oleh 
pemakainya.  

b) Informasi harus Akurat, yang artinya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan 
dan harus jelas mencerminkan maksudnya.  

c) Tepat pada waktunya, yang artinya informasi yang diterima tidak boleh terlambat.  
d) Konsisten, yang artinya informasi yang diterima sesuai dengan datanya tidak 

mengalami perubahan yang tidak benar. 
 

Fungsi Informasi, diantaranya: 
1. Meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna, 
2. Mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan,  
3. Menggambarkan keadaan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi. 

 
2.3 Media Sosial 

Menurut Chris  Brogan  (2010:11)  dalam bukunya yang  berjudul  Social  Media  101  
Tactic and Tips to Develop Your Business Online mendefinisikan Social media sebagai 

  
Social media is a new set of communication and collaboration tools that enablemany 
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(Sosial media adalah satu set baru komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan 
banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa).  

Social media menurut Bailey (2009 : 3) adalah konten online yang dibuat 
menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Paling penting 
dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui orang membaca dan berbagi 
berita serta mencari informasi dan konten. Ada ratusan saluran social media yang beroperasi 
di seluruh dunia saat ini dan diantaranya dengan tiga besar saluran social media yaitu 
facebook, LinkedLn dan twitter. (Badri' 2011:132)  

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah 
berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan 
dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling 
umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media 
sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan 
teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.  

Menurut Caleb T. Carr dan Rebecca A. Hayes (2015 : 8), media sosial adalah media 
berbasis Internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan 
mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun 
tidak yang mendorong nilai dari user generated content dan persepsi interaksi dengan orang 
lain.  

Saat ini perkembangan aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter dan lain lain, 
mengalami perkembangan yang sangat pesat disemua kalangan. Sebagai aplikasi media sosial 
hal ini tentu saja membawa banyak dampak baru, baik dampak negatif maupun positif. 
Dampak positif media sosial dalam perkembangan IT sebenarnya membawa banyak 
keuntungan, misalnya saja memudahkan dalam hal komunikasi, mencari dan mengakses 
informasi. Dalam hal ini kita sebagai pengguna media sosial harus lebih jeli dalam hal 
menggunakan fungsi dari media sosial tersebut.  

Facebook, twitter dan situs jejaring sosial yang lainnya saat ini merupakan aplikasi 
teknologi yang sedang digemari disemua kalangan. Dengan situs jejaring ini kita dapat 
memperluas pertemanan baik secara kekerabatan maupun dengan masyarakat luas, bukan 
hanya dalam ruang lingkup lingkungan tempat tinggal saja tetapi dari berbagai macam 
kalangan, lingkungan maupun status sosial.  
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2.4 Etika Komunikasi Dalam Media Sosial 
 

Etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara 
sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau 

-norma, nilai-
nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik.Selain itu dari 
segi etimologi (asal kata), istilah etika berasal dari kata Latin ethicus yang berarti kebiasaan. 
Sesuatu dianggap etis atau baik, apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Pengertian lain 
tentang etika ialah sebagai studi atau ilmu yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku 
manusia, mana yang dinilai baik dan mana pula yang dinilai buruk.  

Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan 
menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Dengan pengertian demikian, maka 
komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan (message), yakni risalah atau nilai-nilai 
Islam, dan cara (how), dalam hal ini tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa (retorika). 
Pesan-pesan keislaman yang disampaikan dalam komunikasi Islam meliputi seluruh ajaran 
Islam, meliputi akidah (iman), syariah (Islam), dan akhlak (ihsan). Mengenai cara (kaifiyah), 
dalam Al-Quran dan Al-Hadits ditemukan berbagai panduan agar komunikasi berjalan dengan 
baik dan efektif. Kita dapat mengistilahkannya sebagai kaidah, prinsip, atau etika 
berkomunikasi dalam perspektif Islam  

Islam agama yang shalih li kulli zaman wa makan. Dalam kontek perkembangan 
teknologi informasi saat ini, nilai  nilai Islam harus mampu menjawab persoalan  persoalan 
yang muncul akibat derasnya arus informasi di era media sosial. Menurut Taufiqurrahman 
(2017 : 8) dibutuhkan semacam panduan digital literasi bagi setiap muslim agar mampu 
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.  

Menurut Muhammadiyah (2017 : 8) Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kita 
dilarang untuk melakukan ghibah atau membicarakan keburukkan orang lain yang belum 
tentu kebenarannya. Islam mengajarkan kita untuk selalu bertabayyun setiap kali 
mendapatkan informasi atau berita. Ajaran Islam telah memuat dasar  dasar etika 
berkomunikasi di ruang publik, terutama berkaitan dengan proses menerima informasi. Dalam 
Al-  hadist Nabi Muhammad SAW, bagaimana seorang Muslim 
bersikap ketika menerima sebuah informasi dan cara menyampaikannya. Berkomunikasi 
ha
yang baik, budi bahasa yang baik. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan semuanya 
kepada kita. Tinggal kita mengacu pada etika beliau dalam berkomunikasi. Adapun tentang 
penyebaran kebencian di media sosial, apapun medianya kalau sudah mengekspresikan 
kebencian, jelas menurut ajaran Islam dinilai tidak benar. Islam melarang membenci 
berdasarkan etnis, atau kelompok, atau bangsa tertentu. Islam mengajarkan saling 
menghormati, respek, baik antar manusia, kelompok, bangsa atau komunitas.  

Surat An-Nisa ayat 83, misalnya, telah memuat dan sekaligus mengajarkan kepada 
umat Islam bagaimana etika serta tata cara menyikapi suatu berita yang diterimanya. Ayat ini 
telah mengajarkan kepada umat Islam bagaimana cara menerima suatu berita. Sudah menjadi 
trend di kalangan umat Islam saat ini yang mudah men-share berita tanpa mengklarifikasi 
bagaimana kebenaran berita tersebut. Ajaran Islam baik yang bersumber dari Al-
Sunnah Nabi, maupun ijma para ulama terdahulu memang sudah banyak memberikan 
panduan bagimana berkomunikasi di ruang publik dan tatacara menyeleksi informasi. Akan 
tetapi kini realitas telah berubah. Dunia tidak lagi nyata karena perkembangan teknologi 
informasi telah menciptakan dunia maya (realitas virtual). Karateristik dunia maya berbeda 
dengan dunia nyata. Pola komunikasi di dunia maya jauh berbeda dengan dunia nyata. 
Disinilah etika Islam dituntut untuk hadir memandu umat pengguna media sosial agar tidak 
menjadi penebar kebencian dan fitnah.  
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Dalam agama Islam, etikanya sudah jelas. Misalnya, dalam surat Al  Hujurat ayat 7, 
11, 12. Tidak boleh mengolok  olok, tidak boleh ghibah, tidak boleh bohong. Etika dimedia 
sosial pertama harus tabayyun, kedua jangan mengumbar privasi terlalu vulgar, ketiga di 
media sosial itu sebaiknya kita berteman dengan orang yang sudah kita kenal karena rawan 
penipuan, keempat jangan menggugah informasi yang berbau SARA, pornografi, hate speech.  

Melihat kateristik linimasa, Fikih Informasi harus lebih up to date mempertimbangkan 
teori  teori baru dalam teknologi informasi saat ini, untuk tabayyun, misalnya, dibutuhkan 
aktualisasi dan kecepatan (real time). Proses tabayyun juga tidak hanya kepada kepada 
sumber-sumber informasi (media online dan media sosial), tetapi juga menyaring jenis 
informasi, belum lagi proses validasi konten. Terkait dengan konten privasi, dibutuhkan 
panduan untuk penyadaran, baik para pengguna maupun pengelola media sosial. 

 

2.5 Kajian Fikih Informasi Media Sosial Ormas Islam Muhammadiyah  
Sehubungan dinamika informasi yang beredar belakangan ini, PP Muhammadiyah 

berkomitmen membentuk atmosfir positif di media sosial dan bersama semua komponen 
bangsa memerangi hoax dan konten negatif. Komitmen PP Muhammadiyah itu 
diimplementasikan dengan perumusan fiqih informasi yang akan menjadi panduan warga 
Muhammadiyah dalam mencerna dan memproduksi informasi di ranah online terutama di 
media sosial.  

Komitmen tersebut dituangkan dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr. H. Dadang Kahmad, dan Ketua Majelis 
Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Dr. Muchlas MT. Sikap itu dikeluarkan pada hari 
Rabu, 30 Agustus 2017. Tiga poin yang tertuang dalam pernyataan tersebut  
Pertama, Muhammadiyah berkomitmen untuk ikut serta membentuk atmosfir positif di sosial 
media dan bersama semua komponen bangsa memerangi hoax dan konten negatif.  
Kedua, komitmen tersebut diimplementasikan dengan perumusan fiqih informasi yang akan 
menjadi panduan Warga Muhammadiyah dalam mencerna dan memproduksi Informasi di 
ranah online (daring) terutama di Sosial Media.  
Ketiga, Muhammadiyah juga mewadahi dan membina warganet Muhamamdiyah dalam 
wadah NetizMu. NetizMu bergerak dalam koridor kode etik yang dirumuskan Persyarikatan.  

Adapun NetizMu ini mengimbau agar Warga Muhammadiyah dan seluruh komponen 
Bangsa bijak dalam mencerna dan menyebar informasi. Sebab, menyebar fitnah, kebohongan, 
kebencian di Media Sosial, merupakan perbuatan tidak terpuji. Bahkan oleh fatwa MUI di 
haramkan. 

 

Berita bohong, fitnah dan sejenisnya, bisa menumbulkan malapetaka dan merusak 
peradaban berbangsa dan bernegara. Karenanya PP Muhammadiyah menyerukan kepada 
warganya dan seluruh anak bangsa, meninggalkan hoax sekarang juga  

Nabi Muhammad SAW dalam berbagai riwayat menekankan agar Muslim cerdas 
dalam menyikapi informasi. Beberapa tuntunan (fikih informasi) yang dapat dilakukan dalam 
hal ini antara lain :  
1. Menggali dan meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana mencari, menerima, 

mengolah dan menyebarkan informasi yang baik dan benar sesuai dengan nilai ajaran 
Islam.  

2. Melakukan penilaian awal suatu informasi dan mengolahnya, apakah terindikasi berisi 

berita palsu (hoax), fitnah tuduhan, ujaran kebencian, hingga mengumbar aurat 
(pornografi) dan hal lainnya yang dilarang Islam.  
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3. Memiliki dan menyimpan hingga menyebarkan informasi yang baik sesuai dengan nilai 
ajaran Islam. 

 
Media Sosial (Social Media) merupakan saluran atau sarana interaksi sosial secara 

online di dunia maya (internet). Twiter, Facebook, Instagram, Whatsapp atau media sosial 
lainnya, merupakan salah satu bentuk media sosial yang saat ini mendominasi penyebaran 
informasi secara on line. Para pengguna media sosial lebih dikenal sebagai netizen, sedangkan 
kelompok netizen di Muhammadiyah disebut sebagai Netizmu.  

Dalam praktiknya Netizmu melaksanakan peran sebagai pemberi dan penerima 
informasi secara online dunia pers online dimana pers merupakan sarana masyarakat untuk 
memperoleh dan memenuhi informasi berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan serta 
meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Maka sejatinya Netizmu memiliki hak kebebasan 
berpendapat, berekspresi yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.  

Di kehidupan nyata maupun dunia maya ada tanggung jawab sosial dan moral sebagai 
landasan etis untuk menghormati hak dan kewajiban sesama Netizen / Netizmu .  

Untuk menjamin dan menjunjung tinggi tanggung jawab sosial dan moral serta saling 
menghormati hak dan kewajiban Netizen yang lain, Netizen Muhammadiyah (Netizmu) 
menetapkan dan menaati kode etik Netizmu ditetapkan di Yogyakarta, 19 Agustus 2017. : 
Pasal 1  

 dan As Sunnah, kebijakan Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah, peraturan perundangan dan kode etik jurnalistik dalam bermedia sosial. 
Pasal 2  

a) Netizmu wajib berdakwah dengan membela agama Islam dan Muhammadiyah sebagai 
gerakan dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid.  

b) Netizmu wajib menjaga nama baik dan mendukung Persyarikatan Muhammadiyah di  
dunia maya dalam hal ini termasuk juga para pimpinan, warga dan Amal Usaha 
Muhammadiyah.  

Pasal 3 
Netizmu dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :  

a) Melakukan ghibah, fitnah, namimah, Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan 
menyebarkan permusuhan berdasarkan suku,agama, ras, atau antar golongan (SARA)  

b)  
c) Menyebarkan informasi bohong (hoax), manipulasi berita dan tindakan provokatif. 

Pasal 4  
a) Netizmu wajib menjadikan media sosial sebagai wahana silaturahmi, tukar informasi 

dan tabayun (klarifikasi).  
b) Sesama Netizmu harus saling berteman menjadi follower sebagai bentuk silaturahmi 

dan menjaga ukhuwah.  
c) Sesama Netizmu harus saling mengingatkan, menasehati dengan etika yang tinggi 

sebagimana ajaran Islam, sanggup mengoreksi dan meminta maaf ketika melakukan  
kesalahan. 

Pasal 5 
Materi yang disebarkan Netizmu harus mencerahakan dan dapat dipertanggung jawabkan 
secara personal dan kelembagaan yang tidak bertentangan dengan norma sosial, sesuai nilai- 
nilai keislaman dan keIndonesaian. 
Pasal 6  

a) Pengawasan Netizmu dilakukan oleh Dewan Etik Netizmu yang ditunjuk oleh 
Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.  
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b) Dewan Etik Netismu terdiri dari 5 (lima) orang yang memiliki integritas dan 
komitemen dalam berMuhammadiyah serta memahami dunia media sosial.  

c) Dewan Etik Netizmu berwenang memberikan sanksi kepada Netizmu apabila 
diperlukan  

Pedoman dalam menjalani kehidupan baru di media sosial yang rawan fitnah dan caci 
maki. Fitnah dan caci maki itu telah tebukti terjadi hari ini. Jika suasana tak sehat itu terus 
dibiarkan, dikhawatirkan akan berujung pada kemudaratan yang jauh lebih besar, tidak hanya 
bagi satu dua orang, tapi bagi kita semua. Organsisasi Islam seperti Muhammadiyah sebagai 
representasi penjaga dan pengawal moral umat dapat menjadi pelopor untuk membuat fikih 
Informasi di media sosial. Insya Allah fikih tersebut dapat menjadi kompas umat untuk 
menjalani kehidupan baru: kehidupan media sosial.  

Himbaun PP Muhammadiyah dan umat Islam serta masyarakat pada umumnya yang 
menggunakan dan memanfaatkan media sosial agar untuk kepentingan menggali informasi, 
menjalin dan menguatkan silaturahmi antar sesama warga Muhammadiyah dan umat Isam, 
serta menyebarkan dakwah Islam. Di samping itu, perlu juga diperhatikan agar media sosial 
dimanfaatkan secara efektif dan efisien agar tidak menjerumuskan pada perbuatan yang 
berlebih-lebihan lagi sia-sia yang dapat melalaikan penggunanya dari kewajiban-
kewajibannya, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada sesama manusia. 

 

KESIMPULAN 
 

Menyikapi derasnya arus informasi di dunia maya, khususnya media sosial (medsos), 
dibutuhkan penyikapan tegas. Kehadiran etika Islam di dunia maya perlu disambut dengan 
baik. Apalagi banyak postingan di media sosial sudah tidak terkontrol. Menurut ormas Islam 
Muhammadiyah teknologi bukanlah untuk dihindari. Akan tetapi rambu  rambu etika dalam 
berkomunikasi harus menjadi pegangan bagi setiap pengguna media sosial, khususnya umat 
Islam. Agar media sosial tidak hanya menjadi ajang penebar kebencian dan fitnah. Supaya 
informasi yang diterima masyarakat tidak menyesatkan. Ajaran Islam harus hadir mengisi 
keadaban dan kesantunan di tengah derasnya arus informasi di era media sosial saat ini. 

 

Sehubungan dinamika informasi yang beredar belakangan ini, Ormas Islam 
Muhammadiyah berkomitmen membentuk atmosfir positif di media sosial dan bersama semua 
komponen bangsa memerangi hoax dan konten negatif. Komitmen Muhammadiyah itu 
diimplementasikan dengan perumusan fiqih informasi yang menjadi panduan warga 
Muhammadiyah dalam mencerna dan memproduksi informasi di ranah online terutama di 
media sosial. Agar dimanfaatkan secara efektif dan efisien tidak menjerumuskan pada 
perbuatan yang berlebih-lebihan lagi sia-sia yang dapat melalaikan penggunanya dari 
kewajiban-kewajibannya, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada sesama 
manusia. 
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ABSTRAK  
Corporate Social Responsibility (CSR) disinyalir masih menunjukan gejala 

philanthropy  capitalism adalah sebuah bentuk kamuflase praktik kapitalisme (mutakhir) 
berbungkus derma. Melakukan program CSR untuk mengiklankan produk dan mencari 
popularitas sebagai strategi bisnis, secara etis hal itu tentu tidak dapat dibenarkan. CSR untuk 
promosi ini merupakan praktik komersialisasi kegiatan sosial untuk tujuan bisnis atau mencari 
untung dan popularitas di atas penderitaan sosial, kemiskinan ataupun masalah bencana.  

CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 
berkelanjutan, komunitas lokal dan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup. CSR 
adalah sebuah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik  
praktik bisnis yang arif dan kontribusi sumber  sumber perusahaan. CSR dapat memberikan 
kontribusi bagi stakeholder (publik pemangku kepentingan), lebih berorientasi kedermawanan 
daripada promosi perusahaan. Masalah promosi sudah ada tempatnya, yaitu iklan dan bukan 
kegiatan CSR. Program CSR tidak lain adalah pencitraan dan branding yang merupakan 
bagian dari Public Relations (PR) dari sebuah organisasi, perusahaan atau lembaga yang 
semakin diperlukan. PR yang membentuk, meningkatkan dan memelihara citra dan reputasi 
organisasi/ perusahaan di mata stakeholder (pemangku kepentingan). Kegiatan PR berupaya 
untuk terus menerus memperoleh dukungan dan simpati publik agar keberadaan organisasi / 
perusahaan bisa terus berlangsung dan memberikan kontribusi yang berguna bagi publik 
internal maupun eksternal. 

 

Kata kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Promosi, Public Relations 
(PR) Philanthropy, Kapitalisme  

 

PENDAHULUAN  
Perkembangan usaha saat ini menunjukan bahwa citra dan reputasi perusahaan melalui 

kegiatan CSR di Indonesia mengalami hal yang menggembirakan. Pada beberapa media cetak 
banyak halaman yang menyajikan advertorial (pariwara) tentang kegiatan sosial yang 
dilakukan oleh perusahaan bahkan hingga mengisi satu halaman penuh. Begitu juga pada 
media mainstream televisi banyak menyajikan penggalan iklan-iklan sosial yang berisi 
kegiatan derma perusahaannya. Kegiatan tersebut kerap disebut dengan istilah Corporate 
Social Responsibility (CSR). Perusahaan tak segan membayar (sebagai iklan dalam bentuk 
pariwara) agar kegiatan sosialnya dipublikasikan. Secara konsep bisnis, ini menjadi indikator 
penting bahwa pertimbangan-pertimbangan sosial sudah berdampingan dengan hitung-
hitungan rasionalitas bisnis.  

Perkembangan CSR semakin dikukuhkan secara legal melalui Undang Undang 
Perseroan Terbatas Pasal 74 sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan adanya 
pasal tersebut, maka Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang mewajibkan CSR 
bagi perusahaan.  

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), CSR 
menjadi kewajiban dari Perusahaan. Dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT, disebutkan, 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT tersebut, CSR menjadi wajib bagi Perusahaan 
yang bergerak di bidang sumber daya alam. Lalu bagaimana dengan perusahaan lain yang 
tidak bergerak dalam bidang sumber daya alam?  

Secara legalitasnya dalam UUPT yang ditekankan hanya untuk perusahaan yang 
bergerak di bidang sumber daya alam, namun merujuk pada ketentuan Pasal 15 huruf b 
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanam Modal (UU Penanaman), 
menyebutkan, 

yang bergerak dibidang sumber daya alam maupun tidak, tetap memiliki kewajiban untuk 
melaksanakan CSR. Bahkan UU Penaman Modal sudah terlebih dahulu mengundangkannya.  

Di Indonesia, cara pandang perusahaan terhadap pelaksanaan CSR masih beragam, dan 
sebagian diantaranya masih ada yang dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi regulasi 
pemerintah. Penerapan konsep CSR bukan merupakan program karikatif, tetapi bagian yang 
langsung berkaitan dengan kelanggengan perusahaan sejalan dengan kesejahteraan 
masyarakat dan kelestarian hidup.  

CSR diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi 
global, nasional, maupun lokal. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada 
aspek-aspek perilaku perusahaan ( ), termasuk kebijakan dan program 
perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci: (1) good corporate governance (GCG): etika 
bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai serta kesehatan dan 
keselamatan kerja; (2) good corporate responsibility: pelestarian lingkungan, pengembangan 
masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, 
dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya. CSR adalah operasi 
bisnis yang berkomitmen tidak hanya meningkatakan keuntungan finansial perusahaan, 
melainkan juga untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan yang holistik, melembaga dan 
berkelanjutan (Suharto, 2010: 3-4).  

Strategi Promosi Perusahaan sering digunakan sebagai salah satu cara untuk 
meningkatkan permintaan atau penjualan barang dan jasa yang ditawarkan, sehingga dapat 
meningkatkan laba yang diperoleh. Selain itu kegiatan promosi juga memberikan kemudahan 
dalam merencanakan strategi pemasaran selanjutnya, karena biasanya kegiatan promosi 
dijadikan sebagai cara berkomunikasi langsung dengan calon konsumen. Sehingga informasi 
yang akurat dari para konsumen dapat diperoleh mengenai respon produk yang ditawarkan.  

Promosi dipandang sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 
mempengaruhi seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran 
dalam pemasaran. Jadi promosi merupakan usaha perusahaan untuk menciptakan kesadaran, 
memberitahukan, membujuk dan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian 
terhadap produk yang ditawarkan perusahaan.  

Kegiatan promosi yang dilakukan berfungsi untuk menyebarluaskan informasi dan 
mendapatkan perhatian (attention), menciptakan dan menumbuhkan keinginan (desire), serta 
mengembangkan keinginan konsumen untuk membeli produk yanag ditawarkan.  

Keberadaan Public Relations bagi sebuah perusahaan sangat penting karena kehidupan 
perusahaan bergantung pada keharusan penjualan yang lebih luas sehingga diperlukan suatu 
sistem komunikasi dengan beribu-ribu bahkan berjuta-juta calon pembeli potensial, maka 
disini Public Relations perlu merubah perannya dalam mempromosikan corporate, dengan 
menerapkan suatu strategi Public Relations untuk dapat mempromosikan perusahaan dalam 
mencapai tujuan bersama dari organisasi perusahaan tersebut.  

Strategi Promosi Public Relations yaitu kiat dan teknik promosi penjualan dan 
pengenalan produk atau perusahaan yang memadukan kekuatan publisitas dengan pendekatan  
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teknik-teknik jurnalistik dan pemanfaatan saluran khusus dengan mengadakan kegiatan atau 
event yang mengandung unsur penerangan tentang informasi produk-produk baru dan hingga 
upaya mempengaruhi atau menciptakan opini publik yang menguntungkan biasanya sering 
dituangkan dalam salah satu kegiatan yang disebut dengan program CSR.  

Para CEO perusahaan-perusahaan multinasional di mancanegara belakangan menyadari 
bahwa salah satu kiat sukses bisnis adalah melakukan repositioning melalui pencitraan diri 

produk yang baik atau dapat berupa charity (amal-sedekah). Kini beragam kegiatan filantropi 
korporat tersalurkan dalam divisi yang mengurus beban tanggung jawab sosial perusahaan 
(corporate social responsibility-CSR). Filantropi atau kedermaan adalah membagi sebagian 
harta secara sukarela demi kepentingan sosial kemanusiaan. Kesadaran untuk berbagi dan 
peduli sesama (sharing and caring) ternyata bukan semata-mata gerakan nurani manusia 
sebagai makhluk sosial atau perintah agama. Namun belakangan disadari bahwa filantropi, 
derma atau sedekah didedikasikan sebagai strategi agar dunia usaha memperoleh benefit yang 
paling optimal. Dengan menyisihkan sebagian keuntungan usaha untuk kegiatan sosial, maka 
perusahaan akan mendapatkan reputasi plus di mata masyarakat konsumen. Yang pada 

icon
konsumen. Di negeri barat, filantropi telah lama disadari tidak saja sebagai kegiatan yang 
berorientasi kepada spiritual-religius, namun juga sebagai strategi pencitraan diri yang 
bermanfaat, dan manfaat itu bukan saja untuk pihak lain tapi juga diri sendiri. Multi-milyuner 
AS Bill-Gates, pemilik korporasi Microsoft Inc. misalnya, berkomitmen mendedikasikan 50 
% hartanya bila di Rupiahkan senilai sekitar Rp 45 triyun lebih, untuk proyek-proyek 
kemanusiaan di seluruh dunia. Perusahaan multinasional lain seperti Danone, Coca-Cola, 
Unilever dan lain-lain melakukan hal serupa, gencar mendermakan sebagian keuntungannya 
untuk kepentingan sosial masyarakat, dan masih banyak contoh-contoh kegiatan filantropi 
yang lain (http://rulimustafa.blogspot.co.id/2008/09/esensi-filantropi.html). Didalam negeri 
gerakan ini antara lain telah cukup berhasil dijalankan oleh Perusahaan Jamu Sido-Muncul 
dan Indofood, yang intens melakukan kegiatan yang bersentuhan dengan hajat hidup orang 
banyak. Strategi marketing, promosi dan CSR dilakukan secara sinergis sehingga performa 
perusahaan menjadi unggul, dikenal masyarakat (well-known) dan pada saatnya akan 
memperoleh keuntungan berlipat ganda. Setidaknya diperlukan tiga hal dalam melakukan 
kegiatan filantropi yang efektif, Pertama, penyisihan keuntungan atau kuantitas pemberian 
harus dipetakan dengan jelas kuantitas serta kualitasnya dan penghimpunannya dilakukan oleh 
suatu badan yang profesional, transparan, akuntabel dan independen. Kedua, 
pengalokasiannya harus terarah kepada pihak yang tepat sasaran dan Ketiga harus dilakukan 
penuh dedikasi, kerelaan dan keikhlasan. Hal lain yang juga penting adalah bahwa aktivitas 
tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan.  

Pemikiran tentang korporasi yang lebih manusiawi muncul dalam The Future 
Capitalism yang ditulis oleh Lester Thurow tahun 1966, bahwa kapitalis (yang menjadi 
mainstream ekonomi saat ini) tak hanya berkutat pada masalah ekonomi (economic rational), 
namun juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan (social and environmental perspective) 
sebagai basis keberlanjutan perusahaan dimata masyarakat (Yusuf Wibisono, dalam Nor Hadi, 
2011:52). Orientasi perusahaan kearah stakeholder perspective dan dimasuki pemikiran ke 
depan tentang pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Para pelaku bisnis 
telah secara sadar dan terencana berpikir bagaimana seharusnya melakukan eksploitasi 
sumber daya alam dengan tetap mempertimbangkan kaidah keselarasan, keserasian, 
keseimbangan, meskipun hal itu masih dilihat dari perspektif kepentingan pemilik modal 
perusahaan (Nor Hadi, 2011:52).  

 
 

 

160 
D MEMBANGUN  ETIKA  SOSIAL  POLITIK  MENUJU 
MASYARAKAT YANG BERKEADILAN   

 18 Oktober 2017 di Hotel Swiss Bell , Bandar Lampung 



PEMBAHASAN 
2.1 Pengertian dan Definisi CSR  

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis 
untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan 
memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan 
antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (M. Putri, dalam Untung. 
2008:1).  

CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan 
keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi 
kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan (Edi Suharto, 2010:4).  

Pengertian CSR yang relatif lebih mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan 
mengembangkan konsep Tripple Bottom Lines (profit, planet dan people) yang digagas 
Elkington (1998). Dalam bukunya Cannibals With Forks: The Tripple Bottom Line in Century 
Business (1998), Elkington menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu 
keuntungan ekonomi belaka (profit). Melainkan pula, memiliki kepedulian terhadap 
kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people) (Edi Suharto, 2008). 
Dalam bukunya, Edi Suharto menambahkan dengan satu line tambahan, yaitu procedure. 

keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan 
(planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure
(Edi Suharto, 2008b).  

Pengertian yang lain menurut laman Wikipedia Bahasa Indonesia, Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang diterjemahkan menjadi Tanggung jawab Sosial Perusahaan adalah 
suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki 
berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di 
antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam 
segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.  

CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap 
pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan 
lingkungan dari kegiatannya. Sebagai salah satu pendekatan sukarela yang berada pada 
tingkat beyond compliance, penerapan CSR saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, 
sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk 
meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dari pengelolaan resiko menuju sustainability 
kegiatan usahanya. Substansi CSR adalah dalam rangka kemampuan perusahaan untuk 
beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya baik 
lokal, nasional maupun global. Secara singkat CSR mengandung makna bahwa perusahaan 
memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas dan tidak 
korup. CSR menekankan bahwa perusahaan mesti mengembangkan praktik bisnis yang etis 
dan sustainable secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Tidak mengherankan kalau kemudian 
CSR dianggap sebagai jawaban terhadap praktik bisnis yang melulu mencari untung sebesar-
besarnya (Ernie Tisnawati Sule, dalam Kartini. 2009: VII-VIII). 
 
2.2 Pengertian Promosi dan Strategi Promosi  

Pengertian Promosi Menurut Swastha (2000: 222), promosi dipandang sebagai arus 
informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mempengaruhi seseorang atau organisasi 
kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Jadi promosi merupakan 
usaha perusahaan untuk menciptakan kesadaran, memberitahukan membujuk dan 
mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan 
perusahaan.  
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Menurut Boyd (2000: 65), promosi diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk 
menerima produk, konsep dan gagasan. Sedangkan menurut Boone dan Kurtz (2002 : 129) 
promosi adalah proses menginformasikan, membujuk,dan mempengaruhi suatu keputusan 
pembelian. Menurut Suryana (2001: 112), promosi adalah cara mengkomunikasikan barang 
dan jasa yang ditawarkan supaya konsumen mengenal dan membeli.  

Menurut Kusmono (2001 : 374), definisi promosi adalah usaha yang dilakukan pasar 
untuk mempengaruhi pihak lain agar berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran. Sedang 
menurut Madura (2001: 157), promosi adalah tindakan menginformasikan atau mengingatkan 
tentang spesifikasi produk atau merek.  

Sementara yang dimaksud dengan strategi promosi menurut Moekijat (2000: 443) 

komunikasi-   
Pendapat lain diutarakan oleh Lamb, Hair, McDaniel (2001: 146), strategi promosi 

-elemen promosi: periklanan, 
  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi promosi merupakan kegiatan yang 
direncanakan dengan menggunakan berbagai variabel-variabel promosi sebagai alat dengan 
maksud membujuk, merangsang konsumen agar mau membeli produk perusahaan sehingga 
tujuan untuk meningkatkan penjualan diharapkan dapat tercapai. 

 

2.3 Definisi Public Relations  
Rex Harlow, akademisi Amerika Serikat, mengklaim telah menghasilkan definisi atas 

rangkuman semua definisi PR untuk pertama kalinya. Penelitiannya mengidentifikasi 
sebanyak 472 definisi yang telah dihasilkan kemudian ia merangkumnya menjadi satu definis 
global yaitu : PR adalah fungsi manajemen yang unik yang membantu membangun dan 
memelihara jalur komunikasi, memunculkan pemahaman, kerja sama antara organisasi dan 
publiknya; melibatkan manajemen permasalahan dan isu, membantu manajemen untuk terus 
menginformasikan dan tanggap terhadap opini publik, mendefinisikan dan menekankan 
tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan umum, membantu manajemen untuk 
tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, melayani sebagai sistem 
peringatan dini untuk membantu mencegah kecenderungan negatif, dan menggunakan 
penelitian yang sehat dan etika komunikasi sebagai alat utamanya. (Harlow dalam 

Public Relations   
Adapun menurut The Mexico Definition: Public Relations adalah seni dan ilmu sosial 

yang menganalisis tren, memprediksi konsekuensi dari tren tersebut, memberikan masukan, 
bagi para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan tindakan dari program yang 
direncanakan, yang akan melayani organisasi dan kepentingan publik.  

Kunci penting dari definisi diatas adalah usaha untuk mengembangkan kredibilitas PR 
dengan menghubungkannya pada ilmu sosial dan menegaskan bahwa PR adalah sebuah 
pengetahuan ilmiah yang objektif. Pengertian PR di atas bisa dibilang cukup panjang. Pada 
perkembangannya muncul juga pengertian yang dibuat James Grunig dan Todd Hunt yang 

  
Definisi lain dikemukakan oleh (British) Instutute of Public Relations (IPR), yaitu: 

Public Relations adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan 
berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (good-will) dan 
saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya (dalam Frank Jefkins, 
2004:9).  
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Definisi menurut Jefkins sendiri, PR adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, 
baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam 
rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian (2004:10). 
 

2.4 Definisi Philanthropy (Filantropi)  
Perilaku manusia berkenaan dengan diri sendiri dan sosial, perilaku filantropi 

merupakan salah satu yang berkenaan dengan sosial. Dalam kamus Ensiklopedia Inggris, 
Philanthropy diartikan affection for mankind yang artinya kasih sayang untuk umat manusia. 
Jadi pengertian perilaku filantropi adalah tindakan sukarela untuk kepentingan publik.  

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, Filantropi berasal dari 
Bahasa Yunani yang terdiri dari kata philein berarti cinta, dan anthropos berarti manusia yang 
merupakan tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, 
sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain.  

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filantropi berarti cinta kasih 
(kedermawanan dan sebagainya) kepada sesama.  

Definisi filantropi dalam perkembangannya telah bergeser dari kegiatan yang bersifat 
-

ditafsirkan sebagai tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia dengan 
menyumbangkan sumber daya yang dimiliknya. Artinya dalam bahasa sehari-hari, 
kedermawanan dikenal dan dipraktekan sebagai sedekah, asuh/ pengasuhan, zakat, 
persepuluhan, derma, kebajikan, sumbangan, infak dan padanan atau tindakan lain yang 
semakna. Robert L. Payton, misalnya menekankan definisi filantropi dalam konteks kegiatan 
keorganisasian atau kolektif, dimana filantropi tidak diartikan sebagai kegiatan individual 
tetapi kegiatan kolektif yang dilaksanakan oleh atau melalui organisasi atau lembaga. 
Kegiatan ini mencakup penggalangan, pengelolaan dan pendayagunaan dana sosial dari 
masyarakat untuk kepentingan bersama (http://paytonpapers.org).  

Sementara para praktisi dan pemerhati filantropi Indonesia memaknai filantropi sebagai 

yang terdiri atas dua bent
(Rumusan lokakarya nasional pegiat filantropi Indonesia, Jakarta: 2001). Yang dimaksud 

kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, sedekah atau kegiatan lain yang melayani kemaslahatan 

nirlaba yang menjalankan suatu kegiatan atau agenda yang sejalan dengan organisasi pemberi 
 

 

2.5 Pengertian Kapitalisme  
Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-

alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam 
ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-
besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar 
guna keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk 
kepentingan-kepentingan pribadi (Oxford Dictionaries).  

Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa 
diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang 
mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan 
perbankan komersial Eropa dimana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak 
sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan  
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perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna 
proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal 
tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, kemudian buruh 
sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut 
(McMurty, 1999).  

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem 
perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild 
sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu 
pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan 
sosialisme tanpa adanya pengubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau 
tiga abad yang lalu. (Scott, 2005).  

Istilah kapitalisme, dalam arti modern, sering dikaitkan dengan Karl Marx. Dalam 
magnum opus Das Kapital, Marx menulis tentang "cara produksi kapitalis" dengan 
menggunakan metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai Marxisme. Namun, 
sementara Marx jarang menggunakan istilah "kapitalisme", namun digunakan dua kali dalam 
interpretasi karyanya yang lebih politik, terutama ditulis oleh kolaborator Friedrich Engels. 
Pada abad ke-20 pembela sistem kapitalis sering menggantikan kapitalisme jangka panjang 
dengan frasa seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta dan diganti dengan kapitalis 
rente dan investor sebagai reaksi terhadap konotasi negatif yang terkait dengan kapitalisme 
(Williams, 1983).  

Ekonom Marxis Richard D. Wolff mendalilkan bahwa ekonomi kapitalis 
memprioritaskan keuntungan dan akumulasi modal atas kebutuhan sosial masyarakat, dan 
perusahaan kapitalis jarang menyertakan pekerja dalam keputusan-keputusan dasar dari 
perusahaan.  

Banyak aspek kapitalisme telah datang di bawah serangan dari gerakan anti-globalisasi, 
yang terutama menentang kapitalisme korporasi. Para pegiat lingkungan berpendapat bahwa 
kapitalisme membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, dan bahwa hal itu pasti 
akan menguras sumber daya alam terbatas di bumi. Kritik tersebut berpendapat bahwa 
sementara neoliberalisme ini, atau kapitalisme kontemporer, memang meningkatkan 
perdagangan global, tetapi juga memungkinkan meningkat kemiskinan global.- dengan lebih 
hidup hari ini dalam kemiskinan dari sebelumnya neoliberalisme, dan indikator lingkungan 
menunjukkan kerusakan lingkungan besar-besaran sejak akhir 1970-an. (The Real News. 30 
March 2010). 

 

2.6 Pemanfaatan CSR sebagai salah satu media promosi daripada filantropi dalam 
kapitalisme  
Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan sebuah konsep atau strategi yang 

digunakan suatu perusahaan, agar bisnisnya bisa tetap tumbuh dan berkembang ditengah 
lingkungan masyarakat. Biasanya program CSR diselenggarakan oleh para pengusaha sebagai 
bentuk tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sekitar, sehingga tidak jarang kegiatan 
tersebut menjadi salah satu ajang untuk memberikan kontribusi tersendiri bagi lingkungan 
sosial atau masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut berada.  

Misalnya saja dengan melakukan kegiatan sosial yang bisa meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sekitar, memberikan beasiswa bagi anak bangsa yang kurang mampu, 
membangun fasilitas umum untuk perbaikan lingkungan, mengadakan pengobatan gratis bagi 
masyarakat umum, memberikan bantuan bagi korban bencana alam, memberikan fasilitas 
mudik gratis di event lebaran, menciptakan produk yang ramah lingkungan, serta sederet 
kegiatan sosial lainnya yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan 
sekitar perusahaan.  
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Saat ini kegiatan CSR marak dijalankan perusahaan-perusahaan yang telah berkembang 
besar untuk meningkatkan penghargaannya terhadap masyarakat, dan secara tidak langsung 
juga membangun investasi keuntungan tersendiri bagi perusahaan kedepannya. Melalui 
kegiatan CSR, seorang pengusaha bisa mempromosikan perusahaannya kepada masyarakat 
luas dan membangun brand image yang cukup kuat sehingga para calon konsumen bisa 
semakin dekat dengan perusahaan tersebut dan loyalitas pelanggan pun dipastikan juga akan 
mulai terjaga.  

Kegiatan PR melalui CSR dalam pengembangan kinerjanya dan pemberdayaan berbagai 
pilar seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan, sumber daya manusia, kesehatan, budaya, 
agama dan lain-lain sering dibalut dengan branding perusahaan sehingga nuansa CSR lebih 
kental sebagai ajang promosi perusahaan daripada nuansa filantropi. Misalnya, penggunaan 
logo salah satu perusahaan transportasi pada Yellow Box Junction disejumlah jalan raya 
Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa penyertaan logo 
perusahaan pada fasilitas umum merupakan bentuk program CSR dari perusahaan transportasi  
tersebut (https://thebusinessperspectiveblog.wordpress.com/2016/04/28/bolehkah-
memanfaatkan-csr-sebagai-media-promosi/). Hal ini merupakan pemanfaatan CSR sebagai 
salah satu media promosi perusahaan. Artinya, perusahaan yang menempatkan logo mereka 
pada kegiatan atau program CSR mempunyai tujuan agar perusahaannya lebih dikenal 
masyarakat ketimbang pemanfaatan fasilitas umum tersebut sebagai sarana kedermawanan.  

Contoh lain kegiatan CSR yang lebih mementingkan unsur strategi promosi PR 
ketimbang unsur kedermawanan adalah penggalangan dana yang marak dilakukan perusahaan 
retail di Indonesia. Penggalangan dana tersebut didapat dari konsumen yang kemudian akan 
disumbangkan kepada yang memerlukan dengan mengatasnamakan program CSR 
perusahaan. Perusahaan-perusahaan retail tersebut memiliki modal yang besar sehingga 
keberadaannya ada dimana-mana dan semakin memudahkan kegiatan penggalangan dana 
tersebut.  

Pertanyaan apakah CSR merupakan filantropi atau promosi dapat dilihat dari bencana 
Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada Desember 2004 yang mempertontonkan 
beberapa perusahaan berlomba adu cepat dan adu banyak dalam memberikan sumbangan. 
Sebagian anggota masyarakat menilai aksi CSR yang dilakukan setelah peristiwa tsunami 
lebih bertujuan promosi bagi perusahaan ketimbang filantropi (kedermawanan). CSR untuk 
promosi merupakan praktik komersialisasi kegiatan sosial untuk tujuan bisnis atau mencari 
untung diatas penderitaan para korban (Parni Hadi, 2005).  

Beragam refleksi aktivitas filantropi mendapatkan beragam tanggapan kritis yang pada 
dasarnya menganggap bahwa filantropi adalah kepanjangan tangan dari kapitalisme . 
Berbagai program sosial, khususnya perusahaan yang memiliki andil terbesar, hanya dianggap 

mereka lakukan. 
 

KESIMPULAN 
Filantropi  Kapitalisme  

Corporate Social Responsibility (CSR) disinyalir masih menunjukkan gejala 
philanthropy-capitalism. Philanthropy-capitalism adalah sebuah bentuk kamuflase praktik 
kapitalisme (mutakhir) berbungkus derma dengan ciri-ciri: (1) Pihak pengelola CSR adalah 
yayasan yang dibentuk perusahaan, sehingga sebenarnya perputaran uang yang terjadi tetap di 
perusahaan itu saja; (2) Penerima manfaat tidak ikut menentukan pilihan program; (3) Agenda 
program CSR ditentukan oleh perusahaan; (4) Regulasi pemerintah tentang CSR berdasarkan 
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perusahaan yang memiliki modal sebagai penentu kebijakan.  
Tujuan mulia CSR mulai bergeser ke tujuan bisnis. Banyak perusahaan yang 

menjalankan program CSR dengan memasukkan kegiatan tersebut sebagai biaya (cost center) 
bukan bagian dari keuntungan/ laba (profit). Apa yang pernah dilontarkan Milton Friedman 
bahwa the business of business is business, keuntungan adalah tujuan akhir sebuah entitas 
bisnis dimanapun berada. Ada kesan pihak perusahaan akhirnya menerapkan konsep CSR 

sebenarnya tetap mengejar keuntungan sebesar-besarnya sebagai tujuan akhir. Niat baik bisa 
dipakai untuk menjual. CSR seyogyanya benar-benar dilakukan sesuai dengan konsep 
awalnya, yaitu sebagai wujud tanggung jawab sosial bagi masyarakat. 
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ABSTRAK  
Media dan agama merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan mungkin akan selalu 
hadir dimana saja dan kapan saja. Agama adalah suatu fenomena yang kompleks yang 
menyatukan berbagai praktik dan kepercayaan, media juga bukanlah sesuatu yang tunggal 
karena media memiliki dampak dan interaksi dengan agama. Bagaimana agama digambarkan 
oleh jurnalis adalah sebagai kunci yang utama terhadap penelitian mengenai agama dan 
media. Media massa membingkai dan mengorganisasi kepada cerita yang baru, yang mana hal 
tersebut merupakan produk dari persepsi seorang jurnalis dan merupakan usaha organisasi 
untuk menarik perhatian audiens. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif 
dengan metode analisis framing. Peneliti menggunakan metode analisis framing model Robert 
N Entman untuk melihat bagaimana media membingkai sebuah isu atau seorang tokoh dengan 
berbagai faktor yang dapat mempengaruhi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa media 
kompas.com secara tersirat tidak mendukung vonis yang dijatuhkan terhadap Ahok sedangkan 
republika.co.id menunjukkan kecenderungan setuju terhadap vonis hukuman terhadap Ahok.  
Kata Kunci : media massa, analisis framing, Basuki Tjahaja Purnama, media online  
 

 

PENDAHULUAN 
 

Media massa merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada 
khalayak luas sehingga pesan yang disampaikan dapat mengjangkau khalayak luas secara 
serentak. Berbagai bentuk media komunikasi massa terus menerus berkembang menyesuaikan 
zaman, mulai dari media pandang, media dengar maupun media pandang dan dengar. SEiring 
dengan perkembangannya mulai dari media massa cetak seperti koran dan majalah, muncul 
juga media dengar yaitu radio yang dapat didengar serentak oleh khalayak luas dalam satu 
waktu yang bersamaan sehingga pernah digunakan untuk menjadi media penyampai informasi 
kepada masyakarat. Tidak sampai itu perkembangan media massa kemudia beralih kepada 
media pandang dan dengar yaitu televisi, dimana melalui televisi khalayak dapat mendengar 
sekaligus melihat apa yang seddang terjadi saat ini, dan dimana saja.  

Media massa yang berkembang secara pesat kemudian saat ini suah menginjak era 
yang lebih canggih lagi dan secara terang-terangan menarik perhatian publik kepada apa yang 
disajikannya hanya dalam satu genggaman. Perkembangan media (internet) membuat 
khalayak tidak hanya sebagai  tetapi juga dapat menjadi  untuk berbagai 
jenis informasi. Kebebasan yang terbuka luas melalui internet membuat khalayak semakin 
kreatif dalam menggunakan teknologi sebagai sumber informasi. Namun teknologi yang 
berkembang saat ini tidak hanya memberikan kemudahan namun juga ada sisi negatifnya 
yang tidak dapat dihindari. Seperti dua sisi koin mata uang selalu ada bagian yang berbeda, 
ketika khalayak mempergunakan teknologi tesebut dengan benar maka akan memberikan 
manfaat bagi yang lainnya sebaliknya jika tidak dipergunakan dengan bijak maka kemajuan 
teknologi dapat juga menimbulkan kerugian.  
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Teknologi paling mutakhir saat ini meluncurkan sebuah teknologi baru bernama 
smartphone yang terobosannya tak diragukan lagi membantu manusia dalam berbagai aspek 
kehidupan. Perkembangan teknologi ini memungkinkan khalayak untuk menerima dan 
menyebarkan berbagai informasi secara cepat, namun tidak dibarengi dengan berkembangnya 
kedewasaan khalayak untuk mencerna dan memahami apa yang sesungguhnya disampaikan 
oleh media. Kemudahan yang dirasakan oleh khalayak tak jarang menimbulkan efek-efek 
yang tidak diinginkan, seperti munculnya berita-berita yang begitu saja disebarkan tanpa 
diketahui sumbernya yang jelas. Berita-berita yang tidak diketahui sumbernya (hoax) inilah 
yang terkadang membuat khalayak cepat terpengaruh dan terprovokasi padahal belum 
diketahui kebenaran berita tersebut. Isu-isu yang semakin marak tersebar melalui media 
online membuat khalayak resah dan secara tidak sadar turut terpengaruh dengan pesan-pesan 
yang mereka terima.  

Isu yang sejak akhir tahun 2016 menjadi ramai dibicarakan adalah isu penistaan agama 
yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang notabene 
adalah Gubernur non muslim. Ahok diduga melakukan penistaan terhadap agama islam sejak 
Buni Yani mengunggah video pidatonya di Kepulauan seribu yang dijelaskan memakai surat 
Al Maidah : 51 untuk kepentingan kampanye yang seketika menjadi sorotan publik. Berbagai 
organisasi masyarakat berlatar belakang Islam ramai-ramai menuntut diturunkannya Ahok 
sebagai Gubernur karena dianggap telah menghina agama islam.  

Berbagai media massa pun ramai menyajikan berita mulai dari media cetak, media 
elektronik, termasuk juga media online sebagai bagian dari new media. Sebagai bagian dari 
perkembangan teknologi yang saat ini banyak digunakan dan memungkinkan khalayak untuk 
mendapatkan informasi secara cepat adalah internet. Berbagai media online dengan berbagai 
latar belakang juga banyak yang memberitakan terkait penistaan agama yang dilakukan oleh 
Ahok dengan bingkai yang berbeda-beda.  

Menurut Julia Grad (2014) menyebutkan bahwa Bagian penting dari dunia tempat kita 
tinggal diwakili oleh simbol, dan gambar yang dimediasi dan media massa adalah sumber 
utama materi simbolis yang digunakan dalam proses pembentukan diri postmodern. Media 
dan agama merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari bentuk budaya. Media dan 
agma mungkin akan selalu hadir dimana saja dan kapan saja. Hoovers (2006) mengasumsikan 
bahwa tugas agama saat ini adalah membangun dan mengartikulasi berpengaruh terhadap diri 
individu. Agama adalah suatu fenomena yang kompleks yang menyatukan berbagai praktik 
dan kepercayaan, media juga bukanlah sesuatu yang tunggal karena media memiliki dampak 
dan interaksi dengan agama.  

Bagaimana agama digambarkan oleh jurnalis adalah sebagai kunci yang utama 
terhadap penelitian mengenai agama dan media. Media massa membingkai dan 
mengorganisasi kepada cerita yang baru, yang mana hal tersebut merupakan produk dari 
persepsi seorang jurnalis dan merupakan usaha organisasi untuk menarik perhatian audiens. 
Maka dari itu media dan agama menjadi hal yang menarik untuk dikaji dengan menggunakan 
metode analisis framing untuk melihat bagaimanakah framing berita terakait isu penistaan 
agama yang dilakukan oleh Ahok di media online. 

 

METODE PENELITIAN  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis 

framing. Penelitian jenis ini melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan 
pembentukan skema-skema klasifikasi (Silalahi, 2009, p.27-28). Peneliti menggunakan 
metode analisis framing untuk melihat bagaimana media membingkai sebuah isu atau 
seorang tokoh dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi, dalam penelitian ini 
penulis menggunakan metode analisis framing model Robert N Entman.  
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Analisis Framing Robert N. Entman  

bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu 
rtian tersebut, penulis memahami bahwa framing 

adalah bagaimana wartawan melaporkan sebuah peristiwa berdasarkan sudut pandang yang 
ingin ia sampaikan kepada pembaca. Pada proses penyeleksian itu, tidak semua fakta yang 
didapat wartawan dituangkan pada berita. Namun, ada fakta yang sengaja ditonjolkan, tapi 
ada juga fakta yang dibuang. Semua itu tergantung dengan apa yang ingin ia sampaikan pada 

untuk melihat cara bercerita (story telling) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar 

pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk 
melihat bagaimana media mengkonstruksikan realitas. Analisis framing juga dipakai untuk 

  

penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Penonjolan adalah proses membuat 

2002; 186). Dengan menyeleksi isu, wartawan dapat membingkai peristiwa dengan 
memasukkan atau mengeluarkan isu tergantung sudut pandang yang ingin mereka sampaikan. 
Dengan melakukan penonjolan tertentu, mereka dapat menekankan dan membuat sebuah 
peristiwa menjadi penting dan menarik untuk diketahui khalayak.  

Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, 
penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka 
berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Wartawan memutuskan apa yang akan 
ia beritakan, apa yang diliput dan apa yang harus dibuang, apa yang ditonjolkan dan apa yang 
harus disembunyikan kepada khalayak (Eriyanto, 2002; 188). Maksudnya adalah framing 
dilakukan untuk mendefinisikan masalah sesuai dengan pandangan wartawan. Wartawan juga 
dapat memilih berita apa yang ingin ia sampaikan kepada khalayak. Maksudnya ialah 
wartawan dapat melakukan penonjolan tertentu pada sebuah peristiwa sesuai sudut pandang 
yang ingin ia sampaikan. Define problems (pendefinisian masalah), Bagaimana suatu 
peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? Diagnose causes 
(memperkirakan masalah atau sumber masalah) Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? 
Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap 
sebagai penyebab masalah? Konsepsi mengenai framing dari Entman tersebut 
menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. 
Define problems (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat 
mengenai framing. Elemen ini merupakan master frame/ bingkai yang paling utama. Ia 
menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Diagnose causes (memperkirakan 
masalah atau sumber masalah), merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang 
dianggap sebagai aktor dari peristiwa (Eriyanto, 2002; 189-190).  

Entman menggunakan framing untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan 
aspek tertentu dari realitas oleh media. Penonjolan dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai 
membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh 
khalayak. Informasi yang menonjol kemungkinan lebih diterima oleh khalayak, lebih terasa, 
dan tersimpan dalam memori bila dibandingkan dengan yang disajikan secara biasa. 
Penonjolan ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan satu aspek informasi lebih 
menonjol bila dibandingkan yang lain, lebih mencolok, pengulangan informasi yang 
dipandang penting atau dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab di pikiran khalayak 
(Entman, 1993, p.53).  
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Perangkat framing untuk Robert N. Entman terdiri atas pendefinisian masalah (define 
problems) dimana dalam bagian ini berusaha melihat bagaimana suatu peristiwa atau isu 
dilihat sebagai masalah apa. Secara luas, pendefinisian masalah menyertakan konsepsi dan 
skema interpretasi wartawan di dalamnya. Selain itu, elemen ini merupakan master frame atau 
bingkai yang paling utama. Kedua adalah memperkirakan masalah atau sumber masalah 
(diagnose causes). Bagian ini berusaha menganalisis penyebab peristiwa atau isu. Hal apa 
yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah dan siapa (aktor) yang dianggap sebagai 
penyebab masalah. Penyebab masalah di sini dapat berarti apa (what) namun juga bisa berarti 
siapa (who). Ketiga adalah membuat keputusan moral (make moral judgement) yaitu nilai 
moral apa saja yang disajikan untuk menjelaskan masalah dan nilai moral apa yang digunakan 
untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan.  

Elemen ini adalah elemen framing yang digunakan untuk membenarkan atau memberi 
argumentasi pada pendefinisian masalah yang telah dibuat. Ketika masalah sudah 
didefinisikan, sumber masalah sudah ditentukan, maka argumentasi yang kuat dibutuhkan 
untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dibutuhkan adalah sesuatu yang familiar 
dan dikenal oleh khalayak. Keempat adalah menekankan penyelesaian (suggest remedies) 
yaitu penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu tersebut. Elemen ini 
digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan (Entman, 1993, p. 52).  

Subjek Penelitian  
Subjek dari penelitian ini adalah berita-berita mengenai sosok Gubernur DKI Jakarta 

Basuki Tjahaja Purnama yang telibat dalam dugaan kasus penistaan agama yang ditujukan 
kepadanya di media online Kompas.com, dan Republika.co.id. Sedangkan objek penelitiannya 
yaitu frame atau bingkai berita sosok Ahok terkait dugaan penistaan agama di media online 
Kompas.com, dan Republika.co.id. Hasil temuan berita yang terdapat dalam kedua media 
online tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman. 

 

 

Analisis Data  
Data dihimpun melalui berita yang terbit dari portal berita yang ada di media online 

yaitu Kompas.com, dan Republika.co.id, berita akan dikumpulkan dan dianalisis peneliti 
dengan empat elemen framing Robert N. Entman :  

1. define problems (mendefinisikan masalah) akan dilihat masalah apa yang didefinisikan 
oleh media. Bagaimana suatu peristiwa dilihat ? sebagai apa ? atau sebagai masalah 
apa ?  

2. diagnose cause (memperkirakan masalah atau penyebab masalah) untuk melihat apa 
atau siapa yang menyebabkan masalah terjadi. Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh 
apa ? apa yang di anggap sebagai penyebab dari suatu masalah ? siapa aktor yang di 
anggap sebagai penyebab masalah.  

3. make moral judgement (membuat keputusan moral) dimana lewat elemen ini, peneliti 
dapat melihat nilai moral apa yang digunakan untuk melegitimasi atau 
mendelegitimasi suatu tindakan. Nilai moral apa yang dijadikan untuk menjelaskan 
masalah ? nilai moral apa yang digunakan untuk melegitimasi atau melegitimasi suatu 
tindakan?  

4. suggest remedies (menekankan penyelesaian) untuk melihat penyelesaian yang 
ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu tersebut.  
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PEMBAHASAN  
Tabel 1. Hasil Temuan Berita di Media Online Repulika.co.id dan Kompas.com 

Berita Media Online Pasca Vonis Hukuman 2 Tahun Penjara  
 

Republika.co.id 
 

Selasa , 09 May 2017 
 

Vonis Kasus Penodaan Agama Dinilai 
Jaga Kemuliaan Alquran 

 

Selasa , 09 Mei 2017 
 

Hakim Sidang Ahok Patahkan Tuduhan 
Terhadap Buni Yani 
Selasa , 09 Mei 2017 

 

 

Hakim: Ahok Memecah kerukunan 
Beragama dan Golongan  
Selasa , 09 Mei 2017 

 

Massa Pro-Ahok Berusaha Robohkan 
Gerbang LP Cipinang  
Selasa , 09 May 2017 

 

Media Asing Soroti Vonis Ahok 

 

Kompas.com 
 
 
Selasa, 09 Mei 2017 
 
Dubes AS di Jakarta: UU Penistaan Agama 
Ancam Kemerdekaan Beragama 
 

Rabu, 10 Mei 2017 
 
Kasus Ahok hingga HTI Dinilai Jadi Bukti 
Ketundukan pada Tekanan Massa. 
 
Rabu, 10 Mei 2017 
 
Vonis Ahok Dinilai Jadi Momentum Hapus 
Pasal Penodaan Agama 

 

Rabu, 10 Mei 2017  
Vonis Ahok Dinilai Jadi Cerminan "Rule 
of Law" Diganti "Rule by Mass" 
 
Rabu, 10 Mei 2017 
 
Vonis Ahok di Mata Media Massa Internasional 

 

Analisis masalah menurut Robert. N. Entman 
1. Definisi Masalah  

Dalam kedua media tersebut masalah yang ditonjolkan memiliki perbedaan yang 
signifikan terhadap pemberitaan mengenai vonis hukuman yang dijatuhkan terhadap 
Ahok. Kompas.com secara tidak langsung tidak setuju dengan putusan hukuman 2 tahun 
yang dijatuhkan kepada tersangka penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok. 
Sedangkan dalam media online Republika.co.id berbalik dengan kompas.com, dimana 
dalam media ini tampak bahwa media ini kontra terhadap Ahok sehingga berita-berita 
yang ditonjolkan adalah bagaimana Ahok melakukan penistaan agama. 

 
2. Memperkirakan masalah/ Penyebab Masalah  

Peran media sebagai penyalur informasi menjadi sesuatu yang vital yang menjadi kunci 
framing pemberitaan di media online. Penggambaran sebuah berita tidak dapat dipisahkan 
dari pandangan para jurnalis terhadap apa yang akan disajikannya. Berita tersebut bisa 
jadi merupakan produk persepsi jurnalis yang memiliki pandangan yang berbeda 
menjadikan apa yang disampaikannya menjadi berbeda. Begitu juga dengan anggapan 

tersebut ataukan memang ada keperpihakan ataukah memang berita tersebut tidak 
berpihak kepada siapapun, sehingga berita yang terbit begitu saja dipercayai oleh 
khalayak.  
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3. Membuat Keputusan Moral  
Dalam media online kompas.com lebih ditekankan kepada pemberitaan yang mengarah 

republika.co,id memiliki frame berita yang agak bersebrangan dengan kompas.com, 
dimana berita mengarah kepada kesan Ahok harus dihukum. 

 
4. Penyelesaian  

Dalam pemberitaan media akan selalu tidak dapat dipisahkan dari padangan jurnalis. 
Berlatar belakang berbagai kepentingan maka jurnalis memiliki caranya sendiri untuk 
menyajikan beritanya. Maka dari itu keterampila untuk menelaah berita tidak hanya dari 
satu sisi menjadi penting untuk dmiliki oleh khalayak. 

 

Dari kedua media tersebut penulis mengambil 5 sampel berita dengan judul yang telah 
disebutkan di tabel 1. Berdasarkan berita tersebut maka penulis mencoba menganalisis 
bagaimana framing berita terkait vonis hukuman yang dijatuhkan terahdap Ahok. Menalaah 
dari hasil analisis data yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka penulis melihat bahwa 

 berita yang disajikan dalam kedua media tersebut. 
 

Dari berita yang diterbitkan media online kompas.com, maka terlihat bahwa secara 
tersirat media ini ingin mengkomunikasikan kepada publik bahwa Ahok tidak seharusnya 

ang ditonjolkan 
adalah kepada momentum penghapusan pasal penodaan agama karena dianggap terlalu 
general untuk menjerat seseorang dalam kasis penodaan agama. Dalam pemberitaan tersebut 
disebutkan bahwa adanya pasal lain yang lebih tepat untuk dapat menjerat Ahok kepadalam 
kasus penodaan agama. Dalam berita tersebut juga ditekankan bahwa pasal tersebut akan 

 
 

Tidak hanya mengenai penghapusan pasal, kompas.com juga menekankan kepada 
bahwa hukum di Indonesia terkesan tidak objektif dan dapat ditekan oleh massa. Hal 

Kasus Ahok hingga HTI Dinilai Jadi Bukti 
Ketundukan pada Tekanan Massa Vonis Ahok Dinilai Jadi 
Cerminan "Rule of Law" Diganti "Rule by Mass". Kedua berita tersebut menekankan 
bahwa hukum di Indonesia tidaklah objektif dan bisa dikuasai oleh massa, hal tersebut 
dianggap mencederai demokrasi karena asas demokrasi tidaklah demikian. Massa 
disebutkan seolah memiliki kuasa untuk menentukan sikap pemerintah. Pemberitaan 

desakan yang dilakukan oleh massa tanpa mengindahkan prinsip hukum. Hal itu 
bertentangan dengan landasan Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung 
tinggi penegakan hukum yang berkeadilan. Penerapannya pun harus sesuai dengan nilai 
hak asasi manusia yang tidak pandang bulu. Kompas.com lebih menekankan dari aspek 
hukum dan juga konsen terhadap tercapainya Hak Asasi Manusia (HAM) yang adil. 

 
Diperkuat dengan pemberitaannya yang memasukan opini atau hasil wawancara dari 

warga internasional yang merupakan Duta Besar Amerika Serikat yang ditujukan untuk 
mengarahkan opini publik kepada pembenaran bahwa Ahok tidak bersalah dan tidak 
seharusnya dihukum. Dala Dubes AS di Jakarta: UU Penistaan 
Agama Ancam Kemerdekaan Beragama  
membatasi kebebasan beragama dan juga pernyataan bahwa ia sangat menjungjung tinggi 
kebebasan berpendapat pada warga AS. Hal ini dapat ditarik garis besar bahwa ia tidak setuju  
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terhada Vonis Ahok 
di Mata Media Massa Internasional  
Internasional terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok). Dalam berita tersebut mengumpulkan judul berita-berita yang terbit terkait 
dengan permaslahan penodaan agama yang dilakukan oeh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok).  

Pemilihan kata yang digunakan oleh Kompas.com memperlihatkan adanya 
kecenderungan Kompas.com untuk meredam dan tidak membesar-besarkan atau 
mempertajam konflik yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur 
Jakarta terpidana kasus penistaan agama. Penyebutan nama Ahok dalam Kompas.com 
menggunakan nama Basuki dala
keterangan saja. Menurut penulis hal ini berkaitan dengan ideologi yang diterapkan media 
online Kompas.com itu sendiri. Sebuah ideologi didefinisikan oleh Raymond Williams (1977, 
p. 109), dalam Shoemaker dan Reese (1996, p. 213) sebagai sistem makna yang relatif formal 
dan sistem terartikulasi, nilai-nilai dan kepercayaan, seperti hal yang dapat dikonsepkan 

worldview class outlook
menggambarkan tema budaya yang dikenal masyarakat secara umum. Tema-tema ini dipilih 
dengan selektif dan dikonstruksi menjadi struktur yang berkaitan dalam sebuah berita.  

Berbeda dengan berita-berita yang ditampilkan oleh media online kompas.com, maka 
media online republika.co.id sebalikanya. Republika.co.id lebih cenderung kontra terhadap 
pemerintahan Ahok sehingga berita-berita yang ditampilkannya merujuk kepada citra negatif 
dari Ahok maupun para pendukung Ahok. Salah satu berita bertema sejenis tetang taggapan 
media massa internasional terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap Ahok, diberitakan dengan 
pemilihan judul yang terkesan tidak mementingkan bobot isi berita. Berita dengan judul 

 menjadi suatu judul berita yang terkesan kurang formal 
dan seadanya. Padahal kompas.com juga menerbitkan berita dengan tema serupa namun 
dengan pemilihan kata pada judul yang lebih terkesan formal dan terarah. Pemilihan kata 

 asumsi 
media online republika.co.id membingkai berita tentang vonis ahok secara tidak objektif dan 
memiliki tendensi ke arah tertentu.  

Republika.co.id menunjukan kecenderungan kepeberpihakannya terhadap vonis yang 
dijatuhkan oleh Ahok melalui berita yang -kalimat yang terkesan 
mendukung vonis yang dijatuhkan kepada Gubernur DKI Jakarta tersebut. Hal tersebut 

-Ahok Berusaha Robohkan Gerbang LP 
n judul tersebut sudah memperlihatkan bahwa 

adanya sentimen tertentu yang dilekatkan terhadap masa pendukung Ahok yang seolah-olah 
menunjukkan dukungannya terhadap Ahok secara anarkis. Citra anarkis dilekatkan kepada 
Ahok dan para pendukungnya yang seolah-olah benar-benar melakukan tindakan anarkis 
sebagai bentuk kekecewaan mereka atas vonis hukuman yang dijatuhkan kepada Ahok.  

Dalam pemberitaannya juga media online republika.co.id tidak memetingkan UU yang 
disebutkan kompas.com sebagai generalisasi atas pasal penodaan agama. Ini menjadi hal 
yang kontras antara kedua media tersebut dimana kompas.com mengarahkan beritanya ke 

media online republika.co.id bahwa berita yang diterbi

Dalam Buddenbaum (2013) disebutkan bahwa new media meningkatkan jumlah situasi 
dimana tindakan religius individu sering dipubliksikan dan dibawa ke ranah diskusi publik.  

Pandangan tersebut memungkinkan bahwa kasus penodaan agama yang dilakukan oleh 
Ahok ini benar-benar melibatkan publik sebagai massa utama. Bahkan setelah jatuhnya  
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putusan vonis hukuman terhadap Ahok, media online republika.co.id memuat berita yang 
berisi kutipan hakim Sidang Ahok yang mematahkan tuduhan terhadap Buni Yani. 
Sebagaimana diketahui bahwa kasus penodaan agama oleh Gubernur Jakarta Ahok mulai 
ramai setelah sebuah postingan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu diunggah oleh Buni 
Yani ke media sosial facebook. Juga kutipan opini hakim yang menyebutkan bahwa 

menunjukkan kesan dukungannya terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Gubernur Jakarta 
Bauki Tjahaja Purnama. 

 

KESIMPULAN  
Media dan agama merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, diantara media dan 

agama juga muncul sosok budaya yang merupakan salah satu produk dari media. Kasus 
penodaan agama yang melibatkan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi 
salah satu hasil cerminan budaya yang diproduksi oleh media. Media yang memiliki 
pandangan sendiri menerbitkan berita yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya, sehingga 
pembingkaian berita yang ditunjukkan oleh media yang terkadang bias membuat khalayak 
tidak dapat memahami dan menilai apa yang sebenarnya terjadi. Melalui analisis framing 
yang penulis lakukan terhadap kedua media online Kompas.com dan Republika.co.id. Maka 
didapat kesimpulan bahwa media online kompas.com dan media online republika.co.id 

bingkaian beritanya berbeda 
dan cenderung bersebrangan dalam pemberitaannya mengenai vonis hukuman yang 
dijatuhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.  

Media online Kompas.com membingkai beritanya dengan berita-berita yang terkesan 
menyatakan bahwa Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seharusnya tidak dihukum 
karena pasal yang digunakan terlalu general dan dinilai kurang kuat untuk membuat Basuki 
Tjahaja Purnama dinyatakan bersalah. Kompas.com juga menekankan ketidakberpihakkannya 
terhadap Ahok dengan memunculkan opini-opini dari media massa internasional yang 

hukuman Ahok. Opini yang dimunculkan sebagai dukungan terhadap ketidakpercayaan dunia 
terhadap apa yang sedang terjadi di Indonesia, dimana pemimpin dihukum karena kasus 
penodaan agama. Sedangkan dalam berita di media online republika.co.id membingkai berita 
dengan kesan menunjukkan dukungannya terhadap vonis hukuman yang dijatuhkan terhadap 
terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama dengan penonjolan kutipan hakim yang 
memberikan kesan seolah Ahok memang pantas dihukum. Republika.co.id juga dalam 
penonjolan beritanya cenderung tidak mementingkan bobot isi beria sehingga terkesan 
menunjukkan sikap dukungan terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap Gubernur DKI Jakarta 
Basuki Tjahaja Purnama. 
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ABSTRAK  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lampung Barat dibentuk 
berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 162 Tahun 2015. PPID Kabupaten 
Lampung Barat bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan 
pelayanan informasi kepada publik, di samping tugas-tugas lainnya. Tak lama setelah 
terbentuk PPID, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat langsung meraih penghargaan dari 
Komisi Informasi Provinsi Lampung di tahun 2016. Pada sertifikat penghargaan Nomor: 
002/072/KI-LPG/2016 yang dikeluarkan KI Provinsi Lampung tertera bahwa Kabupaten 
Lampung Barat menduduki peringkat kesatu Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 
kategori kabupaten/kota se- Provinsi Lampung. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat telah berupaya menjalankan amanah Undang-
undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Meski telah meraih 
penghargaan, perjalanan PPID Kabupaten Lampung Barat masih jauh dari ideal. Ketua PPID 
Kabupaten Lampung Barat mengaku, sejak terbentuk hingga saat ini PPID Kabupaten 
Lampung Barat belum pernah melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat 
terkait keberadaannya. Selain itu, sejak awal 2016 hingga pertengahan September 2017, PPID 
Kabupaten Lampung Barat hanya menerima satu permohonan informasi. Sayangnya, surat 
dari pemohon informasi tidak terdokumentasi dengan baik. PPID Kabupaten Lampung Barat 
juga memiliki berbagai kendala lain yang menyebabkan implementasi keterbukaan informasi 
belum optimal.  
Kata kunci : implementasi, keterbukaan informasi publik, PPID.  

 
 
 
 

PENDAHULUAN  
Isu mengenai keterbukaan informasi publik yang tertera dalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 
Publik seharusnya bukan hal baru. Namun pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik negara sebagai wujud implementasinya belum 
dianggap sebagai kewajiban oleh sebagian badan publik negara.  

Di Provinsi Lampung, misalnya. Berdasarkan Rekapitulasi Surat Keputusan (SK) 
PPID Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia yang dikeluarkan Pusat Penerangan 
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri per- 25 April 2017, Kabupaten Lampung 
Barat menempati urutan terakhir yang menerbitkan SK Pembentukan Tim PPID, yakni pada 
16 Februari 2015. Sementara, ada 5 kabupaten di Provinsi Lampung yang belum menerbitkan 
SK terkait pembentukan PPID, yakni Lampung Tengah, Lampung Timur, Tanggamus, Tulang 
Bawang Barat, dan Way Kanan.  

disalahkan. Mengingat, dalam ketentuan penutup pada PP Nomor 61 Tahun 2010 pasal 21,  
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PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 
Peraturan Pemerintah ini diundangkan  

Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat 
dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan  
Artinya, selama sekretariat suatu kabupaten telah memiliki lembaga di bidang kehumasan, 
mereka dapat melenggang dengan alasan telah menjalankan sebagian amahan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  

Kerja PPID sekilas hampir mirip dengan humas. Namun, terdapat hal-hal baru yang 
belum dikenal baik oleh para pejabat badan publik negara, misalnya soal klasifikasi informasi 
yang dikecualikan. Pasal 4 pada PP Nomor 61 Tahun 2010 menerangkan bahwa 
pengklasifikasian informasi ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi. Kemudian, 
Surat penetapan klasifikasi paling sedikit memuat beberapa hal, yakni : a. jenis klasifikasi 
Informasi yang dikecualikan; b. identitas pejabat PPID yang menetapkan; c. badan publik, 
termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan; d. jangka waktu pengecualian; e. alasan 
pengecualian; dan f. tempat dan tanggal penetapan. Pejabat publik tidak lagi diperkenankan 
mengatakan suatu informasi tidak dapat dipublikasikan hanya dengan bermodalkan kalimat 

Sekiranya tidak dapat menyenerangkan alasan pengecualian, maka informasi boleh diakses 
siapa saja sebagai perwujudan keterbukaan informasi publik.  

Pengklasifikasian informasi publik secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Komisi 
Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. Pada dasarnya 
setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi 
Publik, seperti yang tertera pada Pasal 2 ayat 1. Se

pengecualian informasi hanya dapat dikecualikan berdasarkan undang-undang tentang 
keterbukaan informasi publik dan undang-undang. 
Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan tidak bersifat permanen. Kemudian, ayat 3 
menjelaskan, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-
undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi 
yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah 
dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi 
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.  

Ketidakpahaman PPID dalam suatu badan publik negara seperti pemerintah daerah 
terhadap peraturan-peraturan di atas dapat menjadi penyebabkan PPID terjadinya sengketa 
informasi. Komisi Informasi Daerah Lampung (dalam Firdaus, 2014: 3) menyebutkan, 
banyak sengketa informasi yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
Provinsi Lampung dengan masyarakat yang membutuhkan informasi. Selama tahun 2012, 
tercatat sebanyak 28 kasus sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Daerah 
(KID) Lampung. Misalnya saja sengketa informasi publik antara Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) Team 99 Pemburu Koruptor dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, 
dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Lampung. Sengketa ini disebabkan karena tidak 
ditanggapinya permohonan informasi salinan SK Kepala Dinas tentang penetapan penerima 
bantuan langsung pupuk (BLP) senilai Rp. 1 Triliun lebih untuk 14 kabupaten dan kota di 
Lampung, laporan akhir BLP, rekapitulasi kelompok tani penerima BLP, berita acara 
penerimaan dari masing-masing kelompok tani 14 kabupaten dan kota, serta hasil verifikasi 
data sebagai syarat tagihan yang diajukan PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani. Bahkan di 
level kotamadya, sengketa informasi antara Team 99 Pemburu Koruptor dengan Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandarlampung berujung pada persoalan pidana di 
Kepolisian Daerah Lampung. Hal ini karena BKD Kota Bandar Lampung tetap tidak  
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menanggapi permohonan informasi tentang salinan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), 
dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan 
(Diklat Prajab) golongan I,II, dan III, serta pengadaan pegawai atau seleksi CPNS tahun 2010.  

Hingga saat penelitian ini dilakukan, PPID Kabupaten Lampung Barat memang belum 
pernah menghadapi sengketa informasi. Meski demikian, bukan berarti tidak ada 
permasalahan hambatan yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Lampung Barat dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya. Misalnya saja, soal pendokumentasian arsip yang tidak rapi, 
komunikasi kepada masyarakat yang belum dibangun dengan baik, kurangnya dana 
operasional serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Belum lagi soal kurangnya 
koordinasi antara PPID pusat dan PPID pembantu. Namun, dengan diraihnya penghargaan 
anugerah keterbukaan informasi publik kategori kabupaten/kota se- Provinsi Lampung dari 
Komisi Informasi Provinsi Lampung jelas mengindikasikan adanya faktor pendorong 
berjalannya peran PPID di Kabupaten Lampung Barat. Hal ini menarik minat penulis untuk 
meneliti tentang PPID Kabupaten Lampung Barat, melihat faktor pendorong dan penghambat 
implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik oleh PPID Kabupaten Lampung 
Barat.  

Berdasarkan hal di atas, rumusan masalah yang hendak dikemukakan adalah 
bagaimana implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID 
Kabupaten Lampung Barat? Apa saja faktor pendorong Implementasi Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Kabupaten Lampung Barat? Dan, apa saja kendala 
yang dihadapi PPID Kabupaten Lampung Barat dalam Implementasi Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik?  

Untuk menjawab pertanyaan di atas, peneliti menerapkan model implementasi 
kebijakan George C. Edwards III. Edwards III (dalam Firdaus, 2014 : 20) berpandangan, 
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:  
(1) Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan. Tiga aspek atau faktor penting dalam proses 
komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistesi, dan kejelasan (clarity). Apa yang 
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran 
(target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan 
sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok 
sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.  

(2) Sumberdaya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 
tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi 
tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, 
yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor 
penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya 
tinggal di kertas menjadi dokumen saja.  

(3) Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 
seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi 
yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memliki sikap atau perspektif 
yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga 
menjadi tidak efektif.  

(4) Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek 
struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi yang standar 
(standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap 
implementor dalam bertindak.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik oleh PPID Kabupaten Lampung Barat, faktor pendorong dan kendala yang 
dihadapi PPID Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan Implementasi Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik. 
 

 

METODE PENELITIAN  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus 

merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu 
program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.  

Penelitian ini  fokus pada empat hal, yakni : (1) Komunikasi, yakni adanya sosialisasi  
UU KIP dan aturan terkait kepada seluruh anggota PPID Kabupaten Lampung Barat dan 
masyarakat. (2) Sumber daya, meliputi ketercukupan dukungan sumber daya manusia, 
anggaran dan ketersediaan fasilitas lembaga. (3) Disposisi, yakni pemahaman, penerimaan 
atau penolakan dan komitmen PPID Kabupaten Lampung Barat terhadap UU KIP. dan (4) 
Struktur birokrasi, berupa adanya koordinasi yang berkesinambungan dalam penyelesaian 
masalah-masalah implementasi. Adanya SOP yang jelas bagi PPID Kabupaten Lampung 
Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.  

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh melalui wawancara mendalam secara langsung dengan key person yang dijadikan 
narasumber yang memahami substansi persoalan yang dibahas dalam tesis penelitian ini. 
Sedang data sekunder diperoleh melalui observasi dan studi pustaka yang relevan dengan 
penelitian ini.  

Key person yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentsi (PPID) Kabupaten Lampung Barat yang juga menjabat 
sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, 
Surahman S.IP.  

Kemudian, Kepala Seksi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Lampung Barat, yang pada 2016 ditunjuk sebagai ketua tim pengumpulan data ketika PPID 
Lampung Barat ikut serta pada lomba anugerah keterbukaan informasi publik yang 
diselenggarakan oleh KI Provinsi Lampung, Selamat Riyadi, S.H., M.M.  

Pengolahan data dilakukan dengan mereduksi data dan mengkategorisasi data. 
Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu penelitian dimulai dari fakta empiris. Peneliti 
terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari 
fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti menganalisis sehingga 
menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian. 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Penelitian  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lampung Barat 

dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 162 Tahun 2015, pada 16 
Februari 2015. Susunan keanggotaan PPID Kabupaten Lampung Barat terdiri dari : (1) 
Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat. (2) Atasan PPID : Sekretaris Daerah 
Kabupaten Lampung Barat. (3) Tim pertimbangan Pelayanan informasi : Pejabat eselon II di 
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Barat dan Pimpinan SKDP di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. (4) Ketua PPID : Kepala Bagian  
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Humas dan Protokol Setdakab Lampung barat. (5) PPID Pembantu, anggota : Sekretaris pada 
badan, dinas, dan Inspektorat. Kepala bagian pada sekkretariat daerah dan kepala bagian 
humas dan dokumentasi pada Sekretariat DPRD. Sekretaris ada kecamatan. Kasubbag tata 
usaha pada kantor, RSUD Liwa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Komisi Pemilihan Umum.  

Susunan  personil bidang-bidang dan sekretariat PPID Pemkab Lampung Barat, yakni  
: (1) Bidang Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi ditangani oleh Kepala Subbagian 
Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lampung Barat. (2) Bidang pengolahan 
data dan dokumentasi informasi adalah Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informatika Dinas 
Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Lampung Barat. (3) Bidang penyelesaian sengketa 
informasi adalah Kepala subbagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum dan Organisasi 
Setdakab Lampung Barat.  

Tata kerja PPID Kabupaten Lampung Barat diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 
Tahun 2015 tentang Tata Kerja PPID, yang ditetapkan pada 25 Maret 2015. Peraturan ini 
memuat secara rinci, antara lain (1) ketentuan umum. (2) Klasifikasi informasi publik. Pada 
pasal 6 ayat dijelaskan bahwa informasi yang dikecualikan tidak dapat diberikan kepada 
pemohon informasi public. Informasi yang dikecualikan adalah yang dapat membahayakan 
negara, yang berkaitan dengan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, yang 
berkaitan dengan hak pribadi, yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan yang belum 
dikuasai atau di dokumentasikan.  
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 juga memuat lampiran berupa :  

1. Bentuk register permohonan informasi publik.  
2. Formulir pemberitahuan tertulis tentang informasi yang dapat diberikan dan tidak 

daapt diberikan. Jika informasi dapat diberukan, maka PPID Kabupatan Lampung 
Barat akan mengisi kolom yang nama lembaga yang memiliki informasi, bentuk fisik 
informasi, biaya yang dibutuhkan untuk penyalinan, pengiriman dan lain-lain, serta 
waktu penyediaan, dan penjelasan penghitaman atau pengaburan informasi. Jika 
informasi tidak dapat diberikan, maka PPID Kabupatan Lampung Barat mengisi 
kolom alasan informasi tidak dapat diberikan.  

3. Formulir surat penolakan permohonan informasi yang didasarkan pada padal dan UU 
yang berkaitan dengan informasi yang diminta pemohon dan dikecualikan oleh PPID 
Kabupatan Lampung Barat. Formulir ini juga member penjelasan bahwa pemohon 
dapat mengajukan keberatan kepada PPID Kabupatan Lampung Barat selambat-
lambatnya 30 hari sejak menerima surat penolakan permohonan informasi.  

4. Formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi. Formulir ini dapat diisi 
pemohon infomasi bila ingin mengajukan keberatan karena beberapa alasan, yakni : 
permohonan informasi ditolak, informasi berkala tidak disediakan, permintaan 
informasi tidak ditanggapi, permintaan informasi tidak dipenuhi, dan informasi yang 
disampaikan melebihi hangka waktu yang ditentukan.  

5. Bentuk register keberatan.  
6. Format data isian publik.  
7. Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik.  
8. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik.  
9. Standar Operasional Prosdur uji konsekuensi, dan  
10. Bagan alur kerja PPID Kabupatan Lampung Barat  

Bimbingan Teknis PPID pertama kali dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lampung Barat pada 14 April 2015. Narasumber kegiatan ini salah satunya adalah Ketua  
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Komisi Informasi Provinsi Lampung dan Dosen IBI Darmajaya. Peserta yang hadir 
merupakan 2 orang perwakilan dari setiap bagian, dinas, kantor, dan kecamatan se-Kabupaten 
Lampung Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk menyosialisasikan undang-undang tentang 
keterbukaan informasi publik, keputusan bupati terkait pembentukan PPID dan peraturan 
bupati terkait tata kerja PPID Kabupaten Lampung Barat.  

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melaksanakan Pelatihan Pejabat 
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), pada 20 Juli 2017 . Pelatihan di selengarakan 
oleh Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lampung Barat di Ruang Rapat Kagungan 
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan di buka secara resmi oleh Plt. Setdakab Lampung  
Barat Akmal Abl. Nasir, S.H. Tema Kegiatan ini adalah Pengelolaan Informasi dan 
Dokumentasi Bagi PPID Guna Memenuhi Standar Layanan Publik Dalam Rangka  
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Pelayanan Publik di Kabupaten 
Lampung Barat. Kegiatan ini berdasarkan DPA Kegiatan PPID Bagian Humas dan Protokol 
Tahun 2017. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatan kuantitas dan Kualitas PPID 
Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 
agar dapat menjalankan kewajiban sebagai pengelola Informasi Publik secara optimal. Selain 
itu, untuk menjalin silaturrahmi demi mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama 
antar PPID Pembantu pada OPD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan bertukar 

pengalaman dan informasi penyelenggaraan di PPID masing-masing.16 
 

Pada September hingga November 2016, PPID Kabupatan Lampung Barat mengikuti 
Lomba Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Lampung. Kegiatan 
ini diselenggarakan oleh KI Provinsi Lampung. Selamat Riyadi, S.H., M.M., ditunjuk sebagai 
ketua tim menyusun dokumen yang diperlukan. Perlombaan ini melihat 4 indikator, yakni : 
mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, melayani permohonan 
informasi publik dan mengelola informasi dan dokumentasi. Pada perlombaan tersebut 
Kabupaten Lampung Barat menduduki peringkat ke satu anugerah keterbukaan informasi 
publik kategori kabupaten/kota se- Provinsi Lampung. Sertifikat penghargaan tersebut 
bernomor 002/072/KI-LPG/2016 dan dikeluarkan KI Provinsi Lampung. Saat ini sertifikat 
penghargaan dapat di lihat di Lamban Prestasi yang berlokasi di samping Perpustakaan 
Daerah Kabupaten Lampung Barat.  

Saat dilakukan wawancara pada Selasa, 29 Agustus 2017, Selamat menerangkan 
penyusunan dokumen perlombaan dilakukan oleh Seksi Persandian yang pada 2016 masih 
berada di bawah naungan Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lampung Barat. Seluruh 

e OPD-OPD yang ada 
di lingkungan Pemdakab Lampung Barat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan 
mempublikasikannya ke website 
oleh Surahman. Ia juga mengatakan, selama ini informasi yang ditayangkan didominasi oleh 
informasi yang dihimpun staf PPID, bukan berasal dari PPID Pembantu.  

Selamat melanjutkan, PPID Kabupaten Lampung Barat juga pernah menerima 
permohonan informasi dari Saudara Andrean Saefudin. Namun, Selamat tidak dapat 
menjelaskan secara rinci mengenai permohonan informasi tersebut. Hal ini dikarenakan, saat 
ini Seksi Persandian yang ia pimpin telah berpindah dibawah naungan Dinas Kominfo 
Kabupaten Lampung Barat. Dinas ini baru dibetuk dan berjalan sejak awal Januari 2017. 
Setelah bertugas di Dinas Kominfo, seluruh berkas dan kunci Ruang Persandian diserahkan 
kepada Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lampung Barat. Namun, ia memastikan bahwa  
 

 
16 
Dalam Penyebaran  
 
http://www.lampungbaratkab.go.id  
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permohonan informasi tersebut dilayani dengan baik dan tidak ada surat keberatan dari 
pemohon.  

Adanya satu permohonan informasi yang masuk ke PPID Kabupaten Lampung Barat 
juga dibenarkan oleh Ketua PPID Surahman, yang diwawancara Selasa, 12 September 2017. 
Namun, ia pun tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut. Berikut petikan 
wawancaranya :  

karena waktu itu kepala sekretariatnya adalah Mas Slamet, Mas Slamet yang tau. 
 

 

Saat dilakukan penelusuran terkait berkas permohonan informasi, seorang Staf Bidang 
Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yang mendampingi penulis mencari data di Ruang 
Persandian menerangkan, sejak diserahterimakan oleh pengurus yang lama ruangan tersebut 
belum pernah dibuka. Penulis dan staf tersebut melakukan pencarian berkas, yang menurut 
petunjuk Selamat Riyadi berada di atas meja komputer di Ruang Persandian.  

Menurut pengamatan penulis, Ruang Persandian yang sebelumnya dijadikan Ruang 
Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi tidak terurus. Berkas-berkas tekait PPID tidak tersusun 
dengan rapi. Berkas tidak terklasifikasi dengan baik. Arsip surat permohonan informasi atas 
nama Andrean Saefudin tidak berhasil ditemukan. Berkas yang dapat ditemukan hanya surat 
permintaan informasi dari tim pertimbangan PPID kepada 8 OPD. Dari lampiran surat 
tersebut, dapat diketahui bahwa Saudara Andrean Saefudin mengajukan permohonan 
informasi pada 28 November 2016 dan meminta 26 informasi. Namun hanya satu lembar 
lampiran uraian permohonan informasi yang dapat ditemukan. Lampiran tersebut berisi 15 
uraian permohonan informasi. Sebagian besar data yang diminta berkaitan dengan realisasi 
anggaran daerah sejak tahun 2012-2015. Selain itu, pemohon informasi juga meminta 
dokumen terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah Pemkab Lampung Barat 
Tahun 2013 beserta laporan hasil pelaksanaannya.  

Saat ditanya tentang Standar operasional prosedur (SOP) pelayanan infromasi, 
Surahman mengaku PPID belum memiliki SOP rinci. Sementara untuk pengklasifikasian 
informasi, Surahman mengaku hal tersebut diputuskan bersama oleh beberapa bidang. Ia juga 
menilai, sejauh ini tidak pernah terjadi permasalahan terkait penayangan informasi. Seperti 
pada petikan wawancara berikut :  

 
mana yang layak atau tidak layak karena pada dasarnya ya semua informasi yang 
sampai dan masuk kepada kita adalah informasi atau dokumentasi yang terkait 
dengan pembangunan. Jadi saya kira tidak ada yang secara ekstrem itu harus kita 
tolak untuk ditayangkan.  

 

Mengenai hambatan yang dihadapi, berupa sumber daya manusia yang sangat terbatas. 
Selain itu, sarana dan prasarana, seperti komputer yang kurang memadai. Ia juga membahas 
soal dana pembuatan website. Surahman menilai, website yang saat ini digunakan masih 
manual. Ke depan, ia berkomitmen untuk mengalokasikan dana untuk pembuatan website 
yang baru. Website yang baru akan dirancang agar PPID Pembantu dapat langsung 
memasukkan informasi ke website PPID dari OPD masing-masing.  

Mengenai sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan PPID Kabupaten 
Lampung Barat, Surahman mengakui bahwa pihaknya berlum pernah melakukan sosialisasi 
secara langsung kepada msayarakat. Sosialisasi keberadaan PPID baru dilakukan di internal 
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan melalui website PPID Lampung Barat.  

 
 

 

182 
MEMBANGUN  ETIKA  SOSIAL  POLITIK  MENUJU 

MASYARAKAT YANG BERKEADILAN   

 18 Oktober 2017 di Hotel Swiss Bell , Bandar Lampung 



Alamat website PPID Kabupaten Lampung Barat adalah : 
http://ppid.lampungbaratkab.go.id. Saat diakses pada 28 September 2017, beranda PPID 
Kabupaten Lampung Barat masih menampilkan 4 berita yang diterbitkan pada 23 Agustus 
2017. Pada bagian kanan beranda, terdapat pengumuman terbaru berupa Peraturan Bupati 
Tentang PPID. Selain itu, agenda dinas terbaru terkhir diperbaharui pada 23 Agustus 2017, 
berupa Penutupan Liwa Fair dan Festifal Skala Brak Ke-IV. Selain beranda, terdapat folder 
lain seperti berita, pengumuman, agenda dinas, list download dan hubungi admin. 
 

PEMBAHASAN  
Dipandang dari segi komunikasi, sosialisasi terkait PPID di internal Pemerintah 

Kabupaten Lampung Barat masih sangat minim. Pengenalan PPID kepada seluruh OPD hanya 
dilakukan dua kali, yakni dalam bentuk bimbingan teknis di tahun 2016 dan pelatihan di tahun 
2017. Maka, wajar saja bila pengetahuan dan pemahaman seluruh anggota PPID mengenai 
undang-undang KIP belum memadai, bahkan belum paham sama sekali. Selain itu, belum 
adanya sosialisasi kepada masyarakat menimbulkan dugaan adanya kesengajaan dari pihak 
PPID agar masyarakat tidak mengetahui dan tidak peduli dengan adanya keterbukaan 
informasi publik. Sehingga meminimalisasi adanya permintaan informasi kepada PPID 
Kabupaten Lampung Barat.  

Dari segi sumberdaya, memang telah diakui oleh Ketua PPID Kabubaten Lampung 
Barat bahwa baik sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas lembaga masih terbatas. Jika 
melihat keterbatasan ini, maka relevan saja bila informasi yang berada di website PPID 
Kabupaten Lampung barat tidak diperbaharui secara berkala. Kekurangan sumber daya ini 
juga disinyalir sebagai penyebab tidak rapinya sistem pengarsipan data pada PPID Kabupaten 
Lampung Barat. Contohnya, soal surat permohonan informasi yang berasal dari Saudara 
Andrean Saefudin, yang juga menjadi satu-satunya surat permohonan informasi yang masuk 
ke meja PPID Kabupaten Lampung Barat, tidak jelas keberadaannya. Hambatan-hambatan ini 
seharusnya dapat dihindari. Mengingat, PPID Kabupaten Lampung Barat baru dibentuk pada 
2015. Artinya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki waktu 4 tahun untuk 
menganalisis dan mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan 
fungsi PPID.  

Bila dipandang dari segi disposisi, pemahaman anggota terkait peraturan-peraturan 
tentang PPID masih sangat minim. Hal ini tercermin dari pernyataan Ketua PPID Kabupaten 
Lampung Barat. Ia mengatakan PPID Lampung Barat belum memiliki SOP pelayanan 
informasi. Padahal, jika merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata 
Kerja PPID, semua petunjuk teknis PPID sudah lengkap. Lampiran pada Peraturan ini 
sedikitnya memuat 10 hal, termasuk Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan 
Pengumuman Daftar Informasi Publik, Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan 
Informasi Publik, Standar Operasional Prosedur uji konsekuensi, dan Bagan alur kerja PPID 
Kabupatan Lampung Barat. Namun, ketidakpahaman terhadap peraturan yang telah dimiliki, 
menjadikan berkas ini sebagai arsip tanpa implementasi. Jika dipandang dari sisi komitmen 
dalam membentuk PPID, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tampak sangat serius, hal ini 
dapat dilihat dari segi peraturan yang sudah lengkap, mulai dari terbitanya keputusan bupati 
tentang tim perumus pembentukan PPID, penetapan PPID, hingga peraturan tentang tata 
kelola PPID. 
 

Dari sudut pandang struktur birokrasi, koordinasi antara PPID dan PPID pembantu 
memang telah dilakukan, namun belum berjalan dengan baik, apalagi berkesinambungan. Hal 

-
informasi yang dikuasai oleh PPID Pembantu. Padahal seharusnya PPID pembantu yang  
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berperan aktif memberikan informasi yang dikuasainya kepada PPPID untuk dipublikasikan 
kepada masyarakat.  

Koordinasi yang paling gencar dilakukan PPID hanyalah pada saat menjawab 
permohonan informasi dari Saudara Andrean Saefudin. PPID melakukan pemetaan untuk 
menjawab 26 pertanyaan. Dari pemetaan tersebut, PPID menetapkan dan menyurati delapan 
PPID Pembantu untuk menjawab pertanyaan yang sudah dipetakan. Delapan PPID pembantu 
yang mendapatkan tugas menjawab pertanyaan adalah Inspektorat, Bappeda, Badan 
Kepegawaian Daerah, Dinas PPKAD, Sekretariat DPRD, bagian pembangunan, Bagian 
Umum, dan Kantor Layanan Pengadaan. Selanjutnya, berbagai jawaban dari PPID Pembantu 
dihimpun dan disampaikan kepada pemohon informasi. 

 

 

KESIMPULAN  
Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Kabupaten 

Lampung Barat belum berjalan dengan baik. Padahal dari segi peraturan dan pentunjuk 
pelaksanaan, PPID Kabupaten Lampung Barat telah memiliki pedoman yang lengkap. Hal ini 
terjadi karena berbagai kendala yang dihadapi, yakni soal sosialisasi yang kurang baik, 
keterbatasan sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana yang kurang memadai 
serta kurangnya pemahaman anggota PPID terkait UU KIP dan tata kerja PPID yang telah 
dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 

 

Saran  
1. Perlu dilakukan sosialisasi yang berkesinambungan terkait UU KIP dan Peraturan 

Bupati Tentang Tata Kerja PPID, khususnya bagi seluruh anggota PPID Kabupaten 
Lampung Barat agar seluruh anggota PPID paham cara menjalankan tugas dan 
fungsinya.  

2. Perlu dilakukan perbaikan dalam hal pengarsipan data, misalnya dengan 
mengembangkan sistem informasi berbasis online agar arsip-arsip yang berpotensi 
tercecer dan hilang, dapat mudah diakses kapan saja dan di mana saja.  

3. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat Kabupaten Lampung 
Barat, agar masyarakat memahami tentang ketebukaan informasi publik dan 
memahami haknya dalam memperoleh dan mengakses informasi. 
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ABSTRAK  
Fenomena penguasaan dan kepemilikan lahan yang tidak merata telah berkontribusi terhadap 
penciptaan ketimpangan penguasaan tanah (lahan) dan peningkatan jumlah petani tunakisma 
(landless), selain menciptakan nir-akses terhadap sumber agraria melawan investor yang ingin 
menguasai lahan dalam skala luas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber-sumber agraria 
jauh dari semangat dan bahkan menyalahi prinsip UUPA No. 5 tahun 1960. Ketimpangan 
penguasan lahan, lemahnya sistem administrasi pertanahan seperti penertiban tanah yang 
terindikasikan terlantar dan kebijakan yang tidak sesuai ketentuan, rendahnya kompetensi 
publik tentang sistem dan kebijakan agraria, buruknya integritas aparatur dalam tata kelola 
pertanahan, serta tidak adanya Pengadilan Agraria menjadi pemicu konflik yang semakin 
menggejala. Sepanjang tahun 2015, tercatat 252 kasus konflik lahan dengan luas areal konflik 
400.480 ha, yang melibatkan lebih dari 108.714 keluarga. Mengapa konflik lahan terus 
berlangsung, mengapa kebijakan distribusi penguasaan lahan menjadi strategis untuk 
dilakukan, dan bagaimana mewujudkan kebijakan distribusi penguasaan lahan adalah 
beberapa topik menarik yang melandasi penulisan paper ini. Dengan asumsi bahwa salah satu 
ukuran keberhasilan melakukan advokasi kebijakan adalah penerapan strategi dalam suatu 
mode of operation, maka dengan menggunakan metode eksplorasi, paper ini akan 
menjelaskan hakekat advokasi dari Organisasi Masyarakat Sipil yang dapat dilakukan dalam 
mendorong kebijakan distribusi penguasaan lahan sebagai upaya mewujudkan masyarakat 
yang berkeadilan. 

 
Kata Kunci : Advokasi, OMS, Kebijakan Distribusi Lahan.  

 
 

 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang  
Fenomena penguasaan dan kepemilikan lahan yang tidak merata telah berkontribusi dalam 

menciptakan ketimpangan penguasaan tanah dan peningkatan jumlah petani tunakisma ( landless), 
khususnya absolute-landless dan landless-tenant, serta menciptakan nir-akses terhadap sumber-
sumber agraria melawan investor yang ingin menguasai lahan dalam skala luas (Bachriadi dan 
Wiradi, 2011). Sensus Pertanian 1963-2003 dan 2013 

 

ketimpangan kepemilikan lahan selama lebih dari 40 tahun berdasarkan koofisien Gini-rasio
17

, seperti terlihat dalam Tabel 1.  
 

17Koefisien Gini adalah ukuran ketidaksetaraan yang umum digunakan dalam distribusi pendapatan atau 
pengeluaran, atau dalam hal ini distribusi tanah yang berkisar pada nilai nol (persamaan lengkap) yang 
menunjukkan kondisi ketiadaan ketimpangan secara mutlak (dimana setiap orang menguasai lahan dalam luasan 
yang sama); dan nilai 1 menunjukkan angka ketimpangan mutlak (dimana ada satu orang menguasai seluruh 
tanah sementara yang lainnya tidak menguasai tanah). Bachriadi dan Winardi (2011).  
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 memperlihatkan tingkat 



 
Tabel 1. Gambaran Rumah Tangga Pertanian di Indonesia 1973-2003 

 
 

Tahun Sensus 
  

1973*) 
  

1983 
  

1993 
  

2003 
 

          
Total jumlah Rumah tangga petani 21,6  23,8  30,2  37,7  
(juta)             

- (juta rumah 7,1 [33%]  5,0 [21%]  9,1[30%]  13,4 [36%]  
tangga)             
Rumah tangga petani pengguna 14,4 [33%]  18,8 [79]  21,1 [70%]  24,3 [64%]  
lahan (juta rumah tangga)             
Total penguasaan tanah oleh petani 14,2  16,8  17,1  21,5  
pengguna lahan (juta ha)             
Rata-rata Penguasaan tanah oleh 0,99  0,89  0,81  0,89  
petani (ha)             
Rasio Gini Penguasaan Tanah 0,70  0,64  0,67  0,72  

 
Sumber: BPS, diolah 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka gini-ratio pada tahun 1973 sebesar 0,70, 1983 
sebesar 0,64, 1993 sebesar 0,67, 2003 sebesar 0.72. Pada tahun 1963, tahun pertama Sensus 
Pertanian dilakukan dan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 belum 
berjalan maksimal, koefisien gini-rationya 0,57. Data tahun 2000, sebanyak 2.178 perusahaan 
memiliki 3.52 juta ha, dan tahun 2002, sekitar 6 juta ha dari 18 juta ha dialokasikan untuk 
kebun sawit (Colchester, 2006). Tahun 2015, hanya 200.000 keluarga yang menguasai akses 
80% kekayaan alam baik tambang, laut, hutan, maupun perkebunan (KPA dalam Ruwiastuti, 
2015). Sensus Pertanian Tahun 2003 menggambarkan hanya 21,5 juta ha untuk lahan 
pertanian dengan 37 juta farmer households, dengan 36% diantaranya landless, dan 
mengakibatkan problem of food insecurity. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan 
sumber-sumber agraria yang jauh dari semangat dan menyalahi prinsip UUPA No. 5 tahun 
1960 terus terjadi baik dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam bentuk distribusi yang 
dimonopoli maupun oleh perusahaan dalam bentuk penelantaran.  

Ketimpangan penguasaan/pemanfaatan lahan, lemahnya sistem administrasi 
pertanahan seperti penertiban tanah yang terindikasi terlantar, dan kebijakan yang tidak sesuai 
ketentuan, rendahnya kompetensi publik tentang sistem dan kebijakan agraria, buruknya 
integritas aparatur dalam tata kelola pertanahan, serta tidak adanya Pengadilan Agraria 
kemudian terbukti semakin menjadi pemicu konflik. KPA (2015), melaporkan sepanjang 
tahun 2015, tercatat 252 kasus (land-conflicts) dengan luas areal konflik 400.480 ha, yang 
melibatkan tidak kurang 108.714 keluarga. Secara rinci konflik agraria tersebut terjadi pada 
sektor perkebunan seluas 362.526 ha, sektor kehutanan seluas 52.176 ha, sektor pertambangan 
seluas 21.127 ha, pesisir kelautan 11.231 ha, infrastrukrur 10.603 ha, pertanian seluas 940 ha, 
dan lain-lain 1.827 ha.  

Atas dasar berbagai permasalahan tersebut, maka dorongan agar petani mau 
mengelompokkan diri dalam organisasi masyarakat sipil kemudian melakukan tekanan 
terhadap berbagai ketidakadilan penguasaan lahan terus bergulir. Ide filosofis menggerakkan 

warga petani tentang pembentukan masyarakat madani (civil society)18 sebenarnya bukan  
 
18Sebagaimana sebutan civil society di Tiongkok (lihat misalnya Huang, 2015) di Indonesia penggunaan istilah 
CSO, NPO, NGO, LSM memiliki interpretasi yang mungkin berbeda dengan yang dilihat dari literatur, dan 
secara faktual civil society telah bergerak bersama pertumbuhan Republik seperti perlawanan terhadap konflik 
tanah antara tahun 1980 an dan 1990 an (lihat, Aspinall, 2004). Ibrahim (2006) menegaskan perlawanan civil 
society terhadap kolonialis Belanda.Tahun 1970-an istilah organisasi non-pemerintah (ORNOP) digunakan 
sebagai terjemahan non-governmental organization (NGO), kemudian digantikan dengan istilah Lembaga Swada 
Masyarakat (LSM) yang secara harpiah berarti -  (SRO), sebahagian besar disebabkan 
oleh ketakutan di kalangan aktivis bahwa istilah ORNOP dapat memancing tindakan represif pemerintah.  
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sesuatu yang baru, dan secara geneologis dapat ditelusuri jauh ke belakang. Pada masa lalu, 
masyarakat sipil disamakan dengan negara dan kesopanan (civility) yang berarti menjadi 
warga negara yang baik (being good citizens). Dalam pengertian tradisional, ide modern civil 
society selalu dikaitkan dengan The Scottish Enlightnment pada akhir abad ke 18. Istilah 
masyarakat sipil muncul lagi pada akhir abad ke-20 selama era globalisasi dan hegemoni 
wacana liberal yang semakin meningkat. Menurut model liberal, masyarakat sipil terintegrasi 
dalam proses pemerintahan dan diasumsikan menjadi penangkal negara, menghadapi 
pemegang kekuasaan dan membela kepentingan publik terhadap kepentingan pasar. Peran ini 
telah menghasilkan pendalaman pemisahan antara negara dan masyarakat sipil dari pemisahan 
antara negara dan masyarakat sipil (Lewis 2002).  

Kontribusi organisasi masyarakat sipil terhadap pembangunan telah dikemukakan oleh 
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Pertama, bahwa kelompok 
masyarakat sipil telah terbukti memainkan peran penting dalam mereformasi negara dan 
modal. Kedua, bahwa masyarakat sipil membutuhkan ruang politik untuk memainkan peran 
ini dengan cara yang benar (INFID, 1999). Kajian Harney dan Olivia (2003) di Indonesia juga 
menjelaskan ketersediaan  yang dibutuhkan tersebut, yang diyakini menjadi 
bagian dari pembentukan democratic governance, dan lebih jauh lagi, ketiga, masyarakat sipil 
dapat berkontribusi positif terhadap capaian tujan-tujuan dibentuknya pemerintahan melalui 
tindakan advokasi yang dilakukannya.  

Advokasi sendiri, dipahami sebagai  (James dan Rose-
Ackerman, 2006), atau  (Ljubownikow dan Crotty, 2016), dan sering 
dikaitkan dengan kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap suatu institusi maupun 
individu yang relevan serta kemampuan untuk memengaruhinya (Almog-Bar dan Schmid, 
2011). Oleh karena itu, advokasi dapat dilihat sebagai istilah yang umumnya digunakan untuk 
menggambarkan upaya memengaruhi kebijakan publik dan dengan demikian mempengaruhi 
perubahan lingkungan operasi pada sebuah organisasi nir-laba atau organisasi publik .  

Konteks advokasi dalam masyarakat sipil adalah bahwa advokasi merupakan varian 
aktifitas organisasi masyarakat sipil, selanjutnya OMS, dan membuktikan bahwa kapasitas, 
strategi maupun mode of operation OMS adalah sebuah keniscayaan. Otonomi OMS dari 
negara merupakan ciri utama dalam menyelesaikan misi mereka secara independen dan 

 & Galaskiewicz, 2004). 
Terutama dalam menjalankan fungsi esensial dalam melakukan advokasi dan menyuarakan 
kepentingan warga negara. Menurut Jenkins (2006), tujuan keseluruhan dari advokasi adalah 
untuk memperbaiki keterwakilan politik yang tidak seimbang dengan memastikan bahwa 
seperangkat kepentingan yang lebih luas dapat disuarakan melalui peran mereka.  

Beberapa kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk pembicaraan 
dengan pemerintah, pemantauan program pemerintah, advokasi hukum di pengadilan, 
menyerukan boikot dan demontrasi ataupun penyusunan surat petisi (Boris dan Mosher-
Williams, 1998; Jenkins, 2006; McCarthy dan Castelli, 2001; Onyx et al., 2008). Semuanya 
dimaksudkan untuk melakukan satu dari tiga hal, yakni: mempengaruhi keputusan 
pemerintah, membentuk kebijakan institusi, atau untuk mendorong partisipasi politik 
masyarakat (Jenkins, 2010). OMS juga terbukti telah melakukan berbagai peran dalam 
masyarakat kontemporer (Anheier, 2005). Argumen utamanya adalah bahwa OMS memiliki  

 
Beberapa mengusulkan sebuah istilah lain, LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat), self-help 
community support yang mirip dengan LSM, sementara yang -

mencapai konsensus (Hadiwinata, 2003: 6-7). Setelah 
reformasi 1998, para aktivis mulai menggunakan dan mempopulerkan istilah Organisasi Masyarakat Sipil 
(OMS), civil society organization (CSO) untuk membedakan secara khas masyarakat sipil, atau masyarakat 
madani dan masyarakat yang diprakarsai oleh militer, pemerintah dan bisnis (lihat, Hadiwinata, 2003; Nugroho, 
2009).  
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kapasitas advokasi sebagai komponen penting dari misi mereka sebagai organisasi masyarakat 
sipil, selain kedekatan dengan warga (Almogh-Bar dan Schmid, 2013). Upaya memberikan 
pengaruh pada seluruh daur kebijakan publik diupayakan untuk melidungi kesejahteraan 
anggotanya, mempromosikan keadilan ekonomi dan sosial, serta memperkuat demokrasi dan 
persamaan kesempatan (Reis, 1999; Onyx et al., 2008). 
 

Pokok Masalah  
Kapasitas advokasi OMS disebut Kimberlin (2010) sebagai  

yang menuntut OMS agar terus memperbaharui kapasitas advokasi, penyesuaian 
strategi maupun mode of operation pada seluruh daur kebijakan yang berjalan. Berkaitan 
dengan itu, kapasitas advokasi CSO dalam mengelola strategi perlu diterapkan dalam suatu 
mode of operation dengan nilai-nilai eksternal yang mempengaruhinya sehingga dapat 
menjadi ukuran keberhasilan dalam melakukan advokasi kebijakan. Kajian Suleiman (2013) 
menemukan fakta bahwa:  

 democratic 
.  

Menurut Budiman (2001), kapasitas advokasi menjadi penting terkait perubahan 
kebijakan yang menjadi tujuan advokasi. Dalam rentang waktu relatif panjang, indikator 
kapasitas advokasi seperti yang disampaikan Alliance for Justice (2005) membantu mengukur 
kapasitas advokasi yang dimiliki CSO. Dalam rentang waktu yang panjang, pertumbuhan 
kapasitas advokasi OMS dengan strategi dan model yang dipilih selalu berkaitan erat dengan 
evolusi demokrasi, sehingga masalahnya adalah bagaimana model advokasi yang bisa 
dijalankan oleh OMS di Indonesia khususnya dalam mendorong kebijakan distribusi 
penguasaan lahan sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. 
 

Tujuan Penulisan  
Tujuan utama dari paper ini adalah untuk menjelaskan kapasitas, strategi, dan model 

advokasi OMS dalam mewujudkan agrarian reform khususnya distribusi penguasaan dan 
kepemilikan tanah bagi petani penggarap dan atau petani yang landless. Penguasaan dan 
pemilikan tanah yang terdistribusikan terhadap petani akan memberikan dampak terhadap 
perubahan struktur sosial penguasaan dan kepemilikan tanah dan kemduian akan mendorong 
tingkat kesejahteraan petani yang semakin meningkat. Tujuan lain dari paper ini adalah untuk 
memperluas pengetahuan teoritis yang ada yang berhubungan dengan proses dan pola koalisi 
gerakan civil society organisation dalam melakukan perubahan kebijakan (policy change). 
 

PEMBAHASAN 
Dinamika Agrarian Reform  

Agrarian reform sering digunakan secara bergantian dengan istilah land reform. 
Agrarian reform memiliki pengertian yang lebih luas dari land reform, yang berkaitan bukan 
saja dengan redistributive land reform tetapi juga berupaya memperbaiki struktur agraria yang 
terdiri atas sistem penguasaan tanah (kepemilikan dan penguasaan tanah), metode 
penggarapan tanah dan organisasi penguasahaannya, skala operasi usahanya, sewa menyewa, 
kelembagaan kredit, pemasaran juga pendidikan dan pelatihan untuk menyesuaikan diri 
dengan tujuan-tujuan keadilan sosial dan produktifitas (Jacobs, 2013; Huizer, 2001). 
Sedangkan land reform mengacu pada redistribusi lahan yang lebih sempit, biasanya kepada 
kelompok penerima yang terbatas (Jacobs, 2013). Dalam paper ini  dan 

dipergunakan secara bersama untuk menunjukkan pengertian tentang kebijakan 
redistributive reform.  
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Definisi klasik agrarian reform dan land reform menjelaskan paradigma 
developmentism, khususnya setelah Perang Dunia II dan dekolonisasi, yang berasumsi bahwa 
motor pembangunan dan restrukturisasi masyarakat adalah negara19. Dalam agrarian reform, 
negara menyediakan layanan dukungan, sementara redistribusi pendapatan dan properti akan 
memberikan manfaat sosial secara keseluruhan termasuk meningkatkan industrialisasi. Korea 
Selatan dan Taiwan sering disebut sebagai contoh yang relatif egaliter dalam agrarian reform 
yang meletakkan dasar bagi industrialisasi berikutnya (Chang 2002).  

Penelitian AKATIGA (2016) menyebutkan fakta dari berbagai negara penghasil padi 
di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang berhasil melakukan land reform 
dengan hasil yang sangat nyata bagi produktifitas, pemerataan, maupun dinamika sektor 
pertanian dan non pertanian. Fakta yang meruntuhkan anggapan bahwa agrarian reform 
hanya dapat diimplementasikan di negara-negara sosialis-komunis. Lebih dari itu, agrarian 
reform senantiaasa relevan dengan konteks kecenderungan global. Menurut Jacobs (2013; 
lihat juga Borras, 2010; Patnaik, 2014), agrarian reform terus menjadi sangat penting 
diantaranya pemenuhan lahan untuk hunian serta jaminan ketahanan pangan dan pertanian 
berkelanjutan, terutama di dunia yang dibingkai oleh kebijakan neoliberal.  

Implementasi agrarian reform di Indonesia, yaitu berdasarkan UUPA No. 5/1960, 
yang disebut Gouwgioksiong (1961) memajukan azas nasionalisme yang kuat yang 
memungkinkan warga negara Indonesia untuk mendapat hak-hak kepemilikan dan 
penggunaan yang penuh atas tanah. Soemardjan (1962) meringkas prinsip-prinsip UUPA No. 
5/1960 sebagai berikut:  
(1) Agricultural land is for tilling farmer;  
(2) Primary rights to land, e.g., individual private ownership, are exclusively for 

Indonesia citizens, but foreign nationale can obtain secndary rights to rent or to 
use land under the time and sixe limitations set by law;  

(3) Absente ownership is not allowed except for those persons in active state service 
an dfor other exceptional cases;  

(4) The economicaly weak farmers should be protected against those occupying a 
stronger position. 

 

Penerapan UUPA No. 5/1960 yang diikuti dengan Peraturan Pengganti Undang-
Undang (Perpu) No. 56/Prp/1961 tentang Pembatasan Tanah Pertanian, dan Peraturan 
Pemerintah N0. 224/1961 tentang Redistribusi Tanah dan Prosedur Ganti Rugi, serta UU No. 
21/1961 tentang Pengadilan Land Reform merupakan kerangka pelaksanaan program land 
reform yang bertujuan membatasi kepemilikan lahan individual (Bachriadi dan Wiradi, 2011). 
Berdasarkan UUPA, maka agraria yang dimaksud di Indonesia adalah lebih dari sekedar tanah 

oleh negara dan digunakan sebesar-   
Orde Baru (1966-1998) merubah politik agraria, yang dilanjutkan oleh rezim 

berikutnya namun bertola land for 
yang dijalankan melalui agrarian reform. Sejak berkuasa, terjadi 

misplaced jurisdiction over agrarian reform yang berlangsung sampai sekarang. Jika pada 
tahun 1960-an karena the politcal context, pada era Orde Baru karena pilihan kebijakan  

 
 

19Dekade 1950-1960-an, persaingan pertentangan ideologi Blok Barat dan Blok Timur berpengaruh terhadap 
agrarian reform: diskursus, program, kebijakan, operasionalisasi, capaian, ataupun hanya sekedar retorika. Tahun 
1960-1970-an, developmentalism sebagai paradigma pembangunan mendorong Revolusi Hijau meninggalkan 
ide dasar agrarian reform, yaitu redistribusi lahan secara komprehensif yang diberikan kepada petani penggarap. 
Lihat, Bachriadi dan Wiradi (20110.  
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 yang mengijinkan investor asing dan domestik 
memanfaatkan alokasi tanah untuk bisnis kehutanan, pertambangan, perkebunan. UUPA tidak 
dijadikan dasar pedoman peraturan perundang-undangan untuk sumber-sumber agraria. Orde 
Baru tidak memiliki keinginan menjadikan land reform sebagai dasar pembangunan. 
Persoalan tanah hanya didefinisikan dan diperlakukan sebagai rutinitas ketimbang dasar bagi 
pembangunan ekonomi rakyat (Bachriadi dan Wiradi, 2011). 
 

Advokasi Civil Society  
Advokasi masyarakat sipil dapat mempengaruhi decision makers, media promotion, 

pendidikan warga, dan berbagai bentuk keterlibatan warga negara, yang muncul secara kuat 
dalam beberapa dekade terakhir. Bentuk, institusi, dan jaringan yang dihasilkannya dapat 
bervariasi yang sebahagian besar mencerminkan tingkat formalitas aliansinya (Clark, 2010). 
Kajian yang dilakukan Zompetti (2006) menjelaskan advocacy, sebagaimana civil society, 
bersumber dan memiliki keterkaitan intelektual dengan konsep polis dan res publica. Yunani 
dan Romawi kuno menggunakan term advocacy  

(Dunne, 1999; Grace, 2001). an 
umbrella term  
untuk merubah kebijakan dan tindakan, mereformasi institusi, merubah sikap maupun 
perilaku. Gen dan Wright (2013) mendefinisikan (policy) advocacy sebagai  

  
Beberapa karakteristik pendefinisian dapat terlihat dari beberapa konsep di atas. 

Pertama, advokasi merupakan aktifitas yang diprakarsai oleh warga, bertindak secara individu 
atau kolektif (Reid, 2001), seringkali diwakili oleh organisasi non-profit (Reed, 2009; 
Jansson, 2010). Hal ini menjadi berbeda dengan kegiatan partisipasi publik yang diprakarsai 
oleh badan-badan pemerintah, termasuk dengan cara-cara penjangkauan familiar seperti 
dengar pendapat, survei warga, atau yang lainnya (McLaverty, 2011). Kedua, metode 
advokasi melibatkan proses yang disengaja, untuk mempengaruhi pengambil keputusan 
(Jenkins, 1987) atau mempengaruhi agenda sosial atau kemasyarakatan dalam kerangka to 
build political will around action (Grantmakers in Health, 2005). Ketiga, tujuan advokasi 
akhirnya adalah perubahan kebijakan (Reisman, Gienapp dan Stachowiak, 2007).  

Concise Oxford English Dictionary, edisi ke 11, Soanes dan Angus (2004) 
menyebutkan advocacy sebagai  

. Dalam pelaksanaannya, advokasi melibatkan berbagai strategi yang ditujukan untuk 
mempengaruhi pengambilan keputusan publik-siapa yang memiliki kekuasaan dalam 
membuat keputusan, bagaimana cara mengambil keputusan dan bagaimana cara menerapkan 
dan menegakkan keputusan. Kajian yang dilakukan Zompetti (2006) menjelaskan advocacy, 
sebagaimana civil society (Viterna, 2015; Cerothes, 1988), keduanya bersumber dan memiliki 
keterkaitan intelektual dengan konsep polis dan res publica. Yunani dan Romawi kuno 
menggunakan term advocacy  (Dunne, 
1999; Grace, 2001). Menurut Cohen (1999), pada masa itu dikenal dua tipe advocates, 
pertama, the advocatus yaitu the advocate for civic engagement and improvement of society, 
dan yang kedua, the jurisconsult, yaitu the advocate for someone else. Cicero (1949) 
mewariskan the five canons yang menjadi kunci untuk advokasi, terutama berkaitan dengan 
the advocatus, yaitu: Invention, Arrangement, Style, Memory, dan Delivery, yang secara 
faktual canons tersebut menunjukkan pentingnya civic engagement qua advocacy, sebagai 
lawan the jurisconsults. Menurut Hanrahan (2003), Cicero sesungguhnya  
value of expressing civic virtue and political stability as well as providing intellectual 

Dari sini, Topatimasang et al  
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(2007) menjelaskan istilah advokasi dengan advocaat atau advocateur yang berarti 

  
Advokasi terlihat dapat didefinisikan secara beragam. Para pakar dan berbagai civil 

society organizations memberikan definisi dalam perspektif yang beragam (Dalrymple dan 
an umbrella term

meliputi suatu metode, pendekatan, serangkaian alat yang digunakan untuk merubah 
kebijakan dan tindakan, mereformasi institusi, merubah sikap maupun perilaku. Dalam 
keterkaitannya dengan non-profit organizations, advocacy digambarkan dengan  
quintessential function of the voluntary sector and a unique organizational competence of the 
voluntary agency (Salamon, 2001). Peneliti Oxam, Bryer dan Magrath (1999) menyebutkan 
pandangan Oxam tentang advocacy sebagai berikut:  

decision makers to design, adopt, and change policies and practices to secure 
direct and lasting benefit for the people we work it. The aim is to maximize impact 
by adressing structural causes of poverty. The activities, mutually reinforcing 
where possible, include lobbying, public campaigning, public education, and 

 
 

Menurut Reid (2000) istilah advokasi menggambarkan berbagai ekspresi tindakan 
individu dan kolektif. Menurutnya, advokasi dapat dipahami dengan mempertimbangkan 
aktifitas mempengaruhi opini publik, yang dapat meliputi pendidikan umum, menawarkan 
solusi yang lebih baik, mobilisasi masyarakat, pengaturan agenda dan desain kebijakan, lobi, 
pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan umpan balik, maupun keterlibatan dalam pemilu 
terkait dengan issue kebijakan tertentu. Menurut Reid, t on which 
activities constitute advocacy, and no one source gives a full account of the many kinds of 
activities and strategies groups use to leverage influence in the policy process  
Namun demikian, ketika term advokasi telah digunakan dalam naskah akademik maupun 
literatur dan toolkit profesional, beberapa karakteristik pendefinisian dapat terlihat (Gen dan 
Wright, 2013). Pertama, advokasi merupakan aktifitas yang diprakarsai oleh warga, bertindak 
secara individu atau kolektif dan seringkali diwakili oleh organisasi non-profit. Hal ini 
menjadi berbeda dengan kegiatan partisipasi publik yang diprakarsai oleh badan-badan 
pemerintah, termasuk dengan cara-cara penjangkauan familiar seperti dengar pendapat, survei 
warga, atau yang lainnya. Kedua, metode advokasi melibatkan proses yang disengaja, untuk 
mempengaruhi pengambil keputusan (Jenkins, 1987) atau mempengaruhi agenda sosial atau 
kemasyarakatan dalam kerangka to build political will around action (Grantmakers in Health, 
2005). Ketiga, tujuan advokasi akhirnya adalah perubahan kebijakan (Reisman, Gienapp dan 
Stachowiak, 2007) atau proses pembuatan kebijakan, dan umumnya untuk membuat kebijakan 
lebih mudah diakses dan transparan-dikenal dengan  (Chapman dan 
Wameyo, 2001). Dalam konteks , seperti ungkapan Moore (2011) 

. Dengan mempertimbangkan 
literatur akademik dan kaum profesional tentang karakteristik advokasi, Gen dan Wright 
(2013) mendefinisikan (policy) advocacy sebagai  initiated by the public 

.  
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Memahami Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil 
- The Components of a Sustainable Advocacy Strategy  

Seperti halnya pendefinsian advokasi, advocacy strategy yang dikembangkan civil society 
organizations dapat beragam. Hansen (2010) menyebutkan dalam tiga cara:  

First, working directly with those in power to pressure or convince them to adopt 
public policies and practices that will benefit disadvantaged people. Second, 
influencing those in power by working directly with the people who are 
disadvantaged and providing them with the skills to influence those with power to 
adopt better practices and policies. Third, disseminating information through the 
media and other sources to create public awareness about a problem, which will 
in turn put public pressure on decision-makers. 

 

Secara praktis, model dan strategi yang diterapkan akan melibatkan berbagai 
kombinasi dari tiga pendekatan tersebut. Yang lebih terpenting, penggunaan model dan cara-
cara berstrategi yang dapat dikerjakan, terukur kemungkinan pengukuran keberhasilannya, 
serta compatible dengan konteks kerja advokasi. Seperti yang disampaikan Chen dan Locke 
(2010), context for advocacy work akan terus terikat dengan berbagai variabel kontekstual, 
seperti high levels of uncertainty, rafidly changing environments, visibility, funding, intuitive 
leaders, professionalization of the advocacy field, serta low need for replication. Variabel 
kontekstual tersebut akan menguji  serta 
ability to act skill and resources. Karena itu diperlukan framework for understanding and 
assessing advocacy capacity (Yana Fajar Basori, 2016a; 2016b).  

Dalam konteks demokrasi dan governance, Fox dan Helweg (1997) menjelaskan civil 
society advocacy sebagai the virtuous circle dalam melakukan a sustainable advocacy 
strategy. Berdasarkan review terhadap literatur yang relevan. Fox dan Helweg (1997) 
menjelaskan tiga komponen komprehensif dari advocacy strategy, yaitu transformational, 
developmental dan instrumental. Tiga komponen tersebut merupakan 
continuum: bergerak dari mational) to civil society 
strengthening. Instrumental Advocacy ---atau, the process by which concreate policy 
outcomes or reforms are archieved sebagai sesuatu yang seharusnya biasa terjadi dalam 
advokasi sebagaimana  dengan kemungkinan-kemungkinan hasil yang dapat 
dicapai. Menurut Fox dan Helweg (1997),  

 
simple, inter-alia, as knowing how to mount a campaign, using the media, or 

tionships, there would probably be no 
policies or reforms left to influence, and we would all be living in some 

. 
 

Berdasarkan penelitiannya, Fox dan Helweg (1997) membuat tiga poin penting tentang 
the formulation of an advocacy strategy. Pertama, seperti halnya the tools dan tactics dalam 
instrumental advocacy yang penting dalam proses pencapaian hasil kebijakan yang 
diinginkan, dua komponen lainnya yaitu citizen empowerment dan civil society strengthening. 
Semua hal tersebut menurut Fox dan Helweg (1997) merupakan  

. Kedua, preconditions 
untuk pencapaian hasil kebijakan yang diinginkan (instrumental objectives) yang menjelaskan 
keterkaitan yang kuat dengan aktifitas yang berkaitan dengan capaian-capaian dari 
strengthens civil society maupun empowers citizens, demikian seterusnya sebagai a virtuous 
circle. Ketiga, selain mengejar an instrumental advocacy objective, advokasi dilakukan untuk 
berkontribusi pada the empowerment of citizens, the strengthening of civil society, serta the  
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building of social capital he ability and willingness of citizens and 
their organizations to undertake instrumental advocacy demonstrates an unparalleled 
commitment to constitutionalism and the rule of law as the favored solution to political 

. 
 

- A Transformational Objectives: Advokasi sebagai Citizen Empowerment dan 
Citizenship Building  
Tujuan-tujuan transformasional didefiniskan sebagai A Transformational Objectives 
merupakan  
to challenge the status quo by gaining a sense of their own power, including the capacity to 
define and prioritize their problems, and then acting to address and resolve them . Kerangka 
aksinya diarahkan pada citizen empowerment maupun citizenship building. Untuk mencapai 
the transformational objective, seperti dari mengubah individu menjadi aktif, informed 
citizenry, diperlukan proses pendidikan yang panjang dan tidak sebentar. Hal ini dapat 
berlangsung dirumah, di ruang kelas, atau di kelompok-kelompok kewargaan yang dibentuk 
secara sukarela untuk memajukan kepentingan bersama, memecahkan masalah bersama. 

 
- A Development Objective: Advokasi sebagai Strengthening Civil Society dan 

Building Social Capital  
A development objective merupakan 
to alter the existing relations of power by providing themselves with a lasting institutional 
capacity to identify, articulate and act on their concerns, interests and aspirations, including 
the ability to achieve specific and well- . Untuk mencapainya, 
advokasi diarahkan sebagai strengthening civil society dan building social capital. 

 

Sebagai upaya penguatan masyarakat sipil dan membangun modal sosial, advokasi memiliki 
tujuan-tujuan mengubah hubungan kekuasaan, yaitu: pembentukan masyarakat sipil yang 
terkait dengan demokrasi yang kuat serta tata kelola pemerintahan yang baik.Tujuan 
perkembangan advokasi mengasumsikan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan 
kekuasaan antara masyarakat yang belum terorganisir dan masyarakat pada umumnya yang 
secara politik terorganisir. Kelompok masyarakat sipil yang terorganisir, secara internal 
berdaya dengan intermediasi organisasi yang dilakukannya serta mampu mengakses arena 
kekuasaan dan pembuatan keputusan sehingga mereka secara kolektif dapat bertindak. 
Penguatan masyarakat sipil mendorong sebuah komitmen mewujudkan nilai atau visi untuk 
meluruskan ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan antara masyarakat, negara dan 
pasar. Upaya ini tidak berarti menjadikan masyarakat sipil lebih kuat dari negara, tetapi lebih 
dari itu mendorong civil society organization bergerak secara kolektif sepanjang kontinum 
pengembangan kapasitas melalui serangkaian intervensi pelatihan dan asistensi teknis ke titik 
paritas dengan negara dan pasar. Penguatan ini dilakukan untuk advokasi yang berkelanjutan, 
tahan lama, dan menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam merawat 
hubungan kekuasaan dengan negara dan pasar. Melalui pembangunan masyarakat sipil, 
ketersediaan individu yang memilih untuk terlibat dalam advokasi lebih terjamin, mengatasi 
berbagai kebutuhan peningkatan kapasitas termasuk yang terkait dengan advokasi; melakukan 
penelitian dan merumuskan independen kebijakan negara dan pasar; mengembangkan dan 
mempromosikan kepatuhan sukarela, melindungi dan mempromosikan hak-hak sektor ini, 
serta mencari sumber pembiayaan yang baru.  
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- An Istrumental Objective: Mempengaruhi Key Policy Outcomes serta Pemenuhan 
Reform Agenda  
An Instrumental Objective merupakan the process in which a group(s) applies a set of skills 
and techniques for the purpose of influencing public decision-making; the ultimate result is to 
achieve a well-defined social, economic or political policy goal or reform. Sebagai sebuah 
instrumental strategy, advokasi merupakan a set of tools, tactics or techniques employed to 
effect a well-defined reform or policy change. Secara praktis, tujuan-tujuan instrumentalis 
adalah mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Kemampuan memobilisasi sumber daya 
dan memiliki keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan merupakan penentu kesuksesan 
kampanye issue suatu kebijakan. 
 

Konsep instrumental advokasi mengasumsikan masalah kebijakan telah ditentukan 
sebelumnya dan bahwa sistem politik relatif terbuka baik untuk warga maupun civil society 
organization berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebagai masalah operasional, 
advokasi adalah proses dimana kelompok yang bersangkutan memperlihatkan keterampilan, 
teknik dan taktik untuk mempengaruhi keputusan serta menentukan hasil kebijakan yang 
diinginkan. Dengan demikian, advokasi kebijakan merupakan konsep netral, alat atau 
instrumen, sarana bagi sebuah organ untuk mempengaruhi proses lahirnya sebuah kebijakan. 
 

Sebagai an instrumental objective, advokasi dengan tujuan yang jelas, terorganisir 
mempengaruhi perubahan kebijakan merupakan salah satu dari dari tiga hasil antara yang 
berkontribusi terhadap pencapaian keseluruhan tujuan strategis dari effective and sustainable 
advocacy. Sebagai sebuah strategi of political change, advokasi merupakan proses dinamis 
yang mencakup warga negara dan organisasi mereka untuk mempromosikan kepentingan 
bersama dan memajukan aspirasi kolektif. Hal lain yang penting adalah, pemberdayaan 
masyarakat miskin dan tidak terorganisir, serta menciptakan sebuah generasi yang memiliki 
kesadaran tentang civic norms maupun democratic values yang mampu terlibat dalam urusan 
pengambilan keputusan yang akan berpengaruh dalam kehidupan mereka. Berdasarkan uraian 
tersebut, dapat disampaikan bahwa advokasi merupakan aktifitas yang dilakukan warga 
masyarakat secara demokratis, sistematik dan terpadu untuk mempengaruhi proses pembuatan 
kebijakan, hukum, praktik perilaku dan sistem yang merugikan pengembangan kualitas 
manusia. 
 

 

KESIMPULAN  
Dalam perspektif reformasi agraria sebagai tujuan dari advokasi OMS, logika yang 

harus dibangun adalah, pertama, land reform menciptakan pasar atau daya beli. Tanpa adanya 
pemerataan tanah, maka tidak ada kekuatan daya beli, artinya juga tidak ada kekuatan pasar. 
Tanpa kekuatan pasar, produksi tidak akan berkembang. Land reform adalah sebuah 
instrumen bagi penciptaan pasar dalam negeri, suatu prasyarat dari setiap sistem ekonomi 
nasional.. Kedua, petani tanpa aset tanah, sama artinya dengan petani miskin yang tidak akan 
mampu untuk menciptakan tabungan. Padahal tabungan pertanian diperlukan oleh setiap 
pemerintahan, guna mendanai pembangunan pertanian maupun pengembangan sektor-sektor 
lain. Ketiga, tanpa peningkatan ekonomi petani, maka pajak pertanian akan tetap minim. 
Keempat, tanpa land reform, maka tidak akan terjadi diferensiasi yang meluas dari pembagian 
kerja di pedesaan yang tumbuh karena kebutuhan pedesaan itu sendiri. Diferensiasi yang 
terjadi tanpa land reform, bersifat terbatas, menimbulkan jurang kelas yang tajam, dan 
eksploitatif. Kelima, tanpa land reform, tidak akan terjadi investasi di dalam pertanian oleh  
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petani sendiri. Malahan terjadi disinvestasi, karena lama kelamaan banyak petani kehilangan 
tanah dan kemiskinan meluas.  

Akibatnya sektor industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan, jasa, dan sirkulasi 
uang melemah, dan hanya bisa bergantung dari intervensi modal di kota. Akibat parahnya, 
adalah desa menjadi sumber pemerasan kota, karena desa tunduk pada kepentingan kota. Desa 
menjadi sumber yang dipakai untuk mensubsidi ekonomi kota, sementara desa menjadi 
terbelakang. Serta keenam, tanah akhirnya hanya menjadi objek spekulasi, karena tidak 
mampu digunakan secara produktif oleh kaum taninya, melainkan dijarah oleh kelas-kelas di 
kota bagi kepentingan spekulasi dan investasi non-produktif. Tanah dijadikan objek komoditi 
dan dijadikan dasar bagi akumulasi primitif modal awal dengan mekanisme land grabbing 
(pengambilan tanah sewenang-wenang), yang kemudian dijual kembali atau dimasukkan ke 
mekanisme pasar tanah. Semua symptom tersebut yang sekarang terjadi di Indonesia, karena 
Indonesia enggan melakukan program land reform.  

Karena itu, mendorong OMS melakukan advokasi dengan berbagai model adalah salah 
satu ikhtiar dalam mewujudkan land reform tersebut. Advokasi yang efektif atau mencapai 
hasil kebijakan yang diinginkan akan terjadi apabila OMS sebagai masyarakat sipil yang 
otonom dan kuat memiliki kemampuan kelembagaan permanen untuk :i) mengakses arena 
politik di mana kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan berlangsung, ii) 
mengartikulasikan pers untuk sebuah perubahan kebijakan yang diinginkan, iii) memastikan 
bahwa setelah keputusan ditetapkan kemudian diimplementasikan, iv), memantau 
implementasi kebijakan, dan v), dan jika diperlukan mampu merumuskan perubahan 
kebijakan yang tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dan tujuan awal penetapan kebijakan. 
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ABSTRAK  
Salah satu pengalaman sosial, khususnya kehidupan antar etnik pada saat terjadinya konflik 
menunjukkan adanya dinamika sosial yang cukup tinggi. Pengalaman-pengalaman masa lalu 
dapat dipergunakan sebagai cermin untuk instrospeksi diri dan berperilaku. Tujuan penelitian 
ini mengetahui pengalaman perilaku komunikasi dalam Kehidupan social pasca penyerangan 
etnik Lampung terhadap etnik Bali di Desa Balinuraga. Penelitian ini mengunakan metodologi 
fenomenologi dan deskriptif analitik kualitatif, mengunakan studi mendalam serta pendekatan 
obyektif-subyektif. Selain itu, mengungkap proses secara akumulatif terjadinya perbedaan 
kesepahaman dalam pemberian makna simbol-simbol komunikasi. Kurangnya memahami 
simbol simbol komunikasi dalam masyarakat, terimlementasi dalam perilaku komunikasi 
berakibat dapat fatal, berujung pada kekerasan antar kelompok sosial. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan historis. Subyek penelitian ini dibagi menjadi dua, masyarakat Desa 
Balinuraga dan Desa Agom, yang berada di Kecamatan Way Panji Kabupaten Penduduk lokal 
Selatan. Hasil penelitian. Perbedaan latar belakang kebudayaan, kepentingan individu maupun 
kelompok dapat menciptakan perilaku komunikasi yang berbeda. Perilaku komunikasi yang 
terjadi antara kedua etnik membawa pengalaman tersendiri. Ada pengalaman yang didapat 
oleh masyarakat dari etnik Bali maupun Lampung yang dapat mendukung terjadinya 
rekonsiliasi dan kedua ada Perilaku komunikasi yang antara etni Bali dan Lampung yang 
kurang mendukung terjadinya rekonsiliasi. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan, 
bahwa kesenjangan perilaku komunikasi dan berinteraksi sosial dipengaruhi oleh perbedaan 
perilaku komunikasi dengan latar belakang budaya, adat-istiadat, keyakinan, kepandaian, dan 
pengetahuan, serta di dalamnya terkait dengan pendirian dan perasaan akan sesuatu 
permasalahan sosial yang didapat seseorang dalam dan kurangnya nilai-nilai kearifan lokal 
yang diadopsi serta pengalaman seseorang dalam berinteraksi sosial 

 

Key word : Pengalaman sosial, komunikasi antarbudaya, Perilaku komunikasi  
 

PENDAHULUAN  
Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keragaman etnik, 

sebagai akibat adanya program transmigrasi, maupun karena sebab lain. Mereka datang ke 
Lampung baik sebagai transmigran maupun karena alasan lain. Mereka biasanya bekerja 
sebagai buruh atau kuli perkebunan karet, kelapa sawit, dan lada.  

Masyarakat Lampung adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai 
kelompok sosial dengan latar belakang budaya yang beragam. Masing-masing kelompok 
sosial tersebut eksis dalam kelompok etnik, budaya, agama, dan aliran kepercayaan dengan 
segenap adat istiadat, bahasa, dan sistem sosial, dalam suatu wilayah pemukiman yang 
tersegregasi di lingkungan komunitasnya sendiri. Dalam masyarakat majemuk, tingkat 
disintegrasi sosial cukup tinggi. (Hartoyo 2013: 67) Kehidupan bermasyarakat dalam 
lingkungan sosial antaretnik kurang harmonis, disebabkan oleh kecenderungan adanya sikap  
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menutup diri dalam kehidupan social, akibatnya hubungan sosial rentan terhadap konflik 
antaretnik. Konflik juga merupakan pembelajaran bagi semua pihak untuk menyadarinya 
sebagai tindakan yang keliru bagi hubungan kemanusiaan. Pembelajaran juga dimaksudkan 
agar konflik dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara 
bersama-sama dalam upaya mewujudkan kehidupan sosial berdasarkan keragaman, 
kepercayaan, dan adat-istiadat sebagai integrasi sosial.  
Konflik antaretnik Bali dan etnik Lampung di Lampung Selatan merupakan konflik yang 
tidak berdiri sendiri, terkait dengan konflik-konflik yang terjadi sebelumnya dan berakibat 
terhadap putusnya hubungan komunikasi antaretnik.  
Perbaikan hubungan antara masyarakat korban konflik tercermin dalam interaksi sosial yang 
terjadi. Semua pihak menaruh harapan besar agar konflik tidak selalu muncul dan berulang di 
masa-masa datang.  

Rekonsiliasi adalah proses komunikasi dialogis, di dalamnya ada kesamaan pandangan 
sebagai pesan konstruktif yang dipertukarkan antara dua etnik. Kesamaan pandangan (mutual 
understanding) lebih menyentuk aspek psikologis. Menurut Bar-Tal (dalam Soebijantoro, 
Abraham dan Yudi, 2011:10) Proses rekonsiliasi terutama harus menyentuh aspek psikologis 
yang terdalam pada masyarakat. Rekonsiliasi yang di dalamnya menyangkut aspek 
rekonsiliasi dari masyarakat korban konflik, antara etnik yang satu dengan yang lainnya. 
Proses perubahan dan sikap yang mendukung hubungan proses perubahan kondisis 
masyarakat menuju suasana perdamaian antara pihak-pihak yang bermusuhan. Proses 
kemauan untuk berubah juga harus meliputi konsepsi dan harapan, tentang tujuan-tujuan etnik 
korban konflik dan harapan apa yang akan dicapai dalam perdamaian di masa mendatang.  
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah: 
Bagaimanakah pengalaman sosial pasca penyerangan etnik Lampung terhadap etnik Bali di 
Desa Balinuraga  
Dua paradigma dalam penelitian sosial, khususnya penelitian komunikasi antarbudaya, yakni 
paradigma fungsional (paradigma positivis, pendekatan objektif), dan paradigma interpretif 
(pendekatan subjektif). Pada pelitian ini, peneliti menggunakan paradigma interpretif dengan 
tugas pokok mengkaji interpretasi terhadap aktivitas-aktivitas simbolik dari para aktor sosial 
atau pelaku sosial (Gudykunst dan Kim, 1992;170). 
 

METODE PENELITIAN  
Penelitian ini, mengunakan metodologi fenomenologi untuk memahami pengalaman 

individu maupun kelompok etnik dalam komunikasi sosial. Pengalaman dalam proses 
komunikasi antar etnik, yang berlangsung pada kondisi setelah konflik. Beberapa teori yang 
mendasari paradigma interpretif adalah teori tindakan sosial, konstruksi realitas, interaksi 
simbolik dan fenomenologi.  

Dalam memperoleh data tentang permasalahan yang timbul sebagai akar permasalahan 
konflik dan penanganan masyarakat secara keseluruhan. Rekonsiliasi konflik antaretnik Bali 
dan, orang-orang yang akan digali informasinya. Pertama, mereka yang sebagai individu 
maupun sebagai wakil lembaga yang terlibat langsung dalam konflik antaretnik. Kedua, 
mereka baik sebagai individu maupun sebagai wakil lembaga yang telibat secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap rekonsiliasi sosial.  

Objek penelitian adalah aspek komunikasi terutama proses komunikasi antaretnik 
dalam kehidupan sosial pasca terjadinya rekonsilasi. Aspek komunikasi secara fenomenologis 
dapat dilihat dari pengalaman komunikasi antaretnik pasca konflik. Realitas komunikasi yang 
berasal dari kesadaran individu atau kelompok etnik, cara mereka memahami obyek-obyek 
dan peristiwa-peristiwa atas pengalaman sadar. Hubungan-hubungan sosial antaretnik  
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dimaknai sebagai interaksi sadar yang sarat dengan muatan subyektif dari masing-masing 
etnik, sehingga karakteristik subyektif akan dapat terungkap lebih maksimal.  
Aspek proses sosial dilakukan secara sadar, menggunakan simbol-simbol dalam 
berkomunikasi, berupa bahasa, budaya, yang dikonstruksi dalam komunikasi sosial. Interaksi 
simbolik dalam komunikasi dimaknai sebagai pertukaran simbol yang diberi makna. Definisi 
yang mereka berikan kepada orang lain, situasi obyek, bahkan diri mereka sendirilah yang 
akan menentukan perilaku mereka. Karena manusia sebagai aktor-aktor bebas, maka 
konstruksi realitas adalah bagian dari interpretasi terhadap makna-makna simbol sosial 
dimaksud. 

 

PEMBAHASAN  
Manusia sebagai makluk sosial tidak akan lepas dari kehidupan sosialnya, mereka 

akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi sosial merupakan proses sosialisasi 
manusia dengan lingkungannya, dalam berinteraksi manusia akan mendapatkan suatu 
pengalaman yang berharga, sebagai modal penyesuaian diri dengan lingkungannya. 
Pengalaman sosial merupakan setiap proses perilaku manusia bersosialisasi dengan 
lingkungannya yang dijalani, dimengerti dan difahami, kemudian diadopsi untuk dijadikan 
guru dalam kehidupan sosial selanjutnya.  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui pengalaman komunikasi kedua etnik 
berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi sosial yang terjadi, ada yang bersifat 
memperkuat maupun memperlemah proses rekonsiliasi. Peristiwa komunikasi antara kedua 
etnik, maupun dengan pemerintah, menghasilkan dampak yang dapat memperkuat, 
memperlemah interaksi sosial dalam proses rekonsiliasi. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa peristiwa-peristiwa komunikasi antarmanusia dapat menimbulkan manfaat, berupa 
kesadarannya untuk memperkuat dan atau memperlemah proses rekonsiliasi.  
Rekonsiliasi yang terpenting tidak hanya perjanjian damai antara kedua etnik yang pernah 
bertikai, akan tetapi bagai mana revitalisasi mental, sepiritual, sosial, dan budaya masyarakat 
korban konflik menuju keadaan yang lebih baik. Bagaimana kedua etnik yang pernah terlibat 
konflik, etnik-etnik lain yang ada di Lampung Selatan dan pemerintah dapat menjaga 
perdamaian tersebut, serta mengisi perdamaian dengan kegiatan pembagunan sosial, ekonomi, 
dan budaya. 

 

Peristiwa komunikasi Yang Sifatnya Mengguatkan Proses Rekonsiliasi  
Hasil temuan di lapangan. Realitas sosial yang terjadi antara kedua etnik, peristiwa 

tersebut secara langsung berpengaruh terhadap upaya menciptakan perdamaian. Interaksi 
sosial yang terjadi merupakan cerminan dari peristiwa komunikasi manusia dengan 
lingkungan sosialnya. Kegiatan sosial yang dilakukan secara langsung, merupakan sebuah 
Pengalaman komunikasi manusia dengan lingkungannya. Berdasarkan pengalaman dan 
pemahamannya seseorang mampu memperkirakan sesuatu berdasarkan pola perilaku 
komunikasi, kemampuan memprediksi sesuatu dapat membantu manusia bersosialisasi 
dengan lingkungannaya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa komunikasi dalam 
kelompok sosial dapat memberikan semangat untuk membina lagi hubungan yang pernah 
putus. Harapan dapat yang berkembang menciptakan kerukunan hidup yang lebih baik dimasa 
akan datang. Peristiwa komunikasi yang dialami masyarakat pasca terjadinya perjanjian 
damai, meliputi perilaku komunikasi yang berisikan pesan kerukunan hidup dengan lebih 
membaur, lebih toleransi, saling menghormati, menghargai, dan berperilaku lebih baik dengan 
etnik lain berdasarkan kearifan lokal, adat, dan budaya ketimuran.  

Interaksi manusia dengan lingkungannya memberikan makna tersendiri bagi pelakunya, 
makna yang dapat dipahami akan dijadikan pedoman untuk bertindak selanjutnya.  
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Pemahaman akan suatu makna dari simbol-simbol komunikasi dalam interaksi sosial 
diharapkan dapat memperkuat kesadarannya untuk memperjuangkan, mempertahankan 
perdamaain serta mengisi perdamaian dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan 
kuwalitas hidupnya.  

Diperkenankannya pemasanga
wujud dari keinginan sebagaian besar masyarakat etnik Bali, untuk hidup bermayarakat 
dengan harmonis antar etnik dengan menerima simbol-simbol budaya masyarakat etnik 
Lampung. Pemasangan simbol adat Lampung di daerah Balinuraga merupakan upaya 
masyarakat etnik Bali untuk mempercepat pulihnya hubungan sosial antara kedua etnik.  

Diterimanya simbol-simbol Lampung oleh masyarakat Bali diharapakan sekat pembatas 
antara budaya etnik Bali dengan etnik Lampung sedikit lebih cair. Akulturasi budaya kedua 
etnik semakin mendapat respon dari masyarakat etnik Bali dengan diciptakan seni tari 

 
 

Peristiwa Komunikasi Yang Bersifat Melemahkan Proses Rekonsiliasi  
Pengalaman komunikasi yang pernah dialami anggota masyarakat korban konflik pada 

saat terjadinya rekonsiliasi. Komunikasi antara kedua etnik mengandung makna yang dapat 
melemahkan komunikasi sosial-budaya yang terjadi pada saat proses rekonsiliasi. Komunikasi 
yang bersifat memperlemah rekonsiliasi antara kedua etnik dapat terjadi jika komunikasi 
sosial yang terjalin mengandung pesan-pesan yang kurang baik bagi kehidupan sosial 
sehingga akan dapat memperlemah proses rekonsiliasi.  

Pasar memegang peranan penting dalam proses komunikasi sosial, tempat bertemunya 
penjual maupun pembeli dari berbagai etnik. Pasar Patok merupakan salah satu pasar yang 
letaknya berada di Desa Sidoreno, desa yang paling dekat dengan Desa Balinuraga. Sebelum 
terjadinya konflik merupakan tempat meyediakan kebutuhan bagi masyarakat sekitarnya, 
yang keberadaanya begitu ramai pada saat-saat pasaran dibuka, pasca terjadinya kerusuhan 
yang terjadi aktifitas jual beli menurun dibandingkan dengan sebelum terjadinya konflik. 
Pembeli yang mayoritas berasal dari Desa Balinuraga banyak yang meningalkan pasar 
tersebut, berpindah kepasar Kecamatan Sidomulyo maupun Kecamatan Candipuro (kedua 
pasar ini berada kurang lebih delapan kilo meter dari Desa Balinuraga)  

Dengan berpindahnya pembeli khusunya masyarakat Desa Balinuraga, membawa 
implikasi yang kurang baik bagi terciptanya dan kelangsungan perdamaian pasca konflik, 
pasar Patok sebagai tempat berbaur dan bersosialisasi, bertukar informasi dengan segenap 
masyarakat yang berbeda etnik kurang mendapatkan tempat di hati ibu-ibu dari etnik Bali. 
Kurang dikunjungginnya pasar patok oleh masyarakat Desa Balinuraga dikarenakan mereka 
masih menyimpan rasa trauma yang mendalam dan kecurigaan-kecuriagaan terhadapnya. 
 

Pengalaman Komunikasi Yang Sifarnya Mengguatkan Proses Rekonsiliasi  
Pengalaman komunikasi positif etnik Bali dengan Lampung meliputi berbagai 

peristiwa komunikasi yang dapat menguatkan proses rekonsilasi antara lain dalam bidang 
sosial adanya kesadaran dari kedua etnik untuk berbuat sesuai dengan norma, dari segi budaya 
timbulnya sifat terbuka dari kedua etnik dengan diciptakanya tari-tarian oleh etnik Bali yang 
mengunakan simbol-simbol adat kedua etnik dan ekonomi mulainya adanya kerjasama antar 
etnik Bali dan Lampung dalam meningkatkan perekonomiannya. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Rogers, "...dalam sebuah komunikasi, saat individu dapat mengakui dan menghargai 
perbedaan maka akan ada pergerakan menuju empati yang menghasilkan rasa kepuasan 
berkomunikasi dalam sebuah hubungan" (Littlejohn & Foss, 2009 : 311). Dengan adanya 
hubungan sosial anatar kedua etnik yang saling menunjukan adanya rasa kepedulian antar 
etnik Bali dengan Lampung dapat mendorong mempererat hubungan diantara kedua belak  
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pihak, karena hubungan keduanya mengarah kepada hubungan yang berdasarkan kearifan 
sosial kedua etnik.  

Pengalaman ini memiliki peranan penting bagi korban konflik untuk dapat dijadikan 
sarana menjalin hubungan dengan lebih baik dalam suasana damai. Hal ini sesuai dengan 
pandangan Baron dan Byrne (1979), yang mengemukakan bahwa: "...kelompok sosial 
mempengaruhi perilaku, perasaan ataupun sikap melalui pada apa yang dikatakan atau 
dilakukan orang lain" (Rakhmat , 2009: 147), juga sesuai dengan pandangan Schuzt bahwa 
"pemahaman seseorang mengenai dunia dapat terbentuk oleh hubungan kita dengan orang 
lain" (Kuswamo , 2009 : 2).  

Terjadinya peristiwa komunikasi yang mendukung rekonsiliasi akan menghasilkan 
pengalaman yang mendukung proses rekonsiliasi masyarakat kedua etnik dalam proses 
rekonsiliasi. Manusia sebagai makluk sosial, selalu memiliki keinginan bersosialisasi dengan 
masyarakat sekitarnya, demikian juga perilaku komunikasi yang terjalin antara kedua etnik di 
dalam melakukan kegiatan sosial. Sebagaimana juga ditekankan oleh DeFleur (1993:119), 
"...faktor hubungan-hubungan sosial (social relationships ), yakni bahwa status hubungan 
antar pelaku komunikasi yang terjadi sangat berpengaruh, baik terhadap isi pesan maupun 
terhadap proses bagaimana pesan itu disampaikan. Sejalan dengan pandangan DeFleur di atas, 
Abraham Maslow menyebutkan, "manusia adalah makhluk sosial yang tidak tahan hidup 
sendiri. Kita ingin berhubungan dengan lain secara positif ' (Rakhmat, 2011: 14). Kegiatan 
sosial yang dilakukan secara langsung, merupakan sebuah penggalaman komunikasi manusia 
dengan lingkungannya. Berdasarkan penggalaman dan pemahamannya seseorang mampu 
memperkirakan sesuatu berdasarkan pola perilaku komunikasi, kemampuan memprediksi 
sesuatu dapat membantu manusia bersosialisasi dengan lingkungannaya.  

Hasil temuan lain dalam penelitian ini, bahwa interaksi sosial yang terjadi antar 
anggota kelompok masyarakat terdiri dari berbagai peristiwa komunikasi yang memberikan 
penggalaman komunikasi. Penggalaman komunikasi yang terjadi pada anggota mayarakat 
dengan lingkungan sosialnya, mengambarkan perilaku komunikasi yang mencerminkan nilai-
nilai sosial, budaya dan agama antar etnik pasca terjadinya perundingan damai. Nilai-nilai dari 
perilaku komunikasi dapat dijadikan pelajaran untuk pedoman berperilaku, sehinga 
komunikasi yang terjalin antar kedua etnik diharapkan melahirkan perilaku yang dapat 
memperteguh keberadaaan perjanjian damai. 

 

Pengalaman Komunikasi Enik Bali dan Lampung Yang Sifatnya Melemahkan Proses 
Rekonsilasi  

Pada sisi lain, perilaku komunikasi seseorang juga ada yang menunjukkan nuansa 
ketidakharrnonisan diantara partisipan. Perilaku komunikasi tersebut mengarah kepada 
perilaku penggembosan , marah, dan tergesa-gesa. Sebagaimana dijelaskan, bahwa 
komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan, bila komunikasi tidak sehat atau 
tidak harrnonis akan mengarah kepada karakter hubungan yang tidak sehat pula. Rojers 
menekankan, "...individu memiliki sikap negatif, kecenderungannya memunculkan 
ketidakharrnonisan yang menciptakan ketidakcocokan pemahaman dalam kehidupan" 
(Littlejohn, 2009: 310).  

Pandangan Littlejohn ini bila dikaitkan dengan perilaku komunikasi seseorang selama 
berinteraksi dengan lingkungannya memiliki nuansa kurang harmonis bisa disebab oleh isi 
pesan ataupun dampak dari perilaku komunikasi yang menyebabkan renggangnya 
sillaturahmi.  

Pengalaman komunikasi negatif juga dialami etnik Bali dengan Lampung, dalam 
konteks penelitian ini pengalaman komunikasi negatif dialami etnik Bali dengan Lampung. 
ada yang menimbulkan pengalaman komunikasi yang negatif/ tidak mendukung rekonsiliasi  

 

 

204 
MEMBANGUN  ETIKA  SOSIAL  POLITIK  MENUJU 

MASYARAKAT YANG BERKEADILAN   

 18 Oktober 2017 di Hotel Swiss Bell , Bandar Lampung 



konflik seperti adanya rasa ketakutan-ketakutan yang dialami oleh sebagian besar penduduk 
etnik Bali di Desa Balinuraga seperti misalnya : adanya rasa takut, kecurigaan-kecurigaan 
etnik Bali terhadap adanya balas dendam etnik Lampung sehingga menyebabkan adanya rasa 
trauma etnik Bali untuk bersosialisasi dengan lingkungannya hal tersebut terutama 
dikarenakan adanya pimpinan adat etnik Lampung yang belum menerima hasil perjanjian 
damai anatara. Sebagaimana yang diungkap Kuswarno, bahwa fenomena sosial itu 
menyangkut tentang diri dan orang lain. Pengalaman berasal dari berbagai fenomena sosial 
baik yang menyangkut tentang dirinya ataupun orang lain. Fenomena adalah sesuatu sesuatu 
yang masuk ke dalam "kesadaran" kita, baik dalam bentuk persepsi , khayalan, keinginan, 
atau pikiran . (Kuswarno, 2009: 5) 
 

KESIMPULAN  
Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, 

dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:  
Berdasarkan pengalaman komunikasi antara etnik Bali dari Desa Balinuraga dengan 

etnik Lampung dan kamunikasi kedua etnik dapat disimpulkan : Realitas sosial yang terjadi, 
bahwa komunikasi sosial yang terbangun dalam rekonsiliasi antara etnik Bali dengan 
Lampung, masih terlihat terbagun ditingkat elit masyarakat. Realitas Sosial yang terbentuk di 
lingkungan etnik Bali di Desa Balinuraga masih ada kecenderungan menahan diri, untuk 
melakukan pesta adat, budaya dan agama yang prosesinya melewati daerah etnik Lampung. 
Ditinjau dari segi komunikasi antarbudaya pada saat rekonsiliasi, timbulnya sifat terbuka 
etnik Bali terhadap etnik lampung maupun etnik disekitar Desa Balinuraga. 
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ABSTRAK  
Kampanye Donald Trump sebagai kandidat presiden Amerika Serikat menimbulkan 

polemik khususnya terkait rasisme. Trump sempat mengatakan bahwa jika dirinya terpilih 
menjadi presiden Amerika, maka ia akan melarang umat muslim datang ke Amerika, Trump 
juga menghina imigran asal Meksiko. Peristiwa tersebut turut mendapat perhatian dari 
berbagai media.Khususnya CNN Indonesia merupakan media yang menyajikan pemberitaan 
tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti 
memunculkan pertanyaan, yaitu bagaimana kognisi sosial wartawan CNN dalam 
mewacanakan berita pernyataan kampanye rasis Donald Trump. Pendekatan ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan berlandaskan paradigma kritis. Paradigma kritis memandang 
media sebagai alat untuk menyebarkan ideologi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
pendekatan kualitatif. Metode penelitian dalam penelitan ini adalah metode penelitian analisis 
framing. Framing adalah metode untuk melihat cara bercerita media atas peristiwa. Cara 

Analisis framing dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas dikonstruksi oleh 
media. Wartawan memutuskan apa yang akan ia beritakan, apa yang diliput dan apa yang 
harus dibuang, apa yang ditonjolkan dan apa yang harus disembunyikan kepada khalayak. 
Hasil penelitian menunjukkan teori konstruksi realitas media, CNN Indonesia terlihat 
membangun konstruksi yang mendekati realitas sebenarnya. Dalam tahap pembentukan 
konstruksi realitas, CNN Indonesia mengarah pada realitas pembenaran, CNN Indonesia 
memberikan informasi sesuai fakta yang ada dalam memberitakan kasus kampanye Donald 
Trump bernadakan rasisme dan islamophobia. CNN Indonesia lebih mengarahkan realitas 
sebenarnya yang sesuai dengan fakta terjadi di saat pemilihan atau masa kampanye pemilihan 
presiden AS. Ini merupakan konstruksi sosial realitas.  
Kata Kunci : Rasisme, Kampanye, Analisis FrammingRobert N. Entman  

 

PENDAHULUAN 
 

Media massa saat ini berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan media massa 
sangat erat kaitannya dengan komunikasi, lisan maupun tulisan. Seiring perkembangan 
teknologi komunikasi, media massa pun terbagi menjadi media cetak dan media elektronik. 
Yang termasuk dalam media cetak adalah koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku, 
newsletter, dan buletin. Sedangkan yang termasuk media elektronik adalah radio, televisi, 
termasuk internet. Pesan yang disampaikan media massa sifatnya umum, karena ditujukan 
kepada khalayak. Erat kaitannya media massa dengan khalayak. Hal ini dikarenakan khalayak 
yang konsumtif akan informasi yang dapat menunjang kebutuhannya. Kebutuhan khalayak 
akan informasi, dimanfaatkan oleh berbagai media massa dalam perannya dalam 
menyampaikan berita. Untuk mencukupi kebutuhannya ini, media massa dituntut untuk selalu 
menyampaikan informasi yang hangat, orisinil, dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi  
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dilapangan. Maksudnya supaya masyarakat dapat memberikan opininya sesuai dengan 
informasi yang jelas.  

Media cetak, memiliki peran penting dalam menyediakan informasi kepada khalayak luas 
berupa peristiwa atau realitas yang terjadi di masyarakat.Informasi tersebut dikemas dengan 
sedemikian rupa menggunakan kalimat tertentu yang dapat menarik minat pembaca.Dalam 
memenuhi tuntutan kebutuhan informasi khalayak yang berkualitas, harus memiliki prinsip 
mengutamakan kepentingan masyarakat.Salah satunya adalah dengan memilih dan 
menggunakan kata atau bahasa yang tepat, yang dengan mudah dapat dimengerti oleh 
pembaca. Selain itu dengan kata atau bahasa yang tepat akan memberikan tekanan makna 
pada pesan yang akan disampaikan.  

Pada dasarnya kehadiran media massa yakni sebagai saran penyampaian informasi yang 
tepat dan factual kepada masyarakat. Media massa merupakan salah satu kebutuhan yang 
penting bagi kehidupan masyarakat. Di abad informasi ini, media massa telah dianggap 
sebagai tokoh utama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Media massa seperti 
cetak, elektronik dan yang sekrang ini sangat diminati ialah media online. Media online 
sangat mempermudah dan mempercepat dalam mengakses informasi. Efek media massa dapat 
menimbulkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat.masyarakat menjadi 
konsumtif dan serba instan. Soekamto (1987:30) menyatakan bahwa perubahan-perubahan 
dalam masyarakat di dunia ini merupakan gejala normal, yang pengaruhnya menjalar dengan 
cepat ke bagian-bagian dunia lainnya berkat adanya komunikasi yang modern. Salah satu 
media online yang memberitakan kecaman Donald Trump terhadap isu dan kebijakan yang 
rasisme dan islamphobia adalah CNN Indonesia. CNN Indonesia (Cable News Network 
Indonesia) adalah media asing (bukan media Amerika) yang bekerjasama dengan CNN 
Internasional, dan bersifat independent.  

Dalam pemberitaan Donald Trump di CNN Indonesia dari periode Oktober 2016-Febuari 
2017 ada 12 berita rasisme Donald Trump. Berita-berita tersebut mengutarakan bahwa dalam 
realitasnya dari masa kampanye sampai pasca menjadi Presiden Amerika, Donald Trump anti-
islam, anti-muslim dan anti-kulit hitam. Dikarenakan dalam kebijakan-kebijakan Trump pada 
saat masa kampanye banyak menyuarakan bahwa Trump akan mengusir masyarakat yang 
sudah tinggal lama di Amerika beragama islam, dalam pemikiran Trump agama islam atau 
muslim identik dengan terorisme. Trump ingin menjaga keamanan Negara Amerika Serikat, 
bahkan dia akan membatasi 7 negara islam yang masuk ke Amerika Serikat atau Imigran legal 
dari negara tersebut akan di usir. Dari kebijakan-kebijakan Trump yang kontroversial dan 
banyak mengandung rasis yang membuat masyarakat Amerika dan diluar Amerika memprotes 
kebijakan Donald Trump.  

Donald Trump adalah seorang politik partai Republik, mengawali karir politiknya pada 
tahun 1987-1999.Lalu bergabung ke partai Reformasi pada tahun 1999-2000.Tahun 2001-
2009 Donal Trump bergabung dengan partai Demokrat dan kemudian begabung kembali 
dengan partai Republik pada tahun 2009-2011. Setelah 2011 Trump memilih untuk 
independen pada tahun 2011-2012, pada akhirnya Trump bergabung kembali dengan partai 
Republik sampai saat ini. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 
mengejutkan dunia, khususnya warga Amerika Serikat. Trump berhasil menaklukan 
pesaingnya dari partai Demokrat, Hillary Clinton, dengan masing-masing perolehan suara 
279-228 melalui electoralvote pada tanggal 8 November 2016. Akan tetapi, setelah beberapa 
hari kemudian terjadi aksi protes atas kemenangan Trump dikarenakan pernyataan-pernyataan 
dari Trump yang sangat kontroversial seperti, dalam pidato Trump yang meremehkan 
keluarga dari mendiang seorang tentara muslim AS yang meninggal di Irak pada tahun 2004, 
dan bahkan melarang para imigran yang dianggap Trump ilegal untuk tetap tinggal di negara 
adidaya tersebut. Walaupun Melania Trump juga imigran dari Slovenia, hal ini tidak  
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menyurutkan Trump untuk melarang imigran ilegal tinggal di negaranya. Trump menganggap 
bahwa orang kulit putih menempati kelas teratas berdasarkan keturunan. Trump tergolong ke 
dalam white supremacy, yaitu ideologi di mana Trump menganggap bahwa orang yang bukan 
berasal dari keturunan kulit putih adalah rendah dan berbahaya sebagaimana ia menganggap 
orang Meksiko dan umat Muslim.  

Berkaitan dengan pemberitaan Donald Trump dalam kampanye rasisme di media online 
CNN Indonesia, untuk mengetahui bagaimana cara pandang yang digunakan media massa 
ketika menyeleksi isu dan menonjolkan aspek berita, penulis menggunakan metode analisis 
framing. Analisis framing merupakan metode analisis media, seperti halnya analisis isi dan 
analisis semiotika. Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang 
suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan 
memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Analisis framing digunakan untuk mengkaji 
pembingkaian realitas pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi, yang berarti 
realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Hanya bagian tertentu 
saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam 
pikiran khalayak. 

 
Analisis framing merupakan salah satu alternatif model analisis yang dapat 

mengungkapkan perbedaan media dalam mengungkapkan fakta. Analisis framing dipakai 
untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Dengan demikian realitas sosial 
yang dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu. Elemen-
elemen tersebut bukan hanya bagian dari teknis jurnalistik, melainkan menandakan 
bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan. Analisis framing dapat digunakan untuk 
mengetahui bagaimana realitas dikonstruksi oleh media. Melalui teknik dan cara tertentu 
peristiwa ditekankan dan ditonjolkan. Bagaimana media memahami dan memaknai realitas, 
dan dengan cara apa realitas itu ditandakan, hal ini menjadi pusat perhatian dari analisis 
framing. Lebih sederhananya, digunakan untuk melihat bagaimana aspek tertentu ditonjolkan 
atau ditekankan oleh media.  

Dalam menganalisis pemberitaan Donald Trump terkait kampanye rasisme, penulis 
memilih model analisis framing Robert N. Entman. Model analisis framing ini menitik 
beratkan pada seleksi isu dan penonjolan aspek. Seleksi isu berkaitan dengan pemilihan fakta. 
Dari realitas yang komplek dan beragam, aspek mana yang diseleksi untk ditampilkan. Dari 
proses ini, ada bagian berita yang dimasukan, ada juga berita yang dikeluarkan. Tidak semua 
aspek atau bagian dari isu ditampilkan. Wartawan setidaknya memilih aspek tertentu dari 
suatu isu. 

 

TINJAUAN TEORI 
Study Ras dan Rasisme  

Menurut Grosse, ras adalah segolongan manusia yang merupakan satu kesatuan 
karena memiliki kesamaan sifat jasmani dan rohani yang diturunkan sehingga berdasarkan itu 
dapat dibedakan dengan kesatuan yang lain. (Daldjoeni, 1991, p.1)  

Asal  mula  istilah  ras  diketahui  sekitar  tahun  1600.  Saat  itu  Francois Bernier seorang  
antropolog berkebangsaan Perancis, pertama kali mengemukakan gagasan tentang pembedaan 
manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. (Liliweri, 
2005, p.21) para antropologis menemukan tiga karakter yang membedakan tiap  tiap ras, 
yaitu:  
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1. Sesuai dengan keadaan anatomi, yakni warna kulit, tekstur rambut, bentuk atau ukuran 
badan dan bentuk muka atau kepala.  

2. Dilihat dari sudut pandang fisiologis seperti contohnya penyakit bawaan dan 
perkembangan hormonal.  

3. Yang terakhir adalah komposisi darah dalam tubuh. 
 

Pembagian kategori ras ini bisa mengalami perubahan, tidak selalu tetap sesuai dengan 
karakter rasnya masing  masing, semua karakter atau ras ini juga dilihat dari kemampuan 
intelligence, tempramen, dan karakter  karakter individual yang lain. Lingkungan sosial 
adalah faktor penting dalam membentuk pribadi atau sifat sebuah ras. (Marger, 1994, p.24) 
 

Rasisme adalah suatu gagasan atau teori yang mengatakan bahwa kaitan kausal antara 
ciri  ciri jasmaniahlah yang diturunkan dan ciri  ciri tertentu dalam hal kepribadian, intelek, 
budaya atau gabungan dari itu semua, menimbulkan superioritas dari ras tertentu terhadap 
yang lain. (Daldjoeni, 1991, p.81) Sistem perbudakan pada abad 18  19 di Amerika. Adalah 
sistem awal terbentuknya rasisme yang meyakini bahwa ras, kelompok, suku atau warga kulit 
hitam memiliki atau berada di tingkat sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan ras, 
kelompok, suku atau warga kulit putih di Amerika (Marger, 1994, p.29) 
 

Pemikiran secara rasisme, mempengaruhi dasar  dasar secara alami tentang 
pemikiran dan tindakan untuk memberikan perlakuan yang berbeda pada setiap anggota 
sebuah ras yang berbeda dengan ras yang lain. Sebuah suku bangsa diklasifikasikan sesuai 
dengan keanggotaan mereka pada suatu grup atau suku, yang menciptakan ke tidak 
seimbangan antara satu suku dengan yang lainnya. (Marger, 1994, p.26)  
Bila dilihat sebagai sebuah sistem atau sebuah ideologi, rasisme terstruktur atau terbagi 
menjadi tiga pengertian yaitu:  
1. Manusia secara alami sudah terbagi atau dibedakan sesuai dengan keadaan fisik.  
2. Sesuai dengan keadaan fisik sebuah suku atau ras, juga kepribadian dan kemampuan 

intelektual.  
3. Bila diliat dari dasar genetik sebuah suku, sebuah kelompok atau suku merasa lebih kuat 

atau lebih baik dari suku yang lain. (Marger, 1994, p.26) 
 

Berbeda dengan ras, disini rasisme merupakan perilaku oleh sekelompok ras tertentu yang 
menganggap kelompok mereka lebih superior dari pada ras yang lain, hubungannya dengan 
penelitian ini pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang 
membatasi suku agama islam untuk masuk dan bertempat tinggal di Amerika Serikat dan 
mendeskriminatif kaum kulit hitam. Bahwa kaum kulih putih lebih superior dan bermartabat 
di bandingkan dengan kulit hitam. 
 

Konstruksi Realitas Media  
Muncul fenomena-fenomena sosial baru yang terjadi lewat media massa sehingga 

Subtansi Teori Konstruksi Media Massa adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas 
sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas 
yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa 
cenderung sinis. Jadi menyatakan bahwa berita merupakan konstruksi sosial media bukan 
realitas sosial yang ada (Bungin, 2008:203).  

Menurut perspektif ini, tahapan-tahapan dalam proses konstruksi sosial media massa itu 
terjadi melalui tahap menyiapkan materi konstruksi, tahapan sebaran konstruksi, tahapan  
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pembentukan konstruksi dan tahapan konfirmasi (Bungin, 2008:188-189). Berikut 
penjelasannya:  
1. Tahapan menyiapkan materi konstruksi. Ada tiga hal penting dalam tahapan ini, yakni:  

a. Keberpihakan media massa kepada kapitalisme.  
Sebagaimana diketahui, saat ini hampir tidak ada lagi media massa yang tidak dimiliki 
oleh kapitalis. Dalam arti, media massa digunakan oleh kekuatan-kekuatan kapital 
untuk menjadikan media massa sebagai mesin pencipta uang dan penggandaan modal. 
Semua elemen media massa, termasuk orang-orang media massa berpikir untuk 
melayani kapitalisnya, ideologi mereka adalah membuat media massa laku di 
masyarakat.  

b. Keberpihakan semua kepada masyarakat.  
Bentuk dari keberpihakan ini adalah empati, simpati, dan berbagai partisipasi kepada 
masyarakat, namun ujung-ujungnya ad
rating untuk kepentingan kapitalis.  

c. Keberpihakan kepada kepentingan umum.  
Bentuk keberpihakan kepada kepentingan umum dalam arti sesungguhnya sebenarnya 
adalah versi setiap media massa, namun, akhir-akhir ini visi tersebut tak pernah 
menunjukan jati dirinya walaupun slogan-slogan tentang visi ini tetap terdengar. 

 

2. Tahap sebaran Konstruksi.  
Prinsip dasar dari sebenarnya konstruksi media massa adalah semua informasi harus 
sampai pada khalayak secara tepat berdasarkan agenda media. Apabyang dipandang 
penting oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca. 

 

3. Tahap pebentukan konstruksi realitas.  
Pembentukan konstruksi berlangsung melalui:  
a. Konstruksi realitas pembenaran.  
b. Kesediaan dikonstruksi oleh media massa.  
c. Sebagai pilihan konsumtif . 

 

4. Tahap konfirmasi  
Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun penonton memberi argumentasi 
dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam pembentukan konstruksi. Bagi 
media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-
alasannya konstruksi sosial. Sedangkan bagi pemirsa dan pembaca, tahapan ini juga 
sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa mereka terlibat dan bersedia hadir dalam 
proses konstruksi sosial.  

Konstruksi Media Terhadap Realitas  
Pada pandangan konstruksionis, media bukanlah sekedar salular yang bebas, ia 

menjadi subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan 
pemihakannya. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas 
yang tersaji dalam pemberitaan (Eriyanto, 2002:26). Media memilih, realitas mana yang 
diambil dan mana yang tidak diambil. Media bukan hanya memiliki peristiwa dan 
menentukan sumber berita, melainkan juga berperan dalam mendefinisikan aktor dan 
peristiwa (Eriyanto, 2002:27).  

Dalam proses konstruksi realitas bahasa adalah unsur utama. Ia merupakan instrumen 
pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Begitu 
pentingnya bahasa, maka tak ada berita, cerita, ataupun ilmu pengetahuan tanpa bahasa  
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(Eriyanto, 2002:12). Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada 
bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. Proses pemaknaan selalu melibatkan nilai-nilai 
tertentu sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari realitas. Realitas yang sama 
bisa jadi menghasilkan berita yang berbeda (Eriyanto, 2002:29).  

Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada 
khalayak (Eriyanto, 2002:26). Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif. 
Realitas hadir karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas bisa berbeda-beda, 
tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang 
mempunyai pandangan berbeda (Eriyanto, 2002:22). 
 

Study Analisis Framing Robert N Entman 
 

Robert N. Entman adalah salah seorang ahli yang meletakan dasar-dasar bagi analisis 
framing untuk studi isi media. Konsep mengenai framing ditulis dalam sebuah artikel untuk 
Journal of Political Communication. Konsep framing, Entman sering digunakan untuk  
menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. 
Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas 
sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain. Framing memberikan 
tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang 
ditonjolkan oleh pembuat teks. 

 

Perangkat Framing  
Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau 

penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penonjolan adalah proses membuat informasi 
menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak. Dalam 
praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan 
isu yang lain; dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi 
wacana- penempatan yang mencolok, pengulangan, pemakaian grafis yang mendukung dan 
memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang yang 
diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi. Cara pandang atau 
perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang 
ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut., 

 
    

Aspek  ini  berhubungan  dengan  pemilihan  fakta.  Dari  realitas  yang 
 

     
    kompleks   dan   beragam   itu,   aspek   mana   yang   diseleksi   untuk  
      

   
 ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian   Seleksi isu  

   
berita yang dimasukan (included), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan 

 
     

    (excluded).  Tidak  semua  aspek  atau  bagian  dari  isu  ditampilkan,  
    wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.  
      
 

Penonjolan 

  

Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari 
 

   
    

   
suatu peristiwa tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? 

 
 aspek  tertentu    
   

Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan 
 

 
dari isu 

   
   

citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. 
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Dalam konsep Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberitaan definisi, 
penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka 
berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Wartawan memutuskan apa yang akan 
ia beritakan, apa yang diliput dan apa yang harus dibuang, apa yang ditonjolkan dan apa yang 
harus disembunyikan kepada khalayak. 

 
 

Define problems (Pendefinisian 
  

Bagaimana  suatu  peristiwa/isu  dilihat?  Sebagai 
 

    
 masalah)   apa? Atau sebagai masalah apa?   
      

    Peristiwa  itu  dilihat  disebabkan  oleh  apa?  Apa  
    

 Diagnose causes (Memperkirakan   yang  dianggap  sebagai  penyebab  dari  suatu  
 masalah atau sumber masalah)   masalah?  Siapa  (aktor)  yang  dianggap  sebagai  
        

    penyebab masalah?    
      

    Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan  
    

 Make moral judgement (Membuat   masalah?  Nilai  moral  apa  yang  dipakai  untuk  

 keputusan moral)   meligitimasi atau mendelegitimasi suatu  
    

tindakan? 
    

        
 
Treatment 

  
Penyelesaian   apa   yang   ditawarkan   untuk 

 
    
 Recommendation (Menekankan   mengatasi  masalah?  Jalan  apa  yang  ditawarkan  
 penyelesaian)   dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?  
         

         
         

 

 

Define problems adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai framing, yang 
merupakan master frame paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh 
wartawan, ketika ada masalah atau peristiwa. 

 

Diagnose causes merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai 
aktor utama suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (what), tetapi bisa juga berarti 
siapa (who). 

 

Make moral judgement adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan 
argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Gagasan yang dikutip 
berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak. 

 

Treatment recommendation elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh 
wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyeleasikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja 
sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai 
penyebab masalah. 

 

Frame berita timbul dalam dua level. Pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk 
memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Kedua, perangkat spesifik dari  

 
 
 

212 
Disampaikan  pada  Semina MEMBANGUN  ETIKA  SOSIAL  POLITIK  MENUJU 
MASYARAKAT YANG BERKEADILAN   

 18 Oktober 2017 di Hotel Swiss Bell , Bandar Lampung 



narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa. Frame berita 
dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, citra yang ada dalam narasi berita. 
 

 

METODOLOGI PENELITIAN  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin 
Ilmu) metode penelitian diartikan sebagai strategi-strategi yang dilakukan oleh para peneliti 
untuk mengupulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian 
(Afrizal 2014: 12).  

Proses dan makna (perspektif subjek/ peneliti) lebih ditonjolkan dalam penelitian 
kualitatif, sedangkan landasan teori memiliki manfaat sebagai pemandu agar fokus penelitian 
sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan 
gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.  

Dengan kata lain, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh. 
Dengan demikian, tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau 
hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai keutuhan. Metode penelitian dalam penelitan 
ini adalah metode penelitian analisis framing. Framing adalah metode untuk melihat cara  
bercerita media atas peristiwa. Cara ber   
realitas yang yang dijadikan berita. Analisis framing melihat bagaimana realitas itu dibentuk 
dan dikonstruksi oleh media (Eriyanto, 2011 : 76).  

Dengan menggunakan metode penelitian analisis framing, akan menggambarkan 
bagaimana pembingkaian pemberitaan Donald Trump Dalam Kampanye Rasisme Di CNN 
Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Media saat ini sudah sangat berkembang. Berbagai bentuk media muncul seiring 

berkembangnya teknologi. Kita sangat menyadari akan kebutuhan informasi sebagai suatu 
kebutuhan. Kehadiran media baru tidak membuat media konvensional seperti media online 
kekurangan segmentasi pasar. Banyak perusahaan dan pembisnis yang masih menikmati 
kehadiran media online. Media online merupakan bentuk media elektronik yang memiliki 
berbagai rubrik, mulai dari ekonomi, politik, budaya, dan gaya hidup.  

Seperti halnya rubrik yang ada di media online CNN Indonesia yang membagi 
beberapa rubrik didalamnya seperti, prelude, laporan utama, nasional, gaya hidup, seni, 
budaya, internasional, opini, ekonomi, bisnis, hukum, olahraga dan televisi. Hal ini membuat 
media online memiliki segmentasi pasar tersendiri. CNN Indonesia adalah media online 
investigasi yang memberitakan suatu kejadian dengan melakukan penyelidikan, pengumpulan 
informasi agar berita tersebut pada saat disampaikan kepada khalayak sesuai dengan fakta. 
Dalam memberitakan Donald Trump terkait kampanye rasisme, CNN Indonesia memberikan 
ruang khusus untuk membedah lebih dalam mengenai pemberitaan Donald Trump terkait 
kampanye rasisme yang sudah lama menjadi polemik dan kontroversial. Pemberitaan Donald 
Trump terkait kampanye rasisme di media online CNN Indonesia edisi Oktober 2106 sampai 
Febuari 2017 ini, Donald Trump yang pada saat itu sebagai calon Presiden Amerika 
menyuarakan saat kampanye dan sampai saat dia terpilih, bahwa dia menolak imigran muslim 
yang ingin berpergian ke amerika dan ingin menutup ruang kegiatan warga amerika yang  
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beragama islam dikarenakan ada indikasi terorisme, selain itu Donald Trump membandingkan 
kulit putih dan kulit hitam bahwa kulit putih lebih superior.  

Penulis menganalisis berita Donald Trump terkait kampanye rasisme pada edisi 
Oktober 2016-Febuari 2017 di media online CNN Indonesia.Dalam edisi ini berita yang 
terkait ada dalam laporan utama media online CNN Indonesia. Terdapat 9 artikel yang 
membahas Donald Trump terkait kampanye rasisme. Berikut 9 berita dari media online CNN 
Indonesia :  
No Judul Berita Penulis Tgl Publish 
1 Komentar  Trump  Tentang  Islam  Tak Riva Dessthania Kamis, 27/10/2016 
 Mencerminkan Amerika Suastha, CNN 20:34 WIB 
  Indonesia  
2 Trump Jadi Presiden, Laporan Rasisme Riva Dessthania Sabtu, 12/11/2016 
 di AS Meningkat Suastha, CNN 17:40 WIB 
  Indonesia  
3 Kisah  Imam  Asal  Indonesia  Nasihati Denny Armandhanu, Minggu, 13/11/2016 
 Donald Trump CNN Indonesia 10:21 WIB 

4 Trump  kepada  Pendukungnya:  Stop Riva Dessthania Selasa, 15/11/2016 
 Diskriminasi Kaum Minoritas Suastha , CNN 06:38 WIB 
  Indonesia  
5 Aksi   Anti-Trump   Berlanjut,   Massa Riva Dessthania Selasa, 15/11/2016 
 Tolak Kebijakan Imigrasi Suasth , CNN 07:21 WIB 
  Indonesia  
6 Insiden Anti-Islam di AS Capai Angka Riva Dessthania Rabu, 16/11/2016 
 Tertinggi Sejak 2001 Suastha, CNN 04:24 WIB 
  Indonesia   
7 Wanita  Muslim  AS  Takut  Kenakan   Amanda Puspita Sari,   Kamis, 17/11/2016  

Jilbab Usai Trump Menang CNN Indonesia 07:59 WIB 

 

8 Akun  Pendukung  Trump  Dibekukan   Bintoro Agung, CNN   Kamis, 17/11/2016  
 Twitter karena Rasis Indonesia 11:27 WIB 

9 Warga  Muslim  AS  Takut  Identitas Amanda Puspita Kamis, 24/11/2016 
 Mereka Dilacak Lewat Survei Sari/Reuter, CNN 11:43 WIB 
  Indonesia   

Tabel: 9 berita Donald Trump terkait rasisme di CNN Indonesai 
 

r 

sendiri mengecam segala bentuk diskriminasi dan ujaran kebencian terhadap kaum minoritas. 
Pemerintah memastikan hak semua warga sama tanpa memandang asal dan agamanya dalam 
mengurangi kesenjangan. Sentimen Islamofobia semakin memburuk akibat pernyataan Trump 
dalam masa kampanyenya. Trump berencana melarang sementara semua muslim untuk 
memasuki AS jika ia berhasil memenangi pemilu nanti. Trump juga menyebutkan akan 
mel   
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debat capres terakhir, Trump mengatakan bahwa pemerintah AS seharusnya menyebut 

saat berkampanye melontarkan kata-kata yang bernada kontroversial di masyarakat AS dan 
dunia. Kampanye Trump tidak sejalan dengan pemerintah AS di masa Presiden Barack 
Obama yang menolak adanya ujuran kebencian terhadap warga nya.  

Berita kedua yang di analisis oleh 

pemilu presiden AS, beberapa kasus rasisme, sentiment islamofobia meningkat. Sejak 
mencalonkan diri sebagai calon presiden, Trump selalu berkampanye yang bernada rasisme, 
islamofobia dan menebar kebencian. Banyak kasus yang terjadi salah satu contohnya, 
sejumlah siswa menemukan nama presiden AS terpilih itu tertulis di depan pintu ruang ibadah 
bagi umat islam di gedung kampus University (NYU) Tandon School of Engineering. 
Sentimen rasisme terhadap warga kulit hitam di AS meningkat, sebuah graffiti berbau rasisme 
juga mencoreti salah satu dinding kamar mandi di gedung sekolah Minnesota High School. 
Tulisan yang berada di pintu kamar man
ada beberapa poin yang mendasarkan kalau Trump selalu mengumbar kebencian saat 
berkampanye.  

Indonesia Nasehati Donald 
sejak lama, bahkan sikap seperti inilah yang digunakan untuk menjatuhkan Presiden Barack 
Obama. Shamsi Ali, imam masjid di New York dari Indonesia, dia sempat mengatakan 
memprotes sikap anti-islam 
saat Trump di wawancara oleh stasiun televisi, Trump ditanya apakah Obama Islam. Dia 
menjawab Obama itu islam dan islam itu berbahaya bagi Negara kita. Pernyataan seperti 
itulah yang menyinggung Shamsi Ali. Shamsi berharap ujaran kebencian Trump hanya 
disampaikan untuk mencari dukungan saja. Karena agama islam dan warga kulit hitam di AS 
sebagai golongan minoritas.  

pen
untuk berhenti menyudutkan dan melecehkan kaum minoritas di AS. Politikus Partai Republik 
ini mendengar kasus-kasus di AS sangat sedih. Trump juga mengajak pendukungnya agar 
tindakan diskriminasi harus kita hentikan. Kasus-kasus berbau rasisme meningkat tak lama 
setelah hasil pemilu menyatakan Trump sebagai Presiden AS terpilih ke-  
45. 
diskriminasi) itu. Ini sangat buruk. Saya akan membawa Negara ini bersatu bersama-sama.  

-

Donald Trump sebagai Presiden AS ke 45 masih terus berlangsung di beberapa kota, seperti 
di Los Angeles, Washington D.C. dan San Fransisco. Trump memiliki kebijakan yang 
rencananya untuk mendeportasi sekitar tiga belas juta imigran illegal yang memiliki catatan 
criminal dan diduga terlibat perdagangan narkoba, dan warga muslim di AS. Warga imigran 
dibuat ketidakpastian seolah apakah mereka masih bisa menetap di Negeri Paman Sam atau di 
deportasi. Sebagaian besar warga AS dan imigran mengaku khawatir sentiment diskriminasi 
dan rasisme berpotensi meningkat menyusul kemenangan Trump dalam pemilu 8 November 
2016. Kekhawatiran ini menguat setelah beberapa kasus dengan sentiment islamophobia dan 
rasisme. Dalam pemeberitaan ini lebih menonjolkan dari isu-isu kebijakan Donald Trump 
yang rencananya ingin mendeportasi imigran yang menetap di AS atau yang sedang 
berkunjung ke AS.  
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-
Islam di AS Capai Angka Tertinggi Sejak 2001. Badan Investigasi Federal (FBI) melaporkan 
bahwa inseden ujuran kebencian kepada muslim di AS pada tahun 2015 melonjak drastis 
sekitar 67 persen dari 2014 hingga mencapai 257 kasus. Ini diakibatkan retorika dan sikap anti 
muslim yang kerap dilontarkan pada masa kampanye pemilu oleh Trump menjadi salah satu 
pemicu meningkatnya sentiment Islamophobia di AS. Dalam masa kampanye nya Trump 
sempat menyatakan akan melarang muslim untuk masuk ke AS dan dia juga mengatakan 

meningakatnya kasus islamophobia di AS. Agama Islam di reprensentasi oleh Trump sebagai 
teroris karena, teroris yang sering terjadi di belahan dunia khususnya di AS adalah agama 
islam. Tetapi lebih bijaknya Trump jangan mengatakan kalau teroris itu islam. Karena kata-
kata seperti itu yang sangat kontroversial dan memaknakan ujuran kebencian. Tidak 
semuanya islam teroris. Sedangkan kasus rasisme terhadapa kaum kulit hitam pun meningkat 
sekitar 3,5 persen menjadi 1.053 kasus.  

kontroversial karena banyak ujuran kebencian terhadap warga minoritas (muslim dan kulit 
hitam) di AS. Ada beberapa kasus yang membuktikan wanita muslim AS takut kenakan 
jilbab. Basatneh menceritakan pengalaman pahitnya mendapat perlakuan diskriminatif dari 
sesama warga AS. Ketika tengah menunggu di ruang tunggu sebuah rumah rumah sakit, 
seorang pria kulit putih yang lebih tua dan duduk di dekatnya mengeluarkan pisau dari saku 
nya dan meletakkannya di kursi kosong di antara mereka. Basatneh terasa terancam oleh 
seorang kulit putih tersebut .Ini disebabkan oleh ujuran-ujuran kebencian Trump saat 
berkampanye.  

Pendukung Trump dibekukan Twitter karena rasis. Akun  akun pendukung Trump seperti 
@npiamerica dan @radixjournal dilumpuhkan oleh twitter karena dua akun ini kerap 
memposting ujuran-ujuran kebencian yang sesuai atau se-ideologi dengan Trump. Banyak 
postingan yang mengatakan kesuksesan Trump menggalang dukungan selaras dengan 
maraknya gerakan politik supermasi kulit putih di ranah media sosial. Kaum minoritas, warga 
kulit hitam, muslim dan asia hispanik selalu dijadikan target oleh pendukungnya Trump.  

Berita kesembilan Warga 

terpilih Donald Trump akan menerapkan pelacakan dan kebijakan keimigrasian yang ketat 
bagi warga muslim. Kebijakan Trump saat kampanye melontarkan dia akan memperketat 
imigran dari Negara muslim karena muslim bagi Trump teroris. Dengan adanya kebijakan 
Trump seperti ini warga muslim di AS sangat ketakutan. Seperti yang yang di ucapkan oleh 
Cochran mengungkapkan bahwa ia harus menyakinkan beberapa penerima panggilan bahwa 
jajak pendapat ini dilakukan oleh Emerge USA dan data mereka tidak akan di manfaatkan 
oleh kelompok anti-islam. Ini di dasari oleh Trump memenangi pilpres, warga muslim yang 
tinggal di AS menerima insiden bernada rasisme dan islamophobia. Salah satu insiden terjadi 
ketika pendukung Trump menyerukan agar warga muslim seharunya dilacak. 

 

 

KESIMPULAN  
Dengan meninjau teori konstruksi realitas media, CNN Indonesia terlihat membangun 

konstruksi yang mendekati realitas sebenarnya. CNN Indonesia mampu melakukan tahapan 
seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2008:203), yaitu: menyiapkan materi konstruksi,  
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tahap sebaran konstruksi, pembentukan konstruksi dan tahapan yang terakhir adalah tahap 
konfirmasi dimana media massa dan khalayak sama-sama memberi argumentasi dan 
akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam pembentukan konstruksi. Pada 
penelitian ini penulis telah menganalisis pemberitaan di CNN Indonesia mengenai kampanye 
Donald Trump bernadakan rasisme dan islamophobia.  

Dalam tahap pembentukan konstruksi realitas, CNN Indonesia mengarah pada realitas 
pembenaran, terlihat pada pemberitaan kampanye Donald Trump bernadakan rasisme dan 
islamophobia yang lebih ditonjolkan adalah saat di masa kampanye pemilihan presiden AS 
Trump dan pendukungnya kerap melontarkan kata-kata kontroversial yaitu ujaran-ujaran 
kebencian yang menyudutkan warga muslim dan kulit hitam. Disini CNN Indonesia 
memberikan informasi sesuai fakta yang ada dalam memberitakan kasus kampanye Donald 
Trump bernadakan rasisme dan islamophobia. Khalayak tentunya memiliki pandangan lain 
terhadap pemberitaan kampanye Donald Trump bernadakan rasisme dan islamophobia, 
namun CNN Indonesia lebih mengarahkan realitas sebenarnya yang sesuai dengan fakta 
terjadi di saat pemilihan atau masa kampanye pemilihan presiden AS. Ini merupakan 
konstruksi sosial realitas.  

Dari keseluruhan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukan 
berita pada aspek sosial yang terjadi di AS sangat mengkhawatirkan, bahkan Negara-negara 
juga berpartisipasi melontarkan protes terhadap kebijakan-kebijkan Trump dan ujuran 
kebencian terhadap warga muslim dan warga kulit hitam. Namun dengan adanya kebijakan 
seperti itu warga AS banyak yang tidak setuju dengan Trump. Warga kulit putih juga 
berpartisipasi untuk menolak kebijakan politisi partai Republik tersebut. Semenjak dalam 
kepemimpinan Barack Obama tidak pernah menyuarakan ujaran kebencian terhadap kaum 
minoritas. Trump selalu menyuarakan anti-islam dan anti-warga kulit hitam saat kampanye, 
banyak mengatakan itu sebagai mencari dukungan agar Trump bisa terpilih sebagai Presiden 
Amerika Serikat dan terbukti dia akhir nya terpilih. 
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ABSTRAK  
Transaksi elektronik melalui internet memberikan peluang bagi perilaku tidak etis, dimana 
pelanggaran etika lebih memungkinkan terjadi dalam transaksi elektronik dibandingkan pada 
transaksi tatap muka. Persepsi konsumen pada perilaku etis online retail secara umum 
mengacu kepada integritas dan tanggung jawab perusahaan online retail dalam menangani 
keamanan transaksi, kerahasiaan informasi, berlaku adil, dan jujur yang pada akhirnya akan 
melindungi konsumennya. 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi perilaku etis online retail 
terhadap niat konsumen dalam pembelian online baik secara langsung maupun secara tidak 
langsung melalui kepercayaan konsumen pada situs online yang memediasinya. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan metode non probability sampling menggunakan teknik purposive 
sampling, terhadap 250 orang responden di Bandar Lampung. 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi perilaku etis online retail berpengaruh 
secara tidak langsung pada niat pembelian online konsumen, dimana kepercayaan konsumen 
pada situs online retail sebagai variabel mediasinya. Dengan demikian jika konsumen merasa 
situs online retail beretika, maka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap situs 
online retail dan berdampak pada semakin kuatnya niat konsumen untuk melakukan 
pembelian online 

 
Kata Kunci : Online Retail, Persepsi Perilaku Etis, Kepercayaan Konsumen, Niat Pembelian 

Online  
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 

Transaksi elektronik melalui internet kini menjadi lingkungan baru bagi perilaku tidak 
etis (Freestone and Mitchell, 2004). Temuan Citera et al. (2005) mengungkapkan bahwa 
pelanggaran etika lebih memungkinkan terjadi dalam transaksi elektronik dibandingkan 
dengan transaksi tatap muka, dimana perilaku etis online retail terbatas pada kemampuannya 
untuk menanamkan kepercayaan yang tinggi terhadap konsumen melalui komunikasi 
persuasifnya (Grewal et al., 2004).  

Praktek pengumpulan sejumlah informasi pribadi konsumen saat melakukan transaksi 
online akan menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen terhadap penanganan informasi 
tersebut oleh online retail (Bart et al., 2005), demikian juga dengan pelayanan yang 
dihantarkan saat proses pembelian berlangsung yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan 
maupun ketidak ketepatan dalam pemenuhan janji yang rentan akan terjadinya penipuan. 
Perilaku etis online retail ini akan mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap situs 
online yang berdampak pada niat konsumen untuk melakukan pembelian online.  
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Jika dibandingkan dengan belanja secara konvensional, maka belanja online masih 
memiliki kelemahan yang menjadi faktor negatif, yang secara umum ditimbulkan dari 
tindakan tidak etis online retail. Masalah etika merupakan salah satu tantangan terbesar bagi 
konsumen belanja online (Ahuja et al., 2003). Kekhawatiran konsumen akan tindakan etis 
online retail saat melakukan pembelian online berkaitan dengan beberapa hal, antara lain yaitu 
informasi pribadi (privacy of information), keamanan web (web security), penipuan (fraud), 
kehandalan perusahaan retail (retailer reliability), dan kualitas yang ditawarkan (quality) 
(Grabner-Kraeuter, 2002; Miyazaki dan Fernandez, 2001; Koehn, 2003).  

Menurut Roman (2007) persepsi konsumen terhadap etika perilaku online retail diukur 
berdasarkan persepsi konsumen terhadap integritas dan tanggung jawab perusahaan yang 
berada dibalik situs online retail dalam upayanya berkaitan dengan keamana transaksi, 
kerahasiaan informasi konsumen, bertindak adil, dan jujur, yang pada akhirnya akan 
melindungi kepentingan konsumen. Temuan Roman (2007) menyimpulkan bahwa etika 
online retail yang dirasakan konsumen terdiri dari empat dimensi yaitu keamanan (security), 
privasi (privacy), tanpa penipuan (non-deception), dan pemenuhan (fulfillment).  

Jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap perilaku etis online retail maka dapat 
meningkatkan kekhawatiran konsumen, sehingga menjadi hambatan penting bagi konsumen 
online yang sedang mempertimbangkan tindakannya untuk melakukan pembelian secara 
online. Sebaliknya, perilaku etis yang dilakukan online retail saat proses transaksi online 
berlangsung dapat menghasilkan pengalaman positif bagi konsumen terhadap perusahaan 
online retail, yang pada akhirnya akan menimbulkan persepsi konsumen bahwa perusahaan 
online retail tersebut dapat dipercaya (Culnan dan Armstrong, 1999).  

Kepercayaan konsumen dalam konteks belanja online dapat diartikan sebagai 
kepercayaan pada sebuah objek tertentu, seperti kepercayaan pada e-commerce atau 
kepercayaan pada penjual online, Ho and Chen (2014). Menurut Kimery & McCard (2002) 
kepercayaan merupakan kesediaan konsumen untuk menerima kelemahan dalam transaksi 
online berdasarkan harapan positif mereka mengenai perilaku online retail pada masa 
mendatang.  

Kepercayaan terjadi ketika seseorang yakin dengan reliabilitas dan integritas dari 
orang yang dipercaya (Morgan dan Hunt, 1994), sehingga kepercayaan dalam konteks online 
ritel merupakan persepsi kepercayaan pada keandalan dan integritas perusahaan online 
(Belanger et al. 2002). Kepercayaan didasarkan pada harapan konsumen bahwa perusahaan 
online retail akan berperilaku dapat dipercaya dan menahan diri dari perilaku oportunistik 
(Grabner - Kraeuter, 2002). Secara luas, kepercayaan digunakan sebagai mediasi dalam e-
commerce yang mempengaruhi hubungan antara perilaku etis online retail yang dirasakan 
konsumen terhadap niat konsumen dalam pembelian online.  

Kepercayaan merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan e-commerce 
yang menjadi tantangan bagi transaksi online (Austin et al., 2006), serta menjadi salah satu 
alasan bagi konsumen untuk tidak berbelanja online (Yang et al., 2009). Sehingga 
kepercayaan penting bagi konsumen dalam menentukan niat dan keputusannya di pasar 
online.  

Penelitian mengenai kepercayaan yang dilakukan Lauer dan Deng (2007), serta Teo 
dan Liu (2007), mengemukakan bahwa kebijakan keamanan terhadap privasi konsumen 
(customer privacy) dan sistem jaminan (assurance systems) berhubungan positif dengan 
kepercayaan konsumen pada online retail. Sementara Yang et al, (2009) serta Holsapple & 
Wu (2008) mengemukakan bahwa privasi (privacy) dan keamanan (security) sebagai faktor 
penentu kepercayaan dalam sebuah situs web, dimana privasi merupakan kesediaan konsumen 
untuk berbagi informasi pribadi dan informasi keuangan kepada situs online yang 
memungkinkan untuk melakukan pembelian, dan keamanan merupakan suatu upaya yang  
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dilakukan situs online retail dalam melindungi konsumennya terhadap ancaman yang 
dilakukan baik melalui jaringan (network) atau serangan data transaksi (data transaction 
attacks), atau pemalsuan melalui akses yang tidak sah (unauthorized access).  

Pada konteks retail konvensional, persepsi konsumen mengenai praktek etis penjual 
dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan penjual (Roman, 2003) dan 
pada konteks online retail, persepsi konsumen mengenai tindakan etis terutama yang 
menyangkut keamanan (security) dan privasi (privacy) transaksi memiliki pengaruh positif 
terhadap kepercayaan konsumen terhadap perusahaan penjual (Bart et al., 2005).  

Persepsi konsumen terhadap perilaku etis online retail akan mempengaruhi 
kepercayaan konsumen terhadap online retail yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 
niat konsumen untuk melakukan pembelian online. Jika konsumen merasa situs online retail 
beretika, maka dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap situs online retail dan 
memperkuat niatnya untuk melakukan pembelian online.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi perilaku etis online 
retail terhadap niat konsumen dalam belanja online baik secara langsung maupun secara tidak 
langsung dengan kepercayaan konsumen pada situs online sebagai variabel interventingnya. 

 

2. Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis Penelitian 
 

Persepsi Konsumen Pada Perilaku Etis Online Retail 
 

Penelitian terbaru menemukan kerangka yang lebih konkret mengenai pengukuran 
persepsi konsumen terhadap etika perilaku di online retail (CPEOR-Customer Perception 
Regarding Ethics of Online Retail) dikembangkan oleh Roman (2007), dimana etika online 
retail diukur berdasarkan empat dimensi: keamanan (security), privasi (privacy), tanpa 
penipuan (non-deception), dan pemenuhan (fulfillment). 

 
1. Keamanan (Security) 

 
Kebanyakan penelitian menyarankan keamanan sebagai faktor yang paling penting dari 
etika pada konteks online (Belanger et al, 2002; Chen dan Shergill, 2005; Flavianus dan 
Guinaliu, 2006) yang mengacu pada persepsi konsumen tentang keamanan transaksi 
online serta perlindungan informasi keuangan dari akses yang tidak sah (Roman, 2007). 
Keamanan finansial merupakan kekhawatiran tentang pemberian informasi keuangan, 
dan keamanan non financial yang berkaitan dengan pengungkapan informasi pribadi 
(Janda et al., 2002). Studi terakhir menunjukkan konsumen online memiliki 
kekhawatiran tentang penyampaian informasi keuangan mereka serta informasi pribadi 
ke online retail (Miyazaki dan Fernandez, 2001). Tindakan online retail yang lalai 
dalam memperlakukan data pelanggan, sengaja membocorkan informasi atau 
menawarkan informasi pelanggannya kepada perusahaan lain merupakan tindakan tidak 
etis yang dapat memicu kekhawatiran di kalangan pembeli online yang dianggap 
menghasilkan perilaku etis negatif. 

 
2. Privasi (Privacy) 

 
Privasi merupakan persepsi konsumen terhadap perilaku etis yang sangat penting dalam 
online retail (Chen dan Shergill, 2005; Jones, 1991; Stead dan Gilbert, 2001). Hal ini 
karena konsumen berbagi data pribadi dan keuangan dengan online retail pada hampir 
semua interaksi dan mengharapkan perlakukan bersifat rahasia terhadap informasi yang 
diberikan. Dengan demikian, privasi pada online retail didefinisikan sebagai persepsi 
konsumen tentang perlindungan identifikasi informasi individual di internet (Bart et al.,  
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2005) dan kesediaan konsumen untuk berbagi informasi melalui internet (Belanger et 
al., 2002). 

 
3. Tanpa penipuan (Non-Deception) 

 
Salah satu isu penting dari online retail adalah tidak adanya penipuan dimana konsumen 
percaya bahwa penjual tidak menggunakan praktik penipuan atau manipulatif dengan 
maksud untuk membujuk konsumen agar membeli penawaran dari online retail. Praktik 
penipuan terjadi ketika online retail menciptakan kesan atau kepercayaan di kalangan 
konsumen yang berbeda dari apa yang diharapkan oleh konsumen dengan pengetahuan 
yang wajar, dan kesan atau keyakinan secara harfiah palsu atau mungkin menyesatkan. 
Roman (2007), menemukan pengaruh yang signifikan antara non-deception dengan 
kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap situs online retail. 

 
4. Pemenuhan (fulfillment) 

 
Dimensi tambahan etika online adalah pemenuhan atau keandalan pembelian online 
(Chen dan Shergill, 2005; Wolfin barger dan Gilly, 2003). Pemenuhan mengacu pada 
ketepatan waktu dan pengiriman yang akurat dari pembelian online, representasi produk 
yang akurat pada situs online retail, dan berfungsinya secara teknis dari situs online 
retail (Wolfin barger dan Gilly, 2003; Zeithaml et al, 2002). Studi menunjukkan 
pemenuhan (fulfillment) merupakan faktor penting penentu dari kepuasan konsumen 
dengan situs web online retail (Wolfin barger dan Gilly, 2003). 

 

Kepercayaan Konsumen Terhadap Situs Online 
 

Penelitian mengenai kepercayaan mengemukakan bahwa kebijakan keamanan 
terhadap privasi pelanggan (customer privacy) dan sistem jaminan (assurance systems) 
berhubungan positif dengan kepercayaan konsumen pada online retail (Lauer dan Deng, 2007; 
Teo dan Liu, 2007). Penelitian juga menunjukkan privasi dan keamanan sebagai faktor 
penentu kepercayaan dalam sebuah situs web (Yang et al, 2009; Holsapple dan Wu, 2008). 
Faktor-faktor seperti fasilitas pemesanan (order facilitation), presentasi situs website dan 
navigasi (website presentation and navigation), pertukaran informasi pelanggan (customer 
information exchange), kontrol pelanggan dan kolaborasi (customer control and 
collaboration), dan kualitas informasi (information quality) juga secara signifikan 
memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap situs web (Austin et al., 2006). 
 

Sementara kepercayaan dalam sebuah situs web mendapat perhatian pada konteks 
perdagangan elektronik, dimana kepercayaan berperan dalam hubungan antara perilaku etis 
yang dirasakan konsumen dari online retail (privasi dan keamanan) dan niat perilaku 
konsumen dalam pengambilan keputusan, seperti melakukan pembelian dan mengunjungi 
kembali, dimana kepercayaan terhadap situs online retail meliputi hal berikut: 
 

1. Privasi (Privacy) 
 

Merupakan kesediaan konsumen untuk berbagi informasi pribadi dan informasi 
keuangan melalui kepada situs online yang memungkinkan untuk melakukan 
pembelian. Masalah privasi yang sering terjadi di internet meliputi 'spam', pelacakan 
penggunaan dan pengumpulan data, penyebaran informasi kepada pihak ketiga. 

 
2. Keamanan (Security) 

 
Keamanan merupakan suatu upaya yang dilakukan situs online dalam melindungi 
konsumennya terhadap ancaman yang dilakukan baik melalui jaringan (network) atau 
serangan data transaksi (data transaction attacks), atau pemalsuan melalui akses yang  
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tidak sah (unauthorized access). Keamanan di perdagangan elektronik B2C adalah 
tercermin dalam teknologi yang digunakan untuk melindungi keamanan data-data 
konsumen yang dilakukan dengan teknologi seperti enkripsi dan otentikasi. Semakin 
baiknya teknologi keamanan maka semakin kecil pula kerugian yang ditimbulkan saat 
bertransaksi melalui memdia internet. 

 

Niat pembelian Online 
 

Niat beli didefinisikan sebagai rencana awal untuk membeli barang atau jasa tertentu 
di masa mendatang. Niat beli dapat menentukan kemungkinan tindakan konsumen yang 
mengarah ke pembelian aktual, dan melalui identifikasi intensitas niat beli, ada kemungkinan 
yang tinggi untuk membeli produk tertentu ketika niat pembelian lebih kuat (Ibrahim. 2013). 
Namun niat pembelian ini mungkin tidak selalu menyebabkan implementasi, karena 
dipengaruhi oleh faktor kemampuan untuk mewujudkannya. 

 
Niat beli merupakan hasil dari perilaku konsumen yang terkait langsung retail. 

Dimana pada konteks online, niat pembelian mengacu pada kekuatan kesediaan konsumen 
untuk melakukan perilaku pembelian tertentu melalui internet (Salisbury et al., 2001). 
Schlosser et al. (2006) menemukan bahwa kepercayaan konsumen terhadap kemampuan dan 
integritas perusahaan retail mempengaruhi niat pembelian konsumen. 

 

Hipotesis Penelitian 
 

Hipotesi yang akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

H1 Persepsi perilaku etis online retail berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pada 
situs online retail 

 
H2 Persepsi perilaku etis online retail berpengaruh terhadap niat pembelian online 

konsumen 
 

H3 Kepercayaan konsumen pada situs online berpengaruh terhadap niat pembelian 
online konsumen 

 
H4 Persepsi perilaku etis online retail berpengaruh secara tidak langsung terhadap niat 

pembelian online konsumen dengan kepercayaan konsumen pada online retail 
sebagai perantaranya  

 
 

 
Kepercayaan 

Pada Situs Online 
Retail 

 
 

 
  

Niat Pembelian Persepsi Perilaku  
 

Online Etis Online Retail  
  

   
     

Gambar 1. Model Penelitian  
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3. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif untuk memperoleh gambaran lebih 
mendalam mengenai pengaruh persepsi perilaku etis online retail terhadap niat konsumen 
dalam belanja online baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui kepercayaan 
konsumen pada situs online sebagai perantaranya. Dimana variabel pada penelitian ini terdiri 
atas persepsi perilaku etis online retail, kepercayaan pada situs online retail, niat pembelian 
online.  

Penelitian ini menggunakan data primer, yang diperoleh secara langsung dari 
responden melalui penyebaran kuesioner terdiri dari 26 pernyataan tertutup yang diadopsi dari 
Belanger, et al. (2002), Roman (2007), Roman & Cuestas (2008), dan Limbu, et al. (2012). 
Masing-masing pernyataan memiliki 5 alternatif pilihan jawaban yang telah disediakan oleh 
peneliti, dengan menggunakan skala Likert mulai dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), 
netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5).  

Populasi pada penelitian ini adalah para konsumen di Bandar Lampung, dengan 
ukuran sampel sebanyak 250 responden yang diambil menggunakan metode non probability 
sampling dan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linear, dan 
untuk menguji pengaruh variabel interventing digunakan metode analisis jalur, dimana 
sebelumnya dilakukan uji validitas menggunakan faktor analisis dengan melihat factor 
loading pada component correlation matrix minimal 0,5, serta dilakukan uji reliabilitas 

 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Penelitian 
 

Data demografi responden yang diukur pada penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, 
pekerjaan, pengeluaran per bulan, intensitas melakukan belanja online dalam 12 bulan 
terakhir, dan produk yang sering dibeli secara online. Secara umum karakteristik responden 
Penelitian ini didominasi oleh perempuan (57%) berusia 17  25 tahun (60,8%). Berprofesi 
sebagai mahasiswa (52%). Pengeluaran responden kurang dari Rp.2.500.000,- per bulan 
(47,2%), dengan intensitas berbelanja online selama 12 bulan terakhir sebanyak 3  5 kali  
(43,6%). Sebagian besar responden memilih pakaian sebagai produk yang paling sering dibeli 
secara online (27,2%) dan sepatu (21,6%). 

 

Tabel 1. Karakteristik Responden 
  Keterangan Responden (%)  
 

Jenis Kelamin 
    

  Laki-laki 42,4  
      

   Perempuan 57,6  
       

 Usia  17  25 60,8  
       

   26 -35 26,4  
       

   36 - 45 10,0  
      

   > 45 2,8  
      

 Pekerjaan  Mahasiswa 52,0  

   PNS/BUMN 18,0  
      

   Karyawan Swasta 14,8  
      

   Wiraswasta 8,8  
      

   Ibu Rumah Tangga 4,8  
      

   Lainnya 1,6  
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Pengeluaran per Bulan < Rp. 2.500.000,- 47,2 
 Rp.2.500.000,- s.d. Rp.5.000.000,- 32,8 
   

 Rp.5.000.001,- s.d. Rp.7.500.000,- 12,8 
   

 Rp.7.500.001,- s.d. Rp.10.000.000,- 3,6 
   

 > Rp.10.000.000,- 3,6 
   

Intensitas Berbelanja < 3 kali 28,4 
Online 

  

3 - 5 kali 43,6  
   

 5  10 kali 19,2 
   

 > 10 8,8 
   

Produk Yang Sering Dibeli Pakaian 27,2 
Online 

  

Tas 13,6  
   

 Sepatu 21,6 
   

 Tiket 4,0 
   

 Aksesoris 7,6 
   

 Gadget 10,4 
   

 Elektronik 8,0 
   

 Kosmetik 6,4 
   

 Buku 1,2 
   

 

Item pertanyaan pada idikator masing-masing variabel persepsi perilaku etis online retail, 
kepercayaan pada situs online retail, niat pembelian online, memiliki nilai muatan faktor pada 
Component Matrix diatas 0,5, artinya item-item pertanyaan tersebut valid dan dianggap baik 
untuk mengukur masing-
pada masing-masing indikator variable memiliki nilai lebih besar dari 0.6 sehingga dapat 
dinyatakan bahwa instrumen dalam penelitian ini reliabel dapat dipercaya untuk digunakan 
sebagai pengumpul data karena memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dalam mengukur 
variabel penelitian. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

 Variabel  Indikator dan Pertanyaan Validitas Reliabilitas  
      

 Persepsi Perilaku Keamanan (Security)    
 Etis Online Retail 1. Situs menampilkan syarat dan ketentuan 

0,761 
  

 .  sebelum transaksi online dilakukan   
     

  2. Situs menawarkan metode pembayaran yang 
0,791 

  
   

aman 0,752 
 

     

  3. Kebijakan keamanan yang ditampilkan mudah 
0,810 

  
   dipahami   
      

  4. Situs memiliki fitur keamanan yang memadai 0,666   
      

  Privasi (Privacy)    
  1. Situs menjelaskan mengenai informasi 

0,832 
  

   penggunaan website   
      

  2. Hanya informasi pribadi pengguna saja yang 
0,766 

0,518  
   diperlukan untuk menyelesaikan transaksi   
      

  3. Situs menyajikan secara jelas mengenai 
0,523 

  
   penanganan informasi pribadi pengguna   
      
      

  Tanpa penipuan (Non- Deception)    
  1. Situs melebih-lebihkan manfaat dan 

0,819 
0,789  

   

karakteristik produk/jasa yang ditawarkannya * 
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 2. Situs mengambil kesempatan dari konsumen 
0,885 

 
  yang kurang berpengalaman belanja online  
  untuk membuat mereka membeli   
 3. situs mencoba membujuk konsumen untuk 

0,812 
 

  membeli hal-hal yang tidak perlu  
    

    

 Pemenuhan (fulfillment)   
 1. Harga yang ditampilkan di situs adalah jumlah 0,669  
  aktual yang ditagihkan  

0,568  2. Konsumen mendapatkan produk sesuai dengan 
0,768   

  apa yang dipesannya dari situs  
    

 3. Situs menepati apa yang dijanjikannya 0,757  
Kepercayaan Privasi (Privacy)   
Pada Situs Online 1. Percaya bahwa situs akan melindungi 0,803  
Retail  informasi pribadi  

0,654 
 

2. membuat konsumen merasa nyaman 
0,832 

 
  

  memberikan informasi pribadi  
    

 3. Situs dapat dipercaya 0,672  
    

 Keamanan (Privacy)   
 1. Percaya bahwa situs memiliki sistem keamanan 

0,841 
 

  yang baik  
   

0,689  2. Situs membuat saya merasa nyaman berbelanja 
0,772   online  

    

 3. Situs belanja memiliki reputasi yang baik 0,743  
    

Niat Pembelian 1. Akan melakukan pembelian online dimasa 
0,652 

 
Online  datang  

   

 2. Akan berbelanja online karena tidak perlu 
0,659 

 
  meluangkan waktu untuk pergi  
  toko/mall/pasar   
 3. Akan berbelanja online karena mendapatkan   
  informasi produk secara detil melalui situs 0,707 

0,779   belanja online  
    

 4. Akan berbelanja online karena dapat 
0,723 

 
  dilakukan kapan saja  
    

 5.  0,645  
 6. Akan berbelanja online karena percaya 

0,611 
 

  dengan situs belanja online  
    

 7. Akan berbelanja online karena aman 0,591  
      

 

Untuk mengetahui pengaruh langsung variabel Persepsi perilaku etis online retail, 
Kepercayaan konsumen pada situs online, dan Niat pembelian online konsumen pada H1, H2, 
dan H3 dilakukan dengan melihat besarnya nilai t-statistik dan nilai p-value pada hasil 
perhitungan regresi, dimana apabila nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value 
kurang dari 0,05 maka hipotesis akan diterima.  

Tabel 3. Hasil Perhitungan Regresi 
 

  Standardized   
Variabel Dependen Variabel Independen Coefficients t-statistik p-value 

  Beta   

POR_Ethics Trust_ORW 0,672 14,854 0,000 

POR_Ethics Purchase_Intentions 0,156 2,314 0,021 

Trust_ORW Purchase_Intentions 0,458 6,783 0,000  
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Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh tidak langsung persepsi perilaku etis online retail 
terhadap niat pembelian online konsumen melalui kepercayaan konsumen pada situs online 
retail sebagai perantaranya, dilakukan pengolahan data dengan mengalikan koifisien dari 
pengaruh persepsi perilaku etis online retail terhadap kepercayaan konsumen pada situs online 
retail, dan koefisien dari pengaruh kepercayaan konsumen pada situs online retail terhadap 
niat pembelian online konsumen. Sebesar 0,672 x 0,458 = 0,307, nilai tersebut lebih besar dari 
nilai koefisien pengaruh langsung persepsi perilaku etis online retail terhadap niat pembelian 
online konsumen sebesar 0,156 (0,307>0,156) dan kedua koifisien mempunyai nilai t-statistik 
diatas 1,96 dan signifikan dibawah 0,05. Dengan demikian terbukti bahwa pengaruh tidak 
langsung persepsi perilaku etis online retail terhadap niat pembelian online konsumen lebih 
dominan dibandingkan pengaruh langsungnya, dengan nilai koefisien total sebesar 0,307 + 
0,156 = 0,463. 

 

Tabel 4. Uji Hipotesis 
 

Hipotesis  
 

H1 Persepsi perilaku etis online retail berpengaruh terhadap 
kepercayaan konsumen pada situs online retail   

H2 Persepsi perilaku etis online retail berpengaruh terhadap niat 
pembelian online konsumen   

H3 Kepercayaan konsumen pada situs online berpengaruh terhadap 
niat pembelian online konsumen   

H4 Persepsi perilaku etis online retail berpengaruh secara tidak 
langsung terhadap niat pembelian online konsumen dengan 
kepercayaan konsumen pada online retail sebagai perantaranya  

 
Terima/Tolak 

 
Diterima 

 
Diterima 

 
Diterima 

 
 

Diterima 

 
 
 

PEMBAHASAN  
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi perilaku etis online retail berpengaruh 

terhadap kepercayaan konsumen pada situs online retail (H1), persepsi perilaku etis online 
retail berpengaruh terhadap niat pembelian online konsumen (H2), kepercayaan konsumen 
pada situs online retail berpengaruh terhadap niat pembelian online konsumen (H3), dan 
persepsi perilaku etis online retail berpengaruh secara tidak langsung terhadap niat pembelian 
online konsumen dengan kepercayaan konsumen pada online retail sebagai perantaranya 
(H4). Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa pengaruh tidak langsung persepsi perilaku 
etis online retail terhadap niat pembelian online konsumen lebih dominan dibandingkan 
pengaruh langsungnya, sehingga kepercayaan konsumen pada situs online retail berperan 
dalam menginterfensi hubungan antara persepsi perilaku etis online retail dan niat pembelian 
online konsumen. 

 
Praktek pengumpulan sejumlah informasi pribadi konsumen saat melakukan transaksi 

belanja online dapat menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen terhadap penangan 
informasi dan keamanan transaksi oleh online retail, demikian juga dengan pemenuhan 
pelayanan yang diberikan saat proses pembelian online berlangsung dapat menimbulkan 
ketidaknyamanan, maupun ketidaktepatan dalam pemenuhan janji yang rentan akan terjadinya 
penipuan serta resiko bagi konsumen online. Persepsi konsumen pada perilaku etis online 
retail secara umum mengacu kepada integritas dan tanggung jawab perusahaan yang berada di 
balik online retail dalam menangani keamanan, kerahasiaan, bertindak adil dan jujur  
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yang akan melindungi konsumen, dimana pada akhirnya akan menimbulkan persepsi positif 
konsumen terhadap reputasi situs online retail. 
 

Situs online retail memberikan informasikan dengan jelas mengenai penanganan 
informasi pribadi apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi online yang 
dilakukan konsumen, dan juga menyajikan serta memberikan jaminan kepada konsumen 
bahwa informasi pribadi yang diberikan konsumen akan tersimpan dengan baik dan tidak 
terpublikasi kepada pihak yang tidak berkepentingan agar konsumen memiliki kepastian akan 
kerahasiaan informasi pribadinya di situs online retail. Dalam memberikan keamanan 
transaksi, online retail menampilkan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi konsumen 
sebelum transaksi online dilakukan, situs juga menawarkan beberapa metode pembayaran 
yang dapat dipilih konsumen, disamping fitur keamanan yang dimiliki oleh situs itu sendiri. 
Selanjutnya dalam pemenuhan pelayanan kepada konsumen online retail menampilkan 
informasi produk secara lengkap dan jelas, konsumen mendapatkan produk sesuai dengan apa 
yang digambarkan dan diinformasikan pada situs online retail. Online retail juga mengirimkan 
produk tepat waktu sesaui dengan yang dipesan pada saat transaksi. 
 

Ketika online retail bertindak etis sesuai dengan yang semestinya maka hal tersebut 
menguatkan kepercayaan konsumen terhadap situs online retail. Persepsi konsumen akan 
perilaku etis online retail terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan 
konsumen pada situs online retail, yang artinya bahwa semakin baik persepsi konsumen akan 
perilaku etis online retail maka akan semakin menguatkan tingkat kepercayaan konsumen 
pada situs online retail, dan sebaliknya semakin buruk persepsi konsumen akan perilaku etis 
online retail maka akan semakin mengurangi tingkat kepercayaan konsumen pada situs online 
retail tersebut. 
 

Pada konteks online retail, konsumen bersedia terlibat dengan online retail untuk 
belanja bahkan bersedia menerima kemungkinan resiko yang ditimbulkannya karena 
konsumen percaya dan yakin bahwa online retail akan melakukan tindakan sesuai dengan 
yang diharapkannya, menghantarkan produk maupun jasa sesuai dengan yang dijanjikan tanpa 
adanya tindakan penipuan. Sehingga persepsi perilaku etis online retail dan kepercayaan 
konsumen pada situs online retail mempengaruhi niat konsumen untuk melakukan pembelian 
online. Dimana dalam hal ini kepercayaan konsumen pada situs online retail menginterfensi 
hubungan antara persepsi perilaku etis online retail dengan niat pembelian online, sehingga 
jelas bahwa adanya niat pembelian online konsumen disebabkan karena konsumen percaya 
bahwa perusahaan online rerail akan berperilaku etis sesuai dengan yang diharapkannya. 
 

 

KESIMPULAN 
 
1. Penelitian ini memberikan informasi kepada retail dan pemasar online mengenai 

pentingnya persepsi konsumen terkait perilaku etis online retail dan kepercayaan 
konsumen pada situs online retai yang dianggap sebagai salah satu faktor yang 
berdampak pada niat konsumen untuk melakukan pembelian onlinenya. 

 
2. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi perilaku etis online retail berpengaruh 

terhadap kepercayaan konsumen pada situs online retail, persepsi perilaku etis online 
retail berpengaruh terhadap niat pembelian online konsumen, kepercayaan konsumen 
pada situs online retail berpengaruh terhadap niat pembelian online konsumen, dan 
persepsi perilaku etis online retail berpengaruh secara tidak langsung terhadap niat 
pembelian online konsumen melalui kepercayaan konsumen pada online retail sebagai 
perantaranya.  
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3. Hubungan antara persepsi perilaku etis online retail dan niat pembelian online lebih 
dominan pada pengaruh tidak langsung, dimana persepsi konsumen mengenai perilaku 
etis online retail akan mempengaruhi niatnya untuk melakukan pembelian online ketika 
adanya kepercayaan pada situs online retail. Konsumen cenderung akan melakukan 
pembelian ketika perusahaan online retail memiliki integritas yang baik dan bertanggung 
jawab. 

 
 

Saran  
1. Pada penelitian ini kepercayaan konsumen pada situs online retail merupakan faktor 

penting dalam mendukung niat konsumen untuk melakukan pembelian online, terutama 
berkaitan dengan keamanan transaksi, penanganan informasi pribadi, dan pemenuhan 
pelayanan. Perusahaan online retail sebaiknya dapat meningkatkan kepercayaan 
konsumen dengan menyajikan kebijakan privasi yang jelas dan menjamin kerahasiaan 
informasi pribadi konsumen untuk memperkuat niat konsumen melakukan pembelian 
online. Perusahaan online retail juga sebaiknya mencantumkan kebijakan keamanan yang 
jelas yang dapat dipahami dengan mudah oleh konsumen. Online retail sebaiknya dapat 
jujur dalam memberikan informasi mengenai produk dan harga produk, dan responsif atas 
segala pertanyaan-pertanyaan konsumen ketika konsumen membutuhkan informasi lebih 
mendalam. 

 
2. Penelitian ini tidak memberikan batasan karakteristik responden yang menjadi sampel, baik 

dari sisi usia, pekerjaan, dan jenis produk sehingga hasilnya bersifat umum. Peneliti 
menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar dapat lebih spesifik menyasar kepada 
segmen tertentu dalam menetapkan sampel penelitian, dan dapat menetapkan situs online 
retail tertentu sebagai objek penelitian. Penelitian selanjutnya juga dapat mengikutsertakan 
variabel psikologis konsumen sehingga dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai 
persepsi konsumen dan perilaku konsumen pada pembelian online. 
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ABSTRAK 
 

Komunikasi yang beretika, kini menjadi persoalan penting dalam komunikasi politik. 
Dalam keseharian, penyampaian pesan sering dijumpai sejumlah hal yang mencemaskan dari 
perilaku komunikasi yang kurang santun. Etika komunikasi sering terpinggirkan, karena etika 
berkomunikasi belum membudaya sebagai urat nadi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Dalam menyampaikan informasi, peranan media massa sangatlah berpengaruh. Pemberitaan 
media massa yang berisikan tuntutan, protes dan dukungan dari masyarakat, sering 
menyebabkan efek yang besar terhadap lingkungan masyarakat dan kebijakan yang akan 
diambil. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dan 
menggunakan analisis kualitatif. 

 

Kata kunci: Etika, Komunikasi Politik, Media Massa.  
 

 

PENDAHULUAN 
 

Diperkirakan tahun ini dan tahun mendatang pemberitaan di Indonesia akan dipenuhi 
oleh peristiwa politik, dimulai dari pemilihan kepala daerah serentak untuk ketiga kalinya 
yang akan berlangsung tahun 2018 dan setahun kemudian 2019 akan berlangsung pemilihan 
presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif. Berdasarkan pengalaman pada 
pilkada maupun pilpres yang lalu, iklim politik akan memanas. Tahun 2018 akan menjadi 
tahun politik. Partai politik dan para politisi akan sibuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai 
persiapan untuk dapat mendulang suara dalam pemilu tahun 2019. Tidak heran nanti 

memenangi pengaruh dan simpati publik. Petarungan merebut simpati ini dilakukan dengan 
berbagai cara. Tampil di media merupakan salah satu cara terpenting untuk merebut hati 
publik dan membangun citra. Mereka yang tampil di media memiliki kesempatan untuk 
menyampaikan pesan kepada sejumlah besar pemilih dalam waktu singkat. Tampilan di media 
dapat mempengaruhi pemilih dalam mengambil keputusan. Dengan demikian ada peluang 
intuk mengantarkan politisi maupun partai politik ke jenjang kekuasaan. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Tulisan ini merupakan hasil dari kajian pustaka (library research) dengan menggunakan 
analisis kualitatif. Sebagai pembelajar ilmu komunikasi dan media, penulis ingin memberikan 
bagaimana pentingnya etika dalam komunikasi politik. 

 
PEMBAHASAN 

 
Komunikasi Politik  

Semua orang baik pejabat negara, pemimpin partai maupun warga negara biasa, 
memerlukan informasi mengenai apa yang terjadi disekelilingnya. Informasi penting untuk 
mengambil keputusan dalam menjalani agenda hidup masing-masing. Informasi dapat  
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diperoleh bila sistem yang menyebarkannya dapat berfungsi dengan baik sehingga setiap 
orang mendapat kesempatan memperoleh apa yang diperlukan masing-masing. Selain itu, 
informasi tersebut haruslah memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkannya. Salah satu 
informasi yang dperlukan masyarakat pada waktu pemilihan umum adalah informasi politik.  
Informasi politik menyangkut berbagai hal. Menjelang pemilu masyarakat memerlukan 
banyak informasi tentang politisi dan partai politik. Informasi ini penting baginya untuk 
mengambil keputusan politisi atau partai mana yang akan dipilih pada saat pelaksanaan 
pemungutan suara. Pernyataan-pernyataan di atas mengajak kita pada studi komunikasi 
politik.  

Komunikasi politik secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pertukaran pesan-
pesan politik diantara partisipan komunikasi. Secara lebih luas komunikasi politik diartikan 
oleh Fagen (dalam Nasution, 1990), sebagai segala komunikasi yang terjadi dalam suatu 
sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Kajian studi komunikasi 
politik umumnya berkisar tentang bagaimana peranan komunikasi di dalam fungsi politik. 
Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Alfian (1993). Dia menyebutkan bahwa 
komunikasi politik diasumsikan, sebagai yang menjadikan sistem politik itu hidup dan 
dinamis. Komunikasi politik mempersambungkan semua bagian dari sistem politik, masa kini 
dengan masa lampau sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai 
kebijaksanaan. Pernyataan Alfian ini, berangkat dari pemikirannya, bahwa komunikasi itu, 
sebagai gejala politik. Konsekuensi dari pemikiran itu menempatkan komunikasi sebagai 
akibat dari gejala politik.  
Komunikasi bukanlah semata-mata akibat dari gejala politik. Studi yang dilakukan Paul F. 
Lazarsfeld, Bernerd Berelson dan Hezel Gandet tahun 1940-an membuktikan, adanya 
pengaruh komunikasi terhadap perilaku pemilihan umum di Amerika Serikat. Begitu juga 
studi komunikasi politik yang dilakukan tahun 1950-an oleh Karl Hovlan, Irving L. Jenis dan 
Horald H. Kelly, juga membuktikan peranan komunikasi (massa) dalam mengubah opini 
(politik) masyarakat (Panuju, 1997). Studi-studi yang disebutkan tadi, menunjukkan bahwa 
gejala komunikasi merupakan variabel bebas (independent variable), dalam arti dia dapat 
menjadi penyebab terjadinya peristiwa politik. Adapun fungsi dari komunikasi politik itu 
menurut McNair (dalam Cangara, 2009) adalah:  

1. Memberikan Informasi kepada masyarakat, apa yang terjadi di sekitarnya. Dalam hal 
ini, media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan juga fungsi monitoring apa 
yang terjadi dalam masyarakat.  

2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Dalam konteks ini, 
para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada sehingga berusaha membuat liputan 
yang objektif yang bisa mendidik mayarakat atas realitas fakta tersebut.  

3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah masalah politik 
sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik dan mengembalikan 
hasil opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian, bisa memberi arti dan nilai 
pada usaha penegakan demokrasi.  

4. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. 
Di sini media bisa berfungsi sebagai anjing penjaga (watchdog) sebagaimana pernah 
terjadi dalam kasus mundurnya Nixon sebagai Presiden Amerika Serikat karena 
terlibat kasus Watergate.  

5. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran advokasi 
yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat 
disalurkan kepada media massa.  
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Dalam menjalankan fungsinya, komunikasi politik tidak dapat melepaskan diri dari 

media yang merupakan perantara, menyambungkan dan menggerakkan bekerjanya sebuah 
sistem politik. Melalui media komunikasi politik, orang tua, sekolah, pemuka agama dan 
tokoh masyarakat menanamkan nilai-nilai ke dalam masyarakat. Para pemimpin partai politik 
dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi kemasyarakatan menyampaikan aspirasi dan 
kepentingan masyarakat sebagai kehendak mereka serta memberi rekomendasi dalam 
membuat kebijakan. Setelah menerima informasi dari berbagai pihak, mereka yang duduk di 
lembaga legislatif, membuat undang-undang yang relevan yang kemudian dikomunikasikan 
dengan pihak eksekutif agar dapat dilaksanakan. Proses pelaksanaan dari undang-undang 
tersebut, dikomunikasikan kepada masyarakat dan masyarakat memberikan penilaian terhadap 
implementasinya. Hasil penilaian tadi kemudian dikomunikasikan kembali. Proses 
komunikasi politik seperti ini, menempatkan media sebagai unsur yang urgen, memainkan 
peranan menentukan apakah proses komunikasi politik itu berjalan efektif ataukah tidak.  

Media sebagai saluran komunikasi politik memiliki keluasan jangkauan dan 
kedalaman pengaruh, media massa selalu menjadi buruan para komunikator politik. Pesan 
politik bisa sampai kepada publik, sangat tergantung kepada sejauh mana komunikator politik 
bisa menyertakan media dalam setiap aktivitas komunikasi politiknya. Dalam konteks inilah 
media massa menjadi sangat penting untuk kepentingan komunikasi politik. Persaingan 
politik yang keras antar politisi maupun partai politik ketika pemilihan umum sering menyeret 
media dalam pemberitaan=pemberitaan yang cenderung melanggar etika. 

 

Etika Komunikasi Politik  
Etika merupakan kajian tentang bagaimana seharusnya manusia itu berbuat, apakah 

perbuatan itu baik dan buruk. Sebagai salah satu kajian dari filsafat, etika diartikan sebagai 
ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). 
Manusia mempunyai keistimewaan dibanding makhluk lain, yaitu kemampuan berpikir. 
Dengan kemampuan berpikir inilah, manusia sadar akan dirinya, siapa saya dan apa yang 
harus saya perbuat dan sebagainya, sehingga manusia akan berpikir sebelum melakukan 
tindakan. Manusia akan berpikir dan menimbang, apakah perbuatan yang dilakukannya sesuai 
dengan harkat kemanusiannya atau justru sebaliknya. Komunikasi merupakan suatu hal yang 
amat penting dalam kehidupan manusia. Kita tidak bisa, tidak berkomunikasi. Kita belajar 
menjadi manusia melalui komunikasi. Komunikasi sudah merupakan kebutuhan manusia, 
bahkan kesuksesan seseorang sekarang ini, lebih banyak ditentukan pada kemampuan dia 
berkomunikasi.  

Komunikasi melibatkan interaksi antar anggota masyarakat. Dalam interaksi 
diperlukan norma-norma atau aturan-aturan yang berfungsi untuk pengendalian yang 
tujuannya adalah untuk tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Salah satu, upaya 
mewujudkan tertibnya masyarakat adalah adanya etika komunikasi politik yakni kajian 
tentang baik buruknya suatu tindakan komunikasi politik yang dilakukan manusia, suatu 
pengetahuan rasional yang mengajak manusia agar dapat berkomunikasi dalam bidang politik 
dengan baik.  

Komunikasi politik selalu melibatkan setidaknya dua orang. Dalam interaksi poltik 
selalu diperlukan norma-norma atau aturan-aturan yang berfungsi untuk pengendalian atau 
social control. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang tertib. Salah satu bentuk untuk 
mewujudkan tertibnya masyarakat adalah adanya etika, yakni filsafat yang mengkaji baik-
buruknya suatu tindakan yang dilakukan manusia. Etika komunikasi politik juga dikenal 
sebagai suatu pengetahuan rasional yang mengajak pelaku politik agar dapat berkomunikasi 
dengan baik.  
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Dalam perspektif komunikasi, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui 
pemilihan umum, barangkali bisa terealisasi, ketika etika komunikasi politik bisa terpenuhi 
sebagaimana gagasan Karl Wallace (Johannesen, 1996) yakni pedoman etika yang berakar 
dalam nilai-nilai demokrasi, antara lain : Komunikator harus menumbuhkan kebiasaan 
bersikap adil dalam memilih dan menampilkan fakta dan pendapat secara terbuka. 
Komunikasi tidak boleh menyelewengkan atau menyembunyikan data yang mungkin 
dibutuhkan untuk mengevaluasi argumen komunikator politik yang adil.  

Para komunikator politik, misalnya calon pemimpin hendaknya mengajarkan 
kejujuran dalam komunikasi, melalui tranparansi pesan yang dilontarkan. Komunikator harus 
terbiasa mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Apa yang menjadi 
keinginan dan cita-cita bersama warga daerahnya lebih didahulukan. Artinya seorang calon 
pemimpin dituntut secara etis untuk memikirkan nasib dan kebersamaan dengan pihak lain 
dalam lingkungan tempat ia berada.  

Komunikator Politik menanamkan kebiasaan menghormati perbedaan pendapat 
dengan mendorong berbagai ragam argumen dan pendapat. Artinya proses pemilu betul-betul 
dijadikan momentum untuk membiasakan perbedaan argumen dan pilihan namun saling 
menghormati, sehingga berimplikasi positif bagi kepuasan batin individual lengkap dengan 
risiko pilihannya. Membiasakan menerima beragam perbedaan dengan bijak adalah fundamen 
mahal bagi terwujudnya bagunan demokrasi.  

Johannesen (1996), mengemukakan, dalam perspektif politik diperlukan empat 
pedoman etika, yaitu: 
 

1. Menumbuhkan kebiasaan bersikap adil dengan memilih dan menampilkan fakta dan 
pendapat secara terbuka.  

2. Mengutamakan motivasi umum dari pada motivasi pribadi. 
3. Menanamkan kebiasaan menghormati perbedaan pendapat. 

 
Selanjutnya, Nilsen (dalam Johannesen, 1996), mengatakan bahwa untuk mencapai etika 

komunikasi, perlu diperhatikan sifat-sifat berikut:  
1. Penghormatan terhadap seseorang sebagai person tanpa memandang umur, status atau 

hubungannya dengan si pembicara.  
2. Penghormatan terhadap ide, perasaan, maksud dan integritas orang lain.  
3. Sikap suka memperbolehkan, keobjektifan, dan keterbukaan pikiran yang mendorong 

kebebasan berekspresi.  
4. Penghormatan terhadap bukti dan pertimbangan yang rasional terhadap berbagai 

alternatif  
5. Terlebih dahulu mendengarkan dengan cermat dan hati-hati sebelum menyatakan 

persetujuan atau ketidaksetujuan. 
 

Dalam menyampaikan informasi, peranan media massa sangatlah berpengaruh. 
Pemberitaan media massa yang berisikan tuntutan, protes dan dukungan dari masyarakat, 
seringkali menyebabkan efek yang besar terhadap lingkungan masyarakat dan kebijakan yang 
akan diambil. Misalnya, demontrasi anarkis yang selalu ditayangkan berulang-ulang di stasiun 
televisi, dapat menyebabkan orang takut dan trauma. Begitu juga tuntutan yang disertai kata-
kata yang kasar, dapat membuat orang benci dan tidak simpati. (Wardhani, 2009).  

Media mempunyai kebebasan dalam memberitakan, tetapi tentu saja kebebasan yang 
dipunyainya bukanlah kebebasan yang mutlak. Kebebasan itu harus disertai dengan tanggung 
jawab sosial, bukan justru menyalahgunakan kebebasan. Berkaitan dengan perilaku media ini,  
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kita memerlukan etika komunikasi. Ada tiga pertimbangan mengapa perlu penerapan etika 
komunikasi (Haryatmoko, 2007):  

Pertama, media mempunyai kekuasaan dan efek yang dahsyat terhadap publik. Media 
mudah memanipulasi dan mengalienasi khalayak. Dengan demikian etika komunikasi mau 
melindungi publik yang lemah.  

Kedua, etika komunikasi merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara 
kebebasan berekspresi dan tanggung jawab.  

Ketiga, mencoba menghindari sedapat mungkin, dampak negatif dari logika 
instrumental. Logika ini cenderung mengabaikan nilai dan makna, yang penting adalah 
mempertahankan kredibilitas pers di depan publik, tujuan media sebagai instrumen 
pencerahan kurang mendapat perhatian.  

Berkaitan dengan perilaku media, ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan, 
diantaranya penelitian Roni Tabroni (2012) mengungkapkan adanya perilaku tidak etis yang 
dilakukan para politisi, yang pada sisi tertentu kemudian justru melakukan kerjasama dengan 
pihak media massa. Media massa yang dalam menjalankan profesinya mesti taat pada Kode 
Etik Jurnalistik, namun kenyataannya menjadi lebih fleksibel ketika dihadapkan pada realitas 
politik di lapangan. Temuan ini semakin memperjelas bahwa minimnya pengetahuan tentang 
etika dalam komunikasi politik bagi politisi dan timnya, menjadi problem dalam 
menyampaikan pesan-pesan politik lewat media massa. Penelitian lain dilakukan Budiyono 
(2016) yang menyatakan bahwa pemanfaatan media sosial juga telah meningkatkan modal 
sosial bagi pelaku politik yaitu terbukanya jaringan komunikasi politik, relasi politik dan 
partisipasi politik masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa persoalan dalam 
konteks komunikasi politik melalui media sosial, diantaranya komunikasi politik dalam 
menyampaikan pesan-pesan komunikasi yang buruk, menjatuhkan, dan menyerang pribadi. 
Ini jelas menimbulkan persoalan-persoalan etis komunikasi. 

 

KESIMPULAN  
Dalam kehidupan demokrasi, komunikator politik memang berhak dan bebas 

berpendapat tanpa takut terhadap setiap tekanan dari pihak mana pun. Namun, setiap pribadi 
maupun kelompok atau media tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya 
memiliki kekuatan pengendalian, Kita harus memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dan 
dikomunikasikan dengan kesantunan. Jika tidak, maka yang terjadi ketidakberaturan, 
keacakan, bahkan ketidakpastian nilai yang tak terkendali. Media mempunyai kekuasaan dan 
efek yang dahsyat terhadap publik. Media mudah memanipulasi dan mengalienasi khalayak 
politik. Dengan demikian etika komunikasi politik diperlukan untuk melindungi publik yang 
lemah. Selain itu etika komunikasi politik merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan 
antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab 
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ABSTRAK  
Tujuan jangka panjang penelitian ini menghasilkan Model pemberdayaan masyarakat pesisir 

secara terpadu dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal melalui jalinan kerjasama yang sinergis 
antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus dalam rangka optimalisasi 
pengembangan kawasan wisata bahari Teluk Kiluan. Penelitian ini dilakukan sejak bulan April 
direncanakan selesai bulan November tahun 2015 antara lain meliputi observasi/survay lapang dan 
wawancara terhadap para key informan yang kompeten. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil 
penelitian tahun pertama ini adalah: Jalinan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan 
Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka mengembangkan potensi dan mengatasi 
permasalahan yang terjadi di Teluk Kiluan melalui dinas/instansi terkait dengan melaksanakan 
beberapa program/kegiatan yakni:  
a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, program kegiatan yang dilaksanakan 

antara lain: pengelolaan dan pengembangangan kawasan konservasi berbasis ekowisata di 
Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus, bantuan 38 unit panel listrik tenaga surya (PLTS) 
dengan sistem dana bergulir, kegiatan pembinaan populasi dan habitat penyu di kawasan 
Teluk Kiluan, pembentukan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)  

b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Lampung, kegiatan pembuatan pondok 
sekretariat Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Lingkungan (LSM Cikal), pondok 
inap dan bantuan 1 unit genset.  

Saran/rekomendasi berkenaan dengan hasil penelitian tahun pertama ini:  
Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Teluk Kiluan tepatnya di Pekon Kiluan Negeri, hendaknya 
dilakukan secara terus menerus dengan dukungan semua pihak baik dari Pemerintah Kabupaten 
Tanggamus, Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Teluk Kiluan masuk pula dalam wilayah Kabupaten 
Pesawaran), Pemerintah Provinsi Lampung dan stakeholder lainnya termasuk bantuan dan perhatian 
dalam pemasaran berbagai produk dari kegiatan pemberdayaan.  
Keywords: pengembangan model; pemberdayaan masyarakat pesisir; pengentasan kemiskinan; 
kerjasama Pemprov Lampung dan Kabupaten Tanggamus; wisata bahari Teluk Kiluan  

 
 
 
 

PENDAHULUAN  
- -

a dan sebagian besar merupakan wilayah 
Kabupaten Tanggamus, memiliki daerah berupa pesisir pantai hingga perbukitan, dengan luas wilayah 
sekitar 276,1 km atau sekitar 2.761 ha, Teluk kiluan menyimpan begitu banyak potensi keindahan 
alam yang sangat menarik seperti pemandangan alam yang sangat indah, ditambah lagi Teluk Kiluan 
sebagai salah satu kawasan habitat lumba-lumba dan berbagai spesies penyu. Hal ini seharusnya 
dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai salah satu objek wisata.  

Hasil penelitian Ristiany (2008), Pemerintah Kabupaten Tanggamus membangun dan menata 
kembali kawasan ekowisata Teluk Kiluan melalui konsep ecotourism based on community 
(pengembangan wilayah ekowisata berbasis masyarakat) dan konsep integrated costal zone 
management (pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan 
segala aspek terkait wilayah pesisir baik aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan teknologi) sebagai  
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formulasi strategi pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan wilayah ekowisata di Teluk 
Kiluan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung secara terpadu dan berkelanjutan dengan 
memperhatikan segala aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta melibatkan peran berbagai 
stakeholders juga melibatkan partisipasi masyarakat.  

Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan Tim (2013) terdapat temuan bahwa kurangnya 
sosialisasi pada program pengembangan ekowisata Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus dan kurang 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, rendahnya kualitas sumber daya manusia lokal 
(keterbatasan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan lingkungan), infrastruktur yang 
buruk, seperti jalan yang buruk serta serta fasilitas penginapan yang kurang memadai, kurangnya 
perawatan terhadap infrastruktur yang telah tersedia, serta kurangnya perhatian atau kerja sama dengan 
para stakeholders. 
 

Kajian Hermawan (2014) menyatakan bahwa dalam bidang pariwisata, Pemerintah Provinsi 
Lampung dengan Kabupaten/Kota lainnya cenderung berjalan sendiri-sendiri dan ini merupakan 
tantangan bagi perkembangan pariwisata di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung melalui 
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjanji bahwa dalam Festival Krakatau yang 
diselenggarakan setiap tahun dapat menampilkan kawasan bahari Teluk Kiluan yang terkenal dengan 
lumba-lumbanya dan keindahan pantainya sampai ke mancanegara. Sayangnya, promosi kawasan 
wisata bahari tersebut tidak akan  ke wisatawan mancanegara. Mengingat 
buruknya kondisi infrastruktur/jalan menuju kawasan wisata bahari Teluk Kiluan (sekitar 75 kilometer 
jalan menuju kawasan wisata bahari Teluk Kiluan rusak berat). Ditambah lagi belum maksimalnya 
ketersediaan alat transportasi dan air bersih di kawasan wisata bahari tersebut. 
 

Kunci dari berbagai permasalahan di atas adalah perlunya dukungan dengan menetapkan 
kawasan wisata Teluk Kiluan sebagai kawasan strategis atau wisata unggulan dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus, keikutsertaan partisipasi masyarakat lokal melalui kegiatan 
pemberdayaan dan peningkatan koordinasi dan keterpaduan kebijakan dari program antar instansi 
terkait dalam dalam rangka pengembangan kawasan wisata Teluk Kiluan, serta yang lebih penting 
lagi adalah jalinan kerjasama yang sinergis antar daerah dalam hal ini adalah kerjasama antara 
Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus  

Menurut Paulangan (2010 : 11) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 
mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk 
melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan didalam arena segenap aspek 
kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau 
meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi 
penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.  

Menurut Paulangan (2009) Strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: (a) 
penguatan akses mencakup akses hukum, akses informasi, dan akses ekonomi, (b) Penguatan hak yang 
mencakup: hak akses (right of access) kawasan wisata pesisir, hak pemanfaatan (right of 
withadrawal), dan hak pengelolaan (right of management), (c) Penguatan kelembagaan untuk 
menentukan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Alam dan 
Lingkungan yang mencakup: nilai sosial, norma, organisasi (players of the game), kontrol (control), 
insentif, dan kebutuhan( needs).  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Kerjasama Antar Daerah, kerjasama antar daerah diartikan suatu bentuk kesepakatan antara Gubernur 
dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota, atau antara Bupati/Walikota dengan 
Bupati/Walikota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga yang dibuat 
secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 
 
METODE 
 
Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, berupaya menggambarkan 
kejadian atau fenomena sesuai fakta yang terjadi di lokasi penelitian, di mana tiap data yang dihasilkan 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan  
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Taylor dalam Moleong, 2005). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud melakukan 
representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu 
pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan ekowisata Teluk Kiluan, Kabupaten Tanggamus melalui 
pendekatan yang bersifat bottom up melalui jalinan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah 
Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan 
wisata Teluk Kiluan 

 
Lokasi Penelitian  

Lokasi dalam penelitian ini adalah kawasan wisata bahari Teluk Kiluan, Pemerintah Provinsi 
Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (tepatnya Bappeda dan Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan sebagai leading sector kegiatan pariwisata di Provinsi Lampung dan Kabupaten 
Tanggamus) 

 
Fokus Penelitian 

 
1. Pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan 

melalui jalinan kerjasama antar daerah dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan 
wisata Teluk Kiluan  

2. Kajian tentang kebijakan jalinan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Provinsi 
Lampung dan Kabupaten Tanggamus dalam optimalisasi pengembangan kawasan wisata 
bahari Teluk Kiluan dan mendesakkan otoritas lokal dan kalangan DPRD untuk menyusun 
payung hukum yang berupa Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang akan 
dwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Pariwisata  

3. Mendesakkan kepada otoritas lokal baik legislatif maupun eksekutif penyusunan Rancangan 
Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Tempat Wisata dan Olah raga yang bertujuan 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya bagi Kabupaten Tanggamus dengan 
melibatkan pula Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya. 

 
Jenis dan Sumber Data  

1. Gubernur Kepala Daerah cq Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Lampung selaku 
leading sector yang menangani pariwisata di Provinsi Lampung 

2. Bappeda Provinsi Lampung 
3. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus 
4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus 
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus  
6. Masyarakat di kawasan pesisir Teluk Kiluan (khususnya di Kecamatan Kelumbayan, tepatnya 

di desa Kiluan)  
7. Kepala Kecamatan Kelumbayan, Tokoh-Tokoh Masyarakat setempat dan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kelumbayan  
8. Kepala Desa/Pekon Kiluan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa/Pekon Kiluan  
9. DPRD Kabupaten Tanggamus dan para stakeholders (para investor, akademisi/Perguruan 

Tinggi, para pemerhati lingkungan, LSM yang concern terhadap kegiatan pemberdayaan dan 
perkembangan pariwisata dan sebagainya). 

 
Sebagai data sekunder, akan digunakan pula dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

substansi penelitian, rencana strategis Kabupaten Tanggamus, buku rencana induk pengembangan 
pariwisata Provinsi Lampung, arsip-arsip, foto/dokumentasi dan dokumen-dokumen pendukung 
lainnya. 

 
Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada key informan, studi dokumentasi dan 
observasi lapang.  
Teknik Analisis Data  

 

238 
MEMBANGUN  ETIKA  SOSIAL  POLITIK  MENUJU 

MASYARAKAT YANG BERKEADILAN   

 18 Oktober 2017 di Hotel Swiss Bell , Bandar Lampung 



Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 
data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya 
sudah jenuh. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data: reduksi data, penyajian data 
dan verifikasi/penarikan kesimpulan 

Analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut (Milles and  
Huberman, 1992):  

1. Reduksi Data (reduction data), yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam 
laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal 
pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Reduksi data 
berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan 
data berlangsung diadakan tahap reduksi data, selanjutnya membuat ringkasan mengkode, 
menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.  

2. Penyajian Data (data display), yaitu memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan 
atau bagian tertentu dari penelitian. Pada dasarnya penyajian data merupakan pembagian 
pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk 
gambar atau kutipan-kutipan wawancara/deskripsi hasil observasi.  

3. Penarikan Kesimpulan/ verifikasi, yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus  
sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan 
selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha menganalisis dan mencari pola, tema, 
hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan 
dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi 

 dengan kata lain 
setiap kesimpulan terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. 

 
Teknik Keabsahan Data  

Untuk menentukan keabsahan data penelitian kualitatif harus memenuhi persyaratan yang dalam 
pemeriksaan data menggunakan 4 kriteria (Moleong,2005) yaitu:derajat kepercayaan (credibility), 
keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), kepastian (confirmability). Untuk 
memeriksa kredibilitas (Moleong, 2005) peneliti melakukan triangulasi, dan teknik analisis kasus 
negatif dengan mengumpulkan contoh/kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecendrungan 
informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding (Moleong, 2005) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Teluk Kiluan 
 

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung 
Tahun 2012-2031, bahwa pengembangan kegiatan ekowisata alam yang mengarah ke pelestarian alam 
pantai. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Angka Kabupaten Tanggamus 
Tahun 2013, teridentifikasi sekitar 8 (delapan) titik obyek wisata pantai yang berada dekat dengan 
kasawan wisata unggulan (KWU) Teluk Kiluan ini disamping potensi obyek wisata lainnya sebagai 
obyek wisata pendukung seperti Karang Bebay, Pulau Kelapa, Cikal Negeri, Curup Telahang, Goa 
Semedi dan lain-lain.  

Tema utama pengembangan produk wisata di Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Teluk 
Kiluan adalah ekowisata pantai. Kegiatan wisata seperti atraksi lumba-lumba, berselancar, berperahu, 
berjemur telah menjadi komoditas di kawasan Teluk Kiluan, tinggal dilakukan pembenahan pada 
aspek pengelolaan, obyek kawasan, dan komponen penunjang lainnya. Atraksi wisata unggulan adalah 
melihat atraksi kelompok lumba-lumba. Pengembangan alam pantai Teluk Kiluan harus dikembalikan 
ke dalam kondisi-kondis yang lebih baik secara ekologis.  

Kawasan Teluk Kiluan termasuk kawasan wisata yang sedang berkembang dan ramai 
dikunjungi wisatawan, baik berasal dari dalam negeri maupun mancanegara. Mengingat 
pengembangan kawasan yang perlu dikembalikan dan di pertahankan ke kondisi yang lebih baik lagi 
secara ekologis, maka pengembangan pasar selanjutnya diarahkan pada wisatawan ekowisata secara 
baik dan profesional dan minat khusus budaya pesisir serta pengamatan alam.  
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Olehkarena itu,  
(i) Perlunya peningkatan koordinasi dan keterpaduan kebijakan dari program antar 
Instansi terkait dalam dalam rangka pengembangan kawasan wisata bahari Teluk Kiluan, 
yakni perlu didukung dengan menetapkan kawasan wisata Teluk Kiluan sebagai kawasan 
strategis atau wisata unggulan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Tanggamus,  
(ii) Memperkuat kelembagaan tingkat Desa/Pekon dalam rangka pengelolaan kawasan 
wisata Teluk Kiluan berbasis kearifan local (iii) Perbaikan infrastruktur jalan menuju 
wilayah Teluk Kiluan dan melengkapi sarana prasarana lainnya (sarana penginapan,  
transportasi dan air bersih) dalam rangka mendukung kemajuan ekowisata Teluk Kiluan  
(iv) Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan pendampingan Lembaga 
Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Daerah serta stakeholder lainnya. Selama ini LSM 
Cinta Kepada Alam (Cikal) yang telah melakukan kegiatan pendampingan masyarakat 
kawasan Teluk Kiluan  
(v) Pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui sistem pendidikan 
formal maupun non formal melalui kegiatan pendampingan masyarakat secara kontinyu  
baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan sebagainya (vi) Penguatan 
kelembagaan desa berbasis kearifan lokal dalam arti tidak menafikan/mengabaikan peran 
kelembagaan desa setempat sebagai wadah partisipasi masyarakat lokal. 

 

 
Peran Stakeholder dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir di Teluk Kiluan 
Kabupaten Tanggamus melalui Pengembangan Ekowisata. Lembaga Swadaya Masyarakat 
Cikal 

 
Governance menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta 

efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi 
negara/pemerintah (state), sektor swasta (private sector) dan masyarakat (society). Dengan demikian, 
governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta dan 
masyarakat. Ketiganya berada pada posisi yang sederajat dan saling kontrol untuk menghindari 
penguasan atau eksploitasi oleh satu domain terhadap domain lainnya. Intinya, bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber 
daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien 
dan efektif secara adil. Oleh karena itu pemerintahan yang baik akan tercipta manakala di antara 
unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan seperti ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat, pers, 
lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain-lain, memiliki keseimbangan dalam proses checks 
and balances dan tidak boleh satupun di antara mereka yang memiliki kontrol absolut.  

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan salah satu bagian dari unsur penyelenggaran 
pemerintahan (governance) yang merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang dapat 
menyalurkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonomi dan mengorganisasinya ke 
dalam suatu kelompok yang lebih potensial untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam mencapai 
kesejahteraan bersama. Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh 
lembaga pemerintah atau tidak dapat dijangkau oleh kebijaksanaan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa aktivitas yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat lebih mengena sasaran dibandingkan 
dengan lembaga bentukan pemerintah. Salah satu bentuk kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat 
yang sangat menonjol adalah dapat merangsang tumbuhnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam 
membangun dirinya dan keluarganya dan lingkungannya yang selama ini kurang mendapat perhatian 
dari pemerintah. Maka dari itu Lembaga Swadaya Masyarakat diposisikan sebagai mitra pemerintah 
dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat. Karena pada umumnya Lembaga Swadaya 
Masyarakat memberikan perhatian pada pengembangan sumber daya manusia, kemandirian, 
keswadayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.  

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu 
meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan 
swadaya. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk mendidik atau membantu masyarakat agar  
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mampu mendidik diri mereka sendiri. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan 
masyarakat adalah menjadikan masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, 
dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa 
menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan 
pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.  

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan terhadap 
masyarakat pesisir melalui program-program yang direncanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat 
Cinta kepada alam yang berkaitan dengan upaya pemanfaatan dan peningkatan kualitas sumber daya 
alam dan sumber daya manusia yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kesejahteraan 
masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah terutama dari 
sektor pariwisata.  

Pemberdayaan masyarakat pesisir diartikan sebagai suatu upaya yang dimaksudkan untuk 
memfasilitasi/mendorong/ membantu agar masyarakat pesisir mampu menentukan yang terbaik bagi 
mereka dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir 
merupakan sebuah proses sosial yang cukup panjang untuk mencapai tujuannya. Disamping sebagai 
proses sosial, pemberdayaan adalah strategi, sarana, fasilitas, media atau instrumen untuk 
mengantarkan masyarakat menuju keberdayaan. Dengan demikian pemberdayaan bukanlah suatu 
tujuan atau hasil yang dicapai. Pemberdayaan adalah sarana mencapai tujuan. Pada dasarnya, tujuan 
pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat memiliki keberdayaan di berbagai bidang kehidupan. 
 

Satu-satunya Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsisten mendampingi dan berperan aktif 
dalam pengembangan daerah Teluk Kiluan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Ekowisata 
Cinta Kepada Alam (Cikal) dibentuk sejak tahun 2003 oleh beberapa orang yang prihatin terhadap 
kondisi Teluk Kiluan pada saat itu. Wilayah pesisir ini memiliki potensi sumberdaya alam yang besar 
namun mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang tidak bertanggungjawab. Lembaga Swadaya 
Masyarakat Cinta Kepada Alam (Cikal) memiliki tujuan utama konservasi alam dan pengembangan 
usaha pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada komunitas setempat, pelayanan sosial, pelayanan di 
bidang pendidikan, hukum dan kesehatan 
 

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Alam (Cikal) membawa perubahan 
terhadap kawasan Teluk Kiluan. Visi dan misi Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Alam 
(Cikal) berfokus pada pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di kawasan Teluk Kiluan, 
bekerjasama dengan instansi terkait. Peran penting Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam 
adalah mediasi dan mempromosikan potensi yang ada di kawasan Teluk Kiluan serta permasalahan 
yang menghambat kepada instansi terkait sehingga program kegiatan pemerintah daerah dapat masuk 
ke daerah tersebut.  

Hasil penelitian ini selanjutnya menjelaskan bahwa keberadaan Lembaga Swadaya 
Masyarakat Cinta kepada alam (Cikal) sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Teluk Kiluan 
memiliki peranan dalam pemberdayaan masyarakat, yang diwujudkan melalui program pengembangan 
ekowisata, yang tujuannya menitikberatkan pada konservasi alam dan pengembangan usaha pariwisata 
berkelanjutan yang berbasiskan pada komunitas setempat, adapun peran tersebut meliputi :  

 Memberikan pelatihan pembuatan peraturan desa yang bekerjasama dengan Dinas Kelautan 
Provinsi Lampung.

 Pelatihan penanaman terumbu karang.

 Penanaman manggrove.

 Membantu pembangunan infrastruktur sekolah .

 Pelatihan bahasa inggris

 Mempromosikan Teluk Kiluan dengan banyak event seperti : Kiluan Fishing Week dan ikut dalam 
rangkaian kegiatan Festival Krakatau.

 Konservasi telur penyu
a.   Peran dalam pemberian pendidikan dan penyadaran  

Langkah terpenting dalam usaha memberdayakan masyarakat adalah menumbuhkan keinginan 
dan motivasi dalam diri masyarakat untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat  
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dilakukan dengan meningkatkan pendidikan. Proses pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, 
keterampilan, dan tata nilai tertentu tetapi juga berfungsi mengalokasikan peranan dengan 
mengantarkan subyeknya untuk menduduki posisi sosial tertentu. (Tjokrowinoto dalam Prijono dan 
Pranaka, 1996).  

Data yang kami perolah dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepala Lingkungan 
(Cikal), pada dasarnya pendidikan dapat memotivasi dan memberikan kesadaran kepada masyarakat 
akan potensi yang mereka miliki tidak terkecuali di Pekon Kiluan Negeri, kawasan Teluk Kiluan. 
Dalam kegiatan pengembangan ekowisata ini upaya pemberian pendidikan dan penyadaran telah 
terwujud melalui pemberian penyuluhan-penyuluhan terhadap pelestarian lingkungan seperti 
pelestarian lumba-lumba, penyu, transplantasi terumbu karang, larangan illegal fishing, pelatihan tour 
operator atau tour guide, bantuan pembangunan sarana dan prasarana sekolah serta pendidikan bahasa 
Inggris. Pelatihan bahasa inggris (native speaker dari English First banyak yang langsung diberikan 
wisatawan yang berasal dari luar negeri dengan harapan, sambil berwisata ke Teluk Kiluan, mereka 
membagi ilmu pengetahuan kepada penduduk lokal setempat. 

 
b. Peran dalam penumbuhan kelompok-kelompok basis (organisasi rakyat) atau kelompok 

swadaya masyarakat (KSM) 
Menurut  Pranaka  dan  Moeljarto  (1996),  mengharuskan  sebuah  proses  pemberdayaan  

memenuhi adanya unsur pengorganisasian masyarakat dan proses dialog agar proses pemberdayaan itu 
sendiri menjadi lebih optimal dan tujuannya dapat tercapai. Organisasi masyarakat merupakan wadah 
berkumpulnya para anggotanya sehingga upaya pemberdayaan masyarakat lebih berhasil guna. Dalam 
kegiatan pengembangan ekowisata ini upaya pengorganisasian masyarakat telah terwujud melalui 
pembentukan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok masyarakat pengawas yang bertugas 
mengawasi kelautan dan kelompok-kelompok ekowisata yang mengurusi segala kegiatan yang 
berhubungan dengan ekowisata. Kelompok tersebut sebenarnya merupakan aset yang sangat berharga, 
karena melalui kelompok yang ada, proses pemberdayaan akan berjalan lebih efektif melalui 
penyampaian informasi yang lebih mudah serta pemanfaatan identitas kelompok.  

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada 
lingkungan (Cikal) melalui kegiatan pengembangan ekowisata pada tahap ini senantiasa berusaha 
mencapai target yang diharapkan. Karena proses pemberdayaan/pendampingan secara terus menerus 
harus dilakukan dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran sampai akhirnya sasaran 
benar-benar mandiri. Karena fungsi pendamping sangat krusial dalam membina aktivitas kelompok. 
Pendamping berguna memperlancar proses dialog antar individu dalam kelompok. Pendamping 
bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), 
komunikator (penghubung), ataupun dinamisator (penggerak). Dengan adanya pendampingan 
diharapkan kelompok tidak bergantung pada pihak luar dan dapat mencapai kemandirian. Wawancara 
yang kami lakukan terhadap Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepadaAalam, bahwa saat ini 
terdapat beberapa kelompok yang dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam (Cikal) 
atas inisiasi Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya antara lain adalah:  

- Kelompok-kelompok pengelola ekowisata yang dibagi berdasarkan lokasi/dusun. 
Anggota kelompok pengelola tersebut mewakili dusun-dusun yang ada, unsur 
masyarakat, nelayan dan ibu-ibu rumah tangga. Pengurus masing-masing 
kelompok mengkoordinasikan pembagian tugas dalam pengelolaan dan 
penyediaan jasa wisata  

- Kelompok pengawas masyarakat (pokwasmas) beranggotakan unsur masyarakat 
dan nelayan. Tugas utama dari kelompok ini adalah melakukan pengawasan dan 
pencegahan terhadap kegiatan illegal dan destruktif fishing. Kemudian melaporkan 
instansi terkait apabila ditemukan tindak pelanggaran  

- 
melaksanakan penangkaran penyu yang mendarat di sekitar Teluk Kiluan.  

- Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kiluan Negeri. Kelompok ini dibentuk 
melalui arahan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus untuk menerima dan 
memanfaatkan bantuan langsung masyarakat/ bantuan desa wisata dalam bentuk  

 

242 
MEMBANGUN  ETIKA  SOSIAL  POLITIK  MENUJU 

MASYARAKAT YANG BERKEADILAN   

 18 Oktober 2017 di Hotel Swiss Bell , Bandar Lampung 



dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa wisata sebagai bagian 
dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

 
c. Peran dalam pengembangan masyarakat.  

Peran dalam pengembangan masyarakat diwujudkan melalui pelibatan peran aktif masyarakat 
atau partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pengembangan ekowisata. Partisipasi masyarakat 
merupakan bentuk dari keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan 
keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi. Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan 
situasi dan masalah yang dihadapi serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk 
mengatasi masalaha tersebut. Partisipasi juga membantu masyarakat untuk melihat realitas sosial 
ekonomi yang mengelilingi mereka. (Cohen dan Uphoff dalam Prijono dan Pranaka, 1996)  

Dalam hal ini upaya pengembangan masyarakat diwujudkan melalui pelibatan masyarakat 
dalam segala kegiatan atau program pengembangan ekowisata. Dalam hal partisipasi tentunya tidak 
jauh berbeda dengan respon atau tanggapan masyarakat. Hanya orang-orang yang paham atau 
mengerti yang mau terlibat dalam pengembangan ekowisata ini. Hal ini dikarenakan rendahnya 
kualitas sumber daya manusia lokal setempat serta kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Lembaga 
Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam (Cikal). Hal inilah yang menyebabkan upaya pengembangan 
masyarakat ini belum berjalan optimal. Meskipun demikian, Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta 
kepada alam (Cikal) beserta Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus tetap 
melakukan upaya-upaya nyata agar masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan. 
Kegiatan tersebut terbagi melalui :  

- Kelompok-kelompok pengelola ekowisata yang dibagi berdasarkan lokasi/dusun. 
Anggota kelompok pengelola tersebut mewakili dusun-dusun yang ada, unsur 
masyarakat, nelayan dan ibu-ibu rumah tangga. Pengurus masing-masing 
kelompok mengkoordinasikan pembagian tugas dalam pengelolaan dan 
penyediaan jasa wisata  

- Kelompok pengawas masyarakat (pokwasmas) beranggotakan unsur masyarakat 
dan nelayan. Tugas utama dari kelompok ini adalah melakukan pengawasan dan 
pencegahan terhadap kegiatan illegal dan destruktif fishing. Kemudian melaporkan 
instansi terkait apabila ditemukan tindak pelanggaran  

- 
melaksanakan penangkaran penyu yang mendarat di sekitar Teluk Kiluan.  

- Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kiluan Negeri. Kelompok ini dibentuk 
melalui arahan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus untuk menerima dan 
memanfaatkan bantuan langsung masyarakat/ bantuan desa wisata dalam bentuk 
dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa wisata sebagai bagian 
dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

 
d.Peran dalam menumbuhkan infrastruktur social 
 

Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam 
kehidupan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau 
struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan 
untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Upaya penumbuhan infrastruktur 
sosial diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana baik untuk kepentingan masyarakat 
umum maupun untuk penunjang kegiatan ekowisata seperti perbaikan akses jalan, pembangunan 
cottage-cottage beserta fasilitas pendukungnya, pemberian bantuan perahu bergulir, pembuatan 
dermaga, listrik tenaga surya (LTS), serta pembangunan sarana sekolah.  

Pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi 
besar untuk membangun kemandirian masyarakat pesisir, meningkatkan bargaining position terhadap 
pemerintah dan pihak swasta dalam menentukan kebijakan pembangunan wilayah pesisir, memperkuat  
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akses ekonomi politik kelembagaan sosial masyarakat beserta jaringan kerja sama dengan berbagai 
pihak, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Kusnadi, 2007)  

Pemaparan-pemaparan di atas pada akhirnya akan bermuara pada eksistensi dari peran 
Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan 
(governance). Dalam penyelenggaraan kepemerintahan tidak hanya menjadi dominasi dan fungsi 
lembaga pemerintahan. Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai peran yang strategis dalam 
penciptaan dan penguatan tata kepemerintahan yang baik. Lembaga Swadaya Masyarakat diposisikan 
sebagai mitra pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat. Karena pada dasarnya Lembaga 
Swadaya Masyarakat berupaya untuk menciptakan keswadayaan dan kemandirian masyarakat. Cinta 
kepada alam (Cikal) sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat harus mampu memainkan 
perannya dalam memberdayakan masyarakat di Teluk Kiluan. Sehingga dapat meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat. Dengan posisi tersebut Cikal sebagai sebuah Lembaga Swdaya Masyarakat 
memiliki potensi besar dalam mendorong penciptakan tata kepemerintahan yang baik.  

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam dalam proses pemberdayaan memang 
dirasakan belum berjalan dengan optimal, dikarenakan berbagai kendala internal dan eksternal yang 
dihadapi. Namun keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam di Teluk Kiluan telah 
membawa perubahan baik yang cukup besar bagi masyarakat. Akan tetapi Lembaga Swadaya 
Masyarakat Cikal juga harus tetap mengembangkan perannya sebagai sebuah LSM yang berfungsi 
untuk memberdayakan masyarakat. 

 
Kebijakan Kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus dalam 
rangka Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Teluk Kiluan 

 
Data yang kami peroleh berdasarkan hasil kajian data lapang, bahwa dalam bidang 

pariwisata, Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota lainnya cenderung berjalan 
sendiri-sendiri dan ini merupakan tantangan bagi perkembangan pariwisata di Provinsi Lampung. 
Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung, 
berjanji bahwa dalam Festival Krakatau yang diselenggarakan setiap tahun dapat menampilkan 
kawasan wisata bahari Teluk Kiluan yang terkenal dengan lumba-lumbanya dan keindahan pantainya 
sampai ke mancanegara. Sayangnya, promosi kawasan wisata bahari tersebut tidak akan 
laris ke wisatawan mancanegara. Mengingat buruknya kondisi infrastruktur/jalan menuju 
kawasan wisata bahari Teluk Kiluan (sekitar 75 kilometer jalan menuju kawasan wisata bahari Teluk 
Kiluan rusak berat). Ditambah lagi belum maksimalnya ketersediaan alat transportasi dan air bersih 
di kawasan wisata bahari tersebut. 

 
Olehkarena itu perlunya jalinan kerjasama yang sinergis antar daerah dalam hal ini adalah 

kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus dan dengan 
Kabupaten/Kota lainnya, bahkan dengan Provinsi Banten agar ke depannya perkembangan pariwisata 
di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih baik lagi misalnya penyiapan kapal pesiar untuk 
menyeberang dari Banten ke kawasan Teluk Kiluan dan sebaliknya  

Peran Pemerintah Daerah sangat penting sebagai fasilitator dan akselerator pembangunan 
suatu wilayah. Setelah masuknya Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepala Alam (Cikal) ke 
kawasan Teluk Kiluan, berbagai potensi dan permasalahan yang ada di kawasan Teluk Kiluan mulai di 
ekspose di media cetak dan elektronik. Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus telah mengeluarkan 
kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B. 243/20/12/2011 tentang 
Forum Gabungan Konservasi Ekosistem Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus dalam rangka 
mempertahankan dan menjaga kelestarian ekosistem Teluk Kiluan.  

Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui 
dinas/instansi terkait berupaya mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan yang terjadi di 
Teluk Kiluan yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung 
Tahun 2012-2031 yakni dengan melaksanakan beberapa program/kegiatan antara lain: 

 

a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  
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Program/kegiatan yang dilaksanakan antara lain: pengelolaan dan 
pengembangangan kawasan konservasi berbasis ekowisata di Teluk Kiluan 
Kabupaten Tanggamus, bantuan 38 unit panel listrik tenaga surya (PLTS) 
dengan sistem dana bergulir, kegiatan pembinaan populasi dan habitat penyu 
di kawasan Teluk Kiluan, pembentukan kelompok masyarakat pengawas 
(pokmaswas)  

b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Lampung  
Kegiatan pembuatan pondok sekretariat Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta 
Kepada Lingkungan (Cikal), pondok inap dan bantuan 1 unit genset.  

c. Bappeda Kabupaten Tanggamus  
d. Kegiatan yang telah dilakukan Bappeda Kabupaten Tanggamus antara lain 

adalah telah disusunnya Studi Pengembangan Objek Wisata Teluk Kiluan 
dengan tema : Ekowisata berbasis bahari dan pesisir untuk rekreasi, pendidikan 
dan penelitian. Kegiatan yang akan dikembangkan meliputi: kegiatan wisata, 
penginapan, out bond, penjualan souvenir, restoran dan penangkaran satwa.  
Perencanaan yang dilakukan Bappeda Kabupaten Tanggamus menitikberatkan 
pada pembangunan infrastruktur modern.  

Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, memfasilitasi bantuan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bidang pariwisata pada 
tahun 2012 dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 
 

Pemerintah Desa/Pekon Kelumbayan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus 
Sebagai unit lembaga pemerintah daerah yang secara administratif memiliki wilayah, 
pemerintah Pekon Kiluan Negeri sangat berperan penting dalam menentukan arah 
pengelolaan kawasan pesisir Teluk Kiluan. Dengan melihat berbagai potensi yang ada dan 
masukkan dari berbagai pihak, Pemerintah desa/pekon memiliki kebijakan untuk 
mengembangkan kegiatan ekowisata berbasis kearifan lokal di wilayahnya.  

Berkenaan dengan kebijakan tersebut, terdapat beberapa peraturan yang telah di 
hasilkan, yaitu sebagai berikut: 

 

-Surat Keputusan Kepala Pekon Kiluan Negeri Tahun 2007 tentang Penetapan 
Kelompok Ekowisata  
-Surat Keputusan Kepala Pekon Kiluan Negeri Tahun 2007 tentang Keputusan 
Masyarakat Pekon Kiluan Negeri tentang Daerah Perlindungan Laut (DPL) Penyu 
-Surat Keputusan Kepala Pekon Kiluan Negeri Tahun 2008 Tentang Tim Penggerak 
Wisata (Penggawa) Kiluan  
-Peraturan Pekon Kiluan Negeri Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Ekowisata 
Hutan, Pesisir dan Laut Pekon Kiluan Negeri  
-Peraturan Pekon Kiluan Negeri Tahun 2010 tentang Pedoman Pungutan/Retribusi 
Wisata  
-Peraturan Kepala Pekon Kiluan Negeri Nomor 001.1/07/PKP/01.2013 Tentang 
Larangan Menangkap Ikan dengan Menggunakan Panah/Spearfishing  

Untuk tingkat Pekon/desa, penetapan peraturan/kebijakan dilakukan melalui mekanisme musyawarah 
mufakat melibatkan unsur masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan disyahkan 
melalui persetujuan Badan Hippun Pemekonan/Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa/Pekon 
Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. 
 
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 
MEMBANGUN  ETIKA  SOSIAL  POLITIK  MENUJU 

245 MASYARAKAT YANG BERKEADILAN   

18 Oktober 2017 di Hotel Swiss Bell , Bandar Lampung  



 
1. Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam (LSM Cikal) sebagai sebuah Lembaga Swadaya 
Masyarakat di Teluk Kiluan memiliki peranan dalam pemberdayaan masyarakat, yang diwujudkan 
melalui program pengembangan ekowisata, yang tujuannya menitikberatkan pada konservasi alam dan 
pengembangan usaha pariwisata berkelanjutan yang berbasiskan pada komunitas setempat, adapun 
peran tersebut meliputi :  

a. Peran dalam pemberian pendidikan dan penyadaran  
b. Peran dalam penumbuhan kelompok-kelompok basis (organisasi rakyat) atau kelompok 

swadaya masyarakat (KSM)  
c. Peran dalam pengembangan masyarakat. 
d. Peran dalam menumbuhkan infrastruktur sosial 

 
2. Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui dinas/instansi terkait 
berupaya mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan yang terjadi di Teluk Kiluan yang 
tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031. 
Kawasan wisata Teluk Kiluan telah menjadi kawasan wisata unggulan (KWU) Propinsi Lampung 

 
3. Jalinan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus 
dalam rangka mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan yang terjadi di Teluk Kiluan 
melalui dinas/instansi terkait dengan melaksanakan beberapa program/kegiatan yakni:  

a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, program kegiatan yang 
dilaksanakan antara lain: pengelolaan dan pengembangangan kawasan konservasi 
berbasis ekowisata di Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus, bantuan 38 unit panel 
listrik tenaga surya (PLTS) dengan sistem dana bergulir, kegiatan pembinaan 
populasi dan habitat penyu di kawasan Teluk Kiluan, pembentukan kelompok 
masyarakat pengawas (pokmaswas)  

b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Lampung, kegiatan pembuatan pondok 
sekretariat Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Lingkungan (LSM 
Cikal), pondok inap dan bantuan 1 unit genset.  

c. Badan perencanaan dan pembangunan daerah  Kabupaten Tanggamus  
d. Kegiatan yang telah dilakukan Bappeda Kabupaten Tanggamus antara lain adalah 

telah disusunnya Studi Pengembangan Objek Wisata Teluk Kiluan dengan tema : 
Ekowisata berbasis bahari dan pesisir untuk rekreasi, pendidikan dan penelitian. 
Kegiatan yang akan dikembangkan meliputi: kegiatan wisata, penginapan, out bond, 
penjualan souvenir, restoran dan penangkaran satwa. Perencanaan yang dilakukan 
Bappeda Kabupaten Tanggamus menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur 
modern.  

e. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, memfasilitasi bantuan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bidang pariwisata pada tahun 2012 dari 
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata  

f. Di tingkat Pemerintah Desa/Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten 
Tanggamus  

Sebagai unit lembaga pemerintah daerah yang secara administratif memiliki wilayah, 
pemerintah Desa/Pekon Kiluan Negeri sangat berperan penting dalam menentukan arah 
pengelolaan kawasan pesisir Teluk Kiluan. Dengan melihat berbagai potensi yang ada dan 
masukkan dari berbagai pihak, Pemerintah desa/pekon memiliki kebijakan untuk 
mengembangkan kegiatan ekowisata berbasis kearifan lokal di wilayahnya.  
Berkenaan dengan kebijakan tersebut, terdapat beberapa peraturan yang telah di hasilkan, 
yaitu sebagai berikut:  

-Surat Keputusan Kepala Pekon Kiluan Negeri Tahun 2007 tentang Penetapan Kelompok 
Ekowisata  
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-Surat Keputusan Kepala Pekon Kiluan Negeri Tahun 2007 tentang Keputusan Masyarakat 
Pekon Kiluan Negeri tentang Daerah Perlindungan Laut (DPL) Penyu  

-Surat Keputusan Kepala Pekon Kiluan Negeri Tahun 2008 Tentang Tim Penggerak 
Wisata (Penggawa) Kiluan  

-Peraturan Pekon Kiluan Negeri Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Ekowisata 
Hutan, Pesisir dan Laut Pekon Kiluan Negeri  

-Peraturan Pekon Kiluan Negeri Tahun 2010 tentang Pedoman Pungutan/Retribusi Wisata 
-Peraturan Kepala Pekon Kiluan Negeri Nomor 001.1/07/PKP/01.2013 Tentang Larangan  

Menangkap Ikan dengan Menggunakan Panah/Spearfishing 
 

4. Berkenaan dengan peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan akselerator pembangunan 
kawasan Teluk Kiluan, berbagai potensi dan permasalahan yang ada di kawasan Teluk Kiluan 
mulai di ekspose di media cetak dan elektronik. Bahkan Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah 
memasukkannya ke dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah, di mana berbagai potensi dan 
permasalahan yang ada di kawasan Teluk Kiluan mulai di ekspose di media cetak dan 
elektronik. 

 
Saran/rekomendasi dari hasil penelitian tahun pertama ini adalah;  
1.Berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Teluk Kiluan tepatnya di Pekon Kiluan 
Negeri, kegiatan yang dilakukan hendaknya berjalan secara terus menerus dengan dukungan semua 
pihak baik dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Teluk Kiluan 
masuk pula dalam wilayah Kabupaten Pesawaran), Pemerintah Provinsi Lampung dan stakeholder 
lainnya termasuk bantuan dan perhatian dalam pemasaran berbagai produk dari kegiatan 
pemberdayaan.  
2.Kondisi infrastruktur menuju kawasan Teluk Kiluan serta kondisi sarana dan prasarana masih jauh 
dari yang diharapkan. Perlu adanya koordinasi antar Dinas terkait baik di Kabupaten Tanggamus, 
Kabupaten Pesawaran dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka memperbaiki kondisi 
infrastruktur dan sarana prasarana mengingat Teluk Kiluan merupakan salah satu kawasan wisata 
unggulan (KWU) Propinsi Lampung. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kampanye public relations (PR) partai Nasional 
Demokrat (Nasdem) dalam memperkenalkan citra calon gubernur Lampung, yaitu Mustafa 
yang memiliki program Kampung Enterprenur Creative (KECE) di Lampung dan untuk 
melihat strategi kampanye public relations (PR) partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui 
sosialisasi Kampung Enterprenur Creative untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 
Alasan pemilihan tema ini dikarenakan program Kampung Enterprenur Creative (KECE) ini 
yang menjadi program unggulan sehingga diperlukan startegi-strategi untuk 
mengkampanyekan dan mensosialisasikannya. Model kampanye yang digunakan adalah The 
Five Functional Stages Development Model atau Model perkembangan lima tahap. Fokus 
model ini adalah pada tahapan kegiatan kampanye, bukan pada proses pertukaran pesan antara 
campaigner dan campaignee. Pada model ini digambarkan bagaimana tahapan kegiatan 
kampanye harus dilalui sebelum akhirnya kegiatan tersebut berhasil atau gagal mencapai 
tujuan. Tahapan kegiatan tersebut meliputi: identifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan 
distribusi. Konsep yang digunakan ialah kampanye public relations, sosialisasi, dan 
kesejahteraan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang 
bersifat studi kasus. Paradigma yang dipakai ialah paradigma postpositivisme. Subyek 
penelitian ialah Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan obyek 
penelitian ialah kampanye public relations mensosialisasikan program Kampung 
Enterpreneur Creative (KECE). Teknis analisis data adalah dengan menggunakan teknik 
observasi, wawancara, dan data sekunder dari studi kepustakaan dan sumber bacaan lainnya. 
Hasil penelitian ialah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menggunakan strategi kampanye 
public relations dengan menggunakan media cetak (surat kabar, majalah maupun tabloid), 
media elektronik (televise dan radio), media baru yaitu internet dan media sosial lainnya 
seperti, Facebook, Blog, Twitter dan sejenisnya dan dengan opinion leader yakni Calon 
Gubernur Lampung Mustafa. Calon Gubernur Lampung Mustafa dalam mensosialisasikan 
program Kampung Enterpreneur Creative (KECE) menekankan pada kesejahteraan 
masyarakat yang terpusat pada entrepreneur-entreprenur yang nantinya mampu menciptakan 
lapangan pekerjaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi kampanye public relations 
sangat mendukung dalam mensosialisasikan program Kampung Enterpreneur Creative 
(KECE) di setiap Kecamatan yang berada di Kabupaten seluruh Provinsi Lampung guna 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menekan angka pengangguran pada pemuda di 
Provinsi Lampung. 
 

Kata kunci: kampanye public relations, sosialisasi, kesejahteraan ekonomi  
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PENDAHULUAN  
Pada tahun 2015 dinamika politik di Indonesia telah menunjukkan beberapa perubahan 

Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ini melaksanakan apa yang terdapat 
pada pasal 201 ayat (1) peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 
tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal tersebut menyatakan pemungutan 
suara serentak dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang masa jabatannya 
berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2015. 
Pilkada serentak juga mengakomodir pemilihan umum yang efisien dan hemat dari sisi 
pelaksanaannya.  

Belakangan ini di beberapa provinsi di Negara kita khususnya Provinsi Lampung, 
sering kita amati berbagai macam iklan-iklan bernuansa politik. Dimulai dengan iklan 
kampanye Pilkada yang menampilkan sosok calon gubernur dengan berbagai atribut dan 
program kerjanya. Temanya hampir seragam, tentang kerakyatan dan janji-janji untuk 
membangun daerah bila terpilih. Lalu muncul iklan politik pilkada yang menampilkan 
berbagai macam "perbuatan baik" dari tokoh-tokoh calon gubernur. Dari sekedar adegan 
menyumbang sesuatu, memeluk anak kecil, berjalan bersama rakyat di pedesaan sampai 
simbol-simbol menokohkan sang calon kepala daerah sebagai orang arif bijaksana. 
Permasalahan-permasalahan negeri ini yang sempat mencuat menjadi agenda setting-nya 
media massa, ternyata bisa dipotret dari perspektif etika, public relations, dan politik. Etika 
bagi para pejabat menyangkut penampilan (profil) dalam rangka menciptakan citra dan 
reputasi (Soemirat dan Ardianto. 2004 171). Sedangkan public relations berfungsi sebagai 
"jembatan komunikasi" antara suatu organisasi dan lembaga lain serta berbagai elemennya. 
Tujuannya supaya terjadi saling pengertian antara kedua belah pihak, dan akhirnya terciptanya 
citra positif serta dukungan publik terhadap keberadaan organisasi (Ardianto. 2009 27). 

 

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai partai baru yang hadir didalam 
perpolitikan Indonesia yang secara resmi lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) dan Kementerian Hukum dan HAM, yang berarti Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 
berhak ikut dalam Pemilu 2014. Latar belakang kelahiran Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 
yang diawali dengan proses pembentukan ormas Nasional Demokrat. Ormas Nasional 
Demokrat merupakan sebuah jawaban dari kejenuhan dari para pendiri Nasional Demokrat 
melihat situasi yang dipertontonkan oleh partai politik di senayan. Ada kasus korupsi, ada 
segala macam pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para elit-elit politik, 
sehinga para pendiri Nasional Demokrat melihat bahwa parpol-parpol yang ada sudah tidak 
lagi dijalur yang benar. Namun mereka (para pendiri Nasional Demokrat) tidak memandang 
bahwa parpol yang tidak sesuai dengan ideologinya bukan berarti semua kadernya ikut tidak 
benar, masih banyak kader-kader dari parpol-parpol yang ada memperjuangkan dan tetap pada 
jalur idiologi partai. Oleh sebab itu mereka (para pendiri Nasional Demokrat) 
menginventarisir nama-nama tokoh politik, tokoh LSM, Akademisi, Agamawan dan 
kemudian tokoh perempuan yang masih punya concern terhadap kepentingan bangsa secara 
keseluruhan tidak atas kepentingan satu kelompok atau kepentingan individu tertentu jadi 
terbentuklah Ormas Nasional Demokrat.  

Calon Gubernur Provinsi Lampung yang diusung oleh Partai Nasional Demokrat 
(Nasdem) merupakan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Bapak Mustafa selaku Ketua DPW 
Partai Nasdem. Beliau memperkenalkan Kampung Enterpreneur Creative (Kece), program 
unggulannya dalam membangun Kesejahteraan Ekonomi Provinsi Lampung khususnya 
Kabupaten Lampung Tengah. Menurut Ketua DPW Nasdem Lampung, peran serta 
mahasiswa dalam mengembangkan potensi daerah sangat diharapkan oleh setiap pemangku  
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kebijakan di daerah. Sebab, Bapak Mustafa meyakini jika peran mahasiswa akan bergantung 
pada kemajuan di suatu daerah yang dimulai dari kampung. Untuk itu, dalam hal 
mensinergikan program, Bapak Mustafa akan teru
harapan, program yang dinamakan Kece ini dapat melahirkan pemuda yang kaya akan potensi 

  
Selain itu, Bapak Mustafa berkeinginan Lampung Tengah menjadi pusat 

pengembangan potensi mahasiswa baik teori maupun praktek dengan melibatkan mahasiswa-

praktek mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi Provinsi Lampung. Jadi bu
katanya. Mahasiswa mestinya merubah pola pikir, ketika selesai kuliah mencari pekerjaan, 
dengan skill mahasiswa usai kuliah bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.  

Pemkab Lampung Tengah menganggarkan Rp250 miliar ke kampung-kampung untuk 
meningkatkan keamanan, penerangan, dan infrastruktur di kampung. Inisiasi tersebut juga 
untuk mengurangi jumlah anak muda yang terfragmentasi narkoba, perjudian, dan hal negatif 
lainnya. Tujuan kampung enterpreneur creative dengan anggaran Rp10 juta per kampung ini 
memberikan peluang bagi anak muda yang berkreasi sambil bekerja. Sebab, sebagai 
pemimpin itu yang terpenting bekerja untuk rakyat, melayani, dan memberikan solusi.  

Public Relations adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam 
maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai 
tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Cutlip, Center and Broom 
(2009:6) menjelaskan bahwa PR fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan 
hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi 
kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Public relations merupakan suatu bidang yang 
memerlukan segi perencanaan yang matang (planned), sama dengan bidang periklanan yang 

membujuk (persuasive).  
Kampanye Public Relations dalam arti sempit bertujuan meningkatkan kesadaran dan 

pengetahuan khalayak sasaran (target audience) untuk merebut perhatian serta menumbuhkan 
persepsi atau opini yang positif terhadap suatu kegiatan dari suatu lembaga atau organisasi 
(corporate activities ) agar tecipta suatu kepercayaan dan citra yang baik dari masyarakat 
melalui penyampaian pesan secara intensif dengan proses komunikasi dengan jangka waktu 
tertentu yang berkelanjutan. Dalam arti umum atau luas, kampanye PR tersebut memberikan 
penerangan terus-menerus serta pengertian dan memotivasi masyarakat terhadap suatu 
kegiatan atau program tertentu melalui proses dan teknik komunikasi yang berkesinambungan 
dan terencana untuk mencapai publisitas dan citra yang positif (Ruslan 2002 : 66). Dalam 
melakukan kampanye atau propaganda (public relations campaign and propaganda), selain 
untuk mengkampanyekan program kerja, aktivitas dan inormasi, tujuan lainnya adalah untuk 
memperkenalkan, meningkatkan kesadaran atau pengertian dan mencari dukungan public dari 
sasaran khalayaknya (target audience), dan sekaligus mempengaruhi serta membujuk sasaran 
khalayak yang terkait dan dituju (significant public), perkembangan berikutnya dikenal 
dengan stake holder (khalayak sasaran yang terkait).  

Praktik public relations adalah usaha yang direncanakan serta dilakukan secara 
kontinyu untuk menciptakan dan menjaga nama baik (goodwill) dan kesepahaman bersama 
antara suatu organisasi dengan publiknya. Inti dari definisi tersebut adalah bahwa PR harus 
direncanakan. Itu merupakan proses yang dipikirkan secara matang dan hati-hati. Proses 
tersebut juga memerlukan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus. Dalam kaitannya 
dengan praktek kampanye PR, setidaknya ada beberapa alasan mengapa sebuah perencanaan 
harus dilakukan dalam kampanye, yaitu :  
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1. Memfokuskan usaha. Perencanaan membuat tim kampanye dapat mengidentifikasi 
dan menyusun tujuan yang akan dicapai dengan benar hingga akhirnya pekerjaan 
dapat dilakukan secara efektif dan efisien, karena berkonsentrasi pada prioritas dan 
alur kerja yang jelas.  

2. Mengembangkan sudut pandang berjangka waktu panjang. Perencanaan membuat tim 
kampanye melihat semua komponen secara menyeluruh. Ini akan membuat tim 
kampanye tidak berpikir mengenai efek kampanye dalam jangka waktu yang pendek 
tapi juga ke masa depan, hingga mendorong dihasilkannya program yang terstruktur 
dalam menghadapi kebutuhan masa depan.  

3. Meminimalisi kegagalan. Perencanaan yang cermat dan teliti akan menghasilkan alur 
serta tahapan kerja yang jelas, terukur, dan spesifik serta lengkap dengan langkah-
langkah alternatif, sehingga bila ada kegagalan bisa langsung diambil alternatif 
penyelesaian.  

4. Mengurangi konflik. Konflik kepentingan dan prioritas merupakan hal yang sering 
terjadi dalam sebuah kerja tim. Perencanaan yang matang akan mengurangi potensi 
munculnya konflik, karena sudah ada bentuk tertulis mengenai alur serta prioritas 
pekerjaan untuk tiap-tiap anggota tim.  

5. Memperlancar kerja sama dengan pihak lain. Sebuah rencana yang matang akan 
memunculkan rasa percaya para pendukung potensial serta media yang akan 
digunakan sebagai saluran kampanye, hingga pada akhirnya akan terjalin kerjasama 
yang baik dan lancar. (Gregory dalam Venus 2007:144) 

 

Proses pengembangan tahapan-tahapan perencanaan suatu pelaksanaan program 
kampanye Public Relations secara keseluruhan, yaitu termasuk tujuan, publik sasaran dan 
pesan-pesan yang efektif, baik bertujuan periode jangka panjang (strategi) maupun berbentuk 
secara mikro (individual) dalam pelaksanaan jangka pendek dengan tujuan khusus (taktik) 
dapat dilaksanakan secara bersama-sama melalui proses 10 tahapan atau rangkaian yang 
secara logis. Gregory (2004:36) menyebutkan 10 tahapan perencanaan sebagai berikut :  

1. Analisis Situasi 
2. Tujuan 
3. Publik (khalayak) 
4. Pesan 
5. Strategi 
6. Taktik 
7. Skala waktu 
8. Sumber daya  
9. Evaluasi 
10. Review 

 

Model Kampanye The Five Functional Stages Development Model Menurut Larson 
(1993) dalam Venus, model ini dikembangkan oleh tim peneliti dan praktisi kampanye di 
Yale University AS pada awal tahun 1960-an. Model ini dianggap yang paling populer dan 
banyak diterapkan diberbagai belahan dunia. Kepopuleran ini tidak terlepas dari fleksibilitas 
model untuk diterapkan, baik pada candidate oriented campaign, product oriented atau cause 
or idea oriented campaign. Fokus model ini adalah pada tahapan kegiatan kampanye, bukan 
pada proses pertukaran pesan antara campaigner dan campaignee.  

Pada model ini digambarkan bagaimana tahapan kegiatan kampanye harus dilalui 
sebelum akhirnya kegiatan tersebut berhasil atau gagal mencapai tujuan. Tahapan kegiatan 
tersebut meliputi: identifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan distribusi. Tahap  
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identifikasi merupakan tahap penciptaan identitas kampanye yang dengan mudah dapat 
dikenali oleh khalayak. Hal-hal yang umum digunakan sebagai identitas kampanye 
diantaranya simbol, warna, lagu atau jingle, seragam dan slogan. Tahap berikutnya adalah 
legitimasi. Dalam kampanye politik legitimasi diperoleh ketika seseorang telah masuk dalam 
daftar kandidat anggota legislatif, atau seorang kandidat presiden memperoleh dukungan yang 
kuat dalam polling yang dilakukan lembaga independen. Pada kampanye produk, legitimasi 
seringkali ditunjukkan melalui testimoni atau pengakuan konsumen tentang keunggulan 
produk tertentu. Testimoni tersebut dapat diberikan oleh public figure. Tahap ketiga adalah 
partisipasi. Tahap ini dalam praktiknya relatif sulit dibedakan dengan tahap legitimasi karena 
ketika sesorang kandidat, produk atau gagasan mendapatkan legitimasi, pada saat yang sama 
dukungan yang bersifat partisipatif mengalir dari khalayak. Partisipasi ini bisa bersifat nyata 
(real) atau simbolik. Partisipasi nyata ditunjukkan oleh keterlibatan orang-orang dalam 
menyebarkan pamflet, brosur atau postur, menghadiri demonstrasi yang diselenggarakan 
sebuah lembaga swadaya masyarakat atau memberikan sumbangan untuk perjuangan partai. 
Sementara partisipasi simbolik bersifat tidak langsung. Tahap keempat adalah tahap penetrasi. 
Pada tahap ini seorang kandidat, sebuah produk atau sebuah gagasan telah hadir dan mendapat 
tempat dihati masuarakat. Sebuah produk telah menguasai sekian persen dari pangsa pasar 
yang ada atau sebuah kampanye yang ditunjukkan untuk menentang kebijakan pemerintah 
mendapat liputan media massa secara luas dan mendapatkan tanggapan serius pemerintah 
dengan membuka dialog untuk mencari jalan keluar terbaik. Terakhir adalah tahapan 
distribusi atau dapat disebut sebagai tahap pembuktiaan. Pada tahap ini tujuan kampanye pada 
umunya telah tercapai. Kandidat politik telah mendapatkan kekuasaan yang mereka cari. Bila 
mereka gagal melakukan hal itu, maka akibatnya aan fatal bagi kelangsungan jabatan, produk 
atau gagasan yang telah diterima masyarakat.  
 

Identifikasi 
 

 

Legitimas 
 

 

Partisipas 
 
 
 

Penetrasi 
 

 

Distribus 
 
 
Bagan 2.1 Model Perkembangan Lima Tahap Fungsional I Larson Sumber: Antar Venus 
 

 

Selain itu terdapat pula jenis-jenis kampanye, yaitu: 
1) Product Oriented Campaigns  

Kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya terjadi di lingkungan bisnis, 
berorientasi komersial, seperti peluncuran produk baru. Kampanye ini biasanya sekaligus 
bermuatan kepentingan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang  
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diperkenalkan ke publiknya. Contoh: Kampanye Bank BPR Go Public, Kampanye 
Telkom Flexi.  

2) Candidate Oriented Campaigns  
Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi karena hasrat untuk 
kepentingan politik. Contoh: Kampanye Pemilu, Kampanye Penggalangan dana bagi 
partai politik.  

3) Ideologically or cause oriented campaigns  
Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali 
berdimensi sosial atau Social Change Campaigns (Kotler), yakni kampanye yg ditujukan 
utk menangani masalah- masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yg 
terkait. Contoh: Kampanye AIDS, Keluarga Berencana dan Donor Darah.  

4) Jenis Kampanye yang sifatnya menyerang (attacking campaign): 
a. Kampanye Negatif  

Menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan 
diperdebatkan.  

b. Kampanye hitam (Black campaign)  
Kampanye yang bersifat buruk atau jahat dengan cara menjatuhkan lawan politik 
untuk mendapatkan keuntungan. 

 

Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu 
mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai- nilai, dan norma-
norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. 
Berikut pengertian sosialisasi menurut para ahli:  
a. Charlotte Buhler Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan 

menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar ia dapat 
berperan dan berfungsi dengan kelompoknya.  

b. Peter Berger Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami 
norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk 
kepribadiannya.  

c. Paul B. Horton Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta 
memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk 
kepribadiannya.  

d. Soerjono Soekanto Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada 
warga masyarakat yang baru. 

 

Secara umum (dalam Sari: 2009), sosialisasi didefinisikan sebagai proses penanaman 
atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam 
sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai 
peranan (role theory). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus 
dijalankan oleh individu. (http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/1943457-
pengertian-sosialisasi diakses pada tanggal 14 Maret 2010)  

Menurut Berger dan Luckman (1990:201) agar sosialisasi dapat berjalan lancar, tertib 
dan berlangsung terus menerus maka terdapat dua tipe sosialisasi yaitu formal dan informasi. 
a. Formal, sosialisasi ini terbentuk melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan  

masyarakat yang memiliki tugas khusus dalam mensosialisasikan nilai, norma dan 
peranan-peranan yang harus dipelajari oleh masyarakat.  

b. Informal, sosialisasi ini terdapat dalam pergaulan sehari-hari yang bersifat kekeluargaan.  
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Menurut Mead (dalam Horton & Hunt, 1999: 110) sosialisasi mempunyai tujuan sebagai 
berikut :  
a. memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat 
b. mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif  
c. membantu mengendalikan fungsi-fungsi organic yang dipelajari melalui latihan-latiha 

mawas diri yang tepat.  
d. membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada di 

masyarakat. 
 

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik 
ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan 
akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan 
yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah 
keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan 
ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. 
Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal 
yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan 
hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme 
pasar.  

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai 
kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah diri pada 
kebutuhan hidup manusia perorang dan jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi 
kesejahteraan banyak orang dalam negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak mempengaruhi 
optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut. Kompetisi dalam pasar juga bisa 
menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan. Dimana kompetisi 
pasar membuat konteks sosial yang harus diperhatikan dalam pencapaian ekonomi 
kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai.  

Maka, perlu adanya ilmu kesejahteraan ekonomi dalam membangun suatu kegiatan 
ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala 
bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga. 
 

 

METODE PENELITIAN  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu untuk 

mengungkapkan bagaimana kampanye public relations partai Nasional Demokrat dalam 
mensosialisasikan program kampung enterpreneur creative untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi.  

Studi kasus merupakan metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data 
yang bisa digunakan untuk meneliti. menguraikan, dan menjelaska secara komprehensif 
berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. 
Studi kasus merupakan metode penelitian yang cocok digunakan bilamana pokok pertanyaan 
suatu penelitian berkaitan dengan "bagaimana" dan "mengapa", di mana fokus penelitiannya 
terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata, dan 
peneliti hanya memiliki sedikit peluang atau tak mempunya peluang sama sekali untuk 
mengontrol peristiwa yang akan diselidiki. Kekuatan yang unik dari melode studi kasus 
adalah kemampuannya untuk berhubungan dengan berbagai jenis bukti (multi sumber bukti) 
yaitu dokumen, peralatan, wawancara, dan observasi.  

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma postpositivisme. 
Paradigma postpositivisme lahir sebagai paradigma yang ingin memodifikasi kelemahan   
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kelemahan yang terdapat pada paradigma positivisme. Paradigma postpositivisme 
berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila si 
peneliti membuat jarak (distance) dengan kenyataan yang ada. Hubungan peneliti dengan 
realitas harus bersifat interaktif. Oleh karena itu perlu menggunakan prinsip trianggulasi, 
yaitu penggunaan bermacam  macam metode, sumber data,dan data. (Tahir, 2011: 57-58)  

Penelitian ini adalah adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada 
fenomena, gejala, fakta, atau informasi sosial. Menurut Bogdan dan Taylor yaitu prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 
tersebut secara utuh (holistic), tidak mengisolasikan individu ke dalam variabel, tetapi perlu 
memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. (Moleong, 2005:3)  

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga 
(organisasi) . Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil 
penelitian. Di dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian (Azwar, 1998:35). 
Deskripsi subyek penelitian ini adalah:  

1. Calon Gubernur Lampung Bapak Ir. H. Mustafa 
2. Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 
3. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik Partai Nasional Demokrat (Nasdem). 

 

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat 
perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan 
kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, 
simpati-antipati,keadaan batin, dan bisa juga berupa proses (Azwar, 1998:35). Objek 
penelitian ini adalah kampanye public relations sosialisasi program Kampung Enterpreneur 
Creative (KECE).  

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. 
Dalam penggunaan data primer, pengambilan data yang terhimpun langsung oleh peneliti 
dengan cara melakukan wawancara dan observasi di lapangan. Data primer dapat melalui 
wawancara dan observasi. Data sekunder adalah data yang didasarkan atas laporan atau 
publikasi yang berdasarkan penelitian sebelumnya atau dari laporan-laporan lembaga yang 
menerbitkan informasi atau data yang dibutuhkan. Data sekunder juga didapat dari beberapa 
sumber, yaitu studi kepustakaan dan internet.  

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang 
dilakukan. Fokus penelitian harus di nyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti 
sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan 
penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Fokus penelitian atau 
definisi konseptual penelitian ini ialah strategi kampanye public relations merupakan 
alternatif optimal untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan tujuan di sana adalah 
penegakkan citra atau image yang menguntungkan bagi Calon Gubernur Bapak Mustafa yang 
diusung dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan tentu saja bagi stakeholders-nya. Untuk 
mencapai hal tersebut, maka strategi yang digunakan, sebaiknya diarahkan pada upaya 
menggarap akar sikap tindak dan persepsi stakeholders. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Penulis mencoba mendeskripsikan, menganalisis, dan membahas hasil penelitian dari 

berbagai data yang telah didapatkan selama proses penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini 
merujuk pada tujuan, yaitu untuk mengetahui kampanye public relations (PR) partai Nasional 
Demokrat (Nasdem) dalam memperkenalkan citra calon gubernur Lampung, yaitu Mustafa  
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yang memiliki program Kampung Enterprenur Creative (KECE) di Lampung dan untuk 
melihat strategi kampanye public relations (PR) partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui 
sosialisasi Kampung Enterprenur Creative untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.  

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara terstruktur pada narasumber serta 
observasi langsung kekampung-kampung yang telah dijadikan objek penelitian yaitu beberapa 
Kampung Enterprenur Creative (KECE) yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, serta studi 
kepustakaan mengenai langkah-langkah strategi kampenye public relations partai Nasional 
Demokrat (Nasdem) melalui sosialisasi Kampung Enterprenur Creative untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi.  

Penulis melakukan proses wawancara pada tanggal 01 Oktober 2017 di kantor DPD 
Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Pada saat riset dilakukan, terkumpul sejumlah data yang 
dapat dikategorikan dan dipaparkan sebagai hasil penelitian. Data tersebut meliputi strategi 
kampanye public relations, media sosialisasi, dan faktor penghambat sosialisasi. 
 

Rencana Strategi Kampanye Public Relations 
 

Berdasarkan dari hasil penelitian, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam hal ini Tim 
Bidang Media dan Komunikasi Publik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) merencanakan 
strategi kampanye public relations untuk mensosialisasikan Kampung Enterpreneur Creative 
(KECE) yaitu: 
 

1. Pembuatan Tim Sukses 
 

Kegiatan kampanye Partai Nasional Demokrat (Nasdem) merupakan kerja tim dengan 
melibatkan beberapa personil juga lembaga. Penentuan pelaksana kampanye (campaign 
organizer) merupakan langkah awal dalam melaksanakan kampanye. Partai Nasional 
Demokrat (Nasdem) menyeleksi orang-orang yang akan menjadi personel kampanye dengan 
teliti dengan memperhatikan aspek motivasi, komitmen, kemampuan bekerjasama, dan 
pengalaman yang bersangkutan dalam kerja sejenis.  

Pembuatan tim sukses yang dilakukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 
menyesuaikan dengan karakter masyarakat di daerah terbentuknya Kampung Enterpreneur 
Creative (KECE). Selain itu, anggota tim kampanye harus bisa mewakili semua golongan 
masyarakat didaerah Provinsi Lampung. Secara garis besar pengelompokkan masyarakat 
dapat dibagi berdasarkan perspektif ekonomi, tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, dan 
jenis pekerjaan. Orang yang direkrut oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) bukan hanya 
mengerti tentang pengelompokkan masyarakat tersebut, namun merupakan bagian dari 
kelompok tersebut. Tim sukses juga harus mampu mewakili tingkat daerah minimal tingkat 
kecamatan. Peran fungsi kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Lampung 
sangatlah penting. Himpun kader tersebut, kelompokkan pada tim yang baik berdasarkan 
golongan masyarakat ataupun tingkat wilayah. 
 

2. Program Kerja 
 

a. Konsolidasi Internal dan Eksternal Tim Kampanye  
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melakukan konsolidasi internal tim kampanye 

dan dimulai setelah tim kampanye pusat resmi dibentuk dan disusul dengan tim kampanye di 
berbagai kecamatan. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengadakan pertemuan untuk 
membahas dan mensosialisasikan Kampung Enterpreneur Creative (KECE) dan 
merencanakan strategi kampanye yang digunakan, pendanaan kampanye, target-target yang  
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harus dicapai, dan penyediaan peralatan kampanye. Konsolidasi internal tim kampanye Partai 
Nasional Demokrat (Nasdem) dilakukan dengan cara memberikan motivasi dan pelatihan 
kepada pengurus partai di tingkat kecamatan dan kelurahan mengenai cara-cara kampanye 
yang baik dan sesuai dengan petunjuk teknis. 
b. Segmentasi  

Segmentasi yang dilakukan oleh tim kampanye Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 
yaitu memilih desa berdasarkan ciri-ciri demografis yaitu, usia pemilih, tingkat pendidikan, 
tingkat ekonomi, jenis pekerjaan, dan jenis kelamin. c. Targeting 

 

Pola perekrutan tim kampanye Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dilakukan oleh 
semua kalangan pemuda. Karena anggota dari tim kampanye mewakili kalangan pemuda. Hal 
tersebut dapat dimaksimalkan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. d. 
Positioning  

Selama kampanye Tim Media dan Komunikasi Publik Partai Nasional Demokrat 
(Nasdem) membuat slogan untuk menarik perhatian masyarakat. Slogan yang dibuat oleh Tim 
Media dan Komunikasi Publik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) adalah  

 
 

3. Sosialiasi Program Kampung KECE dan Figur Calon Gubernur. 
 

Meskipun Bapak Mustafa adalah seorang Bupati Lampung Tengah, namun masih 
banyak masyarakat Provinsi Lampung yang belum mengetahui sosok beliau dan niat baik 
Bapak Mustafa untuk menjadi Gubernur Provinsi Lampung. Maka dari itu sangatlah 
diperlukan sosialisasi guna mencapai tujuan yang diinginkan. a. Sosialisasi langsung 

 

Tim Media dan Komunikasi Publik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melakukan 
sosialisasi langsung untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa Bapak Mustafa 
membuat Kampung Enterpreneur Creative (KECE) untuk mengurangi pengangguran. 
Dilakukan dengan mengiklankan melalui media massa baik elektronik maupun cetak.  

Dalam hal ini, ketertarikan masyarakat terhadap Kampung Enterpreneur Creative 
(KECE) sangatlah tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa desa yang sudah berjalan sebagai 
Kampung Enterpreneur Creative (KECE) memiliki hasil produk yang sudah layak jual seperti 
Kopi, Kerajinan dan lainya. Perilaku tersebut patut untuk ditiru, apalagi mengingat Bapak 
Mustafa merupakan orang yang berpendidikan tingga dan memiliki kredibilitas baik pula 
dimata konstituennya.  

Cukup dengan memasang iklan Kampung Enterpreneur Creative (KECE) ditempat 
yang strategis namun tidak mengganggu tata kota dan berisi hal-hal yang menarik untuk 
dilihat sehingga menimbulkan jiwa enterpreneur bagi yang melihatnya. Begitupun dengan 
sosialisasi melalui media massa. Kampung Enterpreneur Creative (KECE) isinya meanarik 
dan pesan utama dapat disampaikan serta dimengerti oleh audiens. b. Sosialisasi tidak 
langsung  

Sosialisasi tidak langsung merupakan tahapan setelah sosialisasi langsung. Tujuannya 
adalah untuk menarik perhatian masyarakat pintar. Tim Media dan Komunikasi Publik Partai 
Nasional Demokrat (Nasdem) melakukan agenda setting seakan-akan Bapak Mustafa hadir 
sebagai tamu undangan saja yang tidak memiliki kepentingan politik. Dalam mengisi acara 
pun misalkan, Bapak Mustafa tidak perlu meminta dukungan secara lisan, karena mereka 
sudah tahu dari iklan-iklan Kampung Enterpreneur Creative (KECE) yang tersebar.  

 
 
 
 
 

258 
MEMBANGUN  ETIKA  SOSIAL  POLITIK  MENUJU 

MASYARAKAT YANG BERKEADILAN  pada tanggal  

 18 Oktober 2017 di Hotel Swiss Bell , Bandar Lampung 



4. Membuat Opini Publik 
 

Opini publik merupakan sebuah persepsi yang kemudian diungkapkan ke permukaan oleh 
masyarakat yang bersangkutan dan memiliki kepentingan terhadap objek opini tersebut. Opini 
publik muncul karena suatu keadaan yang bersifat kontroversi biasanya. Kontroversi dalam 
hal ini haruslah bersifat positif agar menghasilkan opini yang positif pula.  

Tim Media dan Komunikasi Publik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melakukan 
kegiatan yang jarang ataupun belum pernah dilakukan oleh Bapak Mustafa sehingga hal 
tersebut dapat menarik perhatian media.  

Upaya yang dilakukan oleh Tim Media dan Komunikasi Publik Partai Nasional Demokrat 
(Nasdem) untuk memunculkan kontoversi diantaranya adalah membenturkan status Bapak 
Mustafa dengan hal yang bertolak belakang contoh: Bapak Mustafa sebagai tokoh adat 
Lampung Pepadun, ikut terlibat dalam kegiatan adat Jawa dengan catatan media 
diikutsertakan. Hal tersebut dapat dilakukan guna menarik perhatian masyarakat. Namun, 
dalam semua kegiatan tersebut sangat diperlukan peran media sebagai penyambung ke 
masyarakat luas. 
 

5. Pemilihan Media Kampanye 
 

Dalam perencanaan kampanye Tim Media dan Komunikasi Publik Partai Nasional 
Demokrat (Nasdem) membahas sosialisasi figur caleg, media yang digunakan dalam proses 
kampanye Bapak Mustafa adalah media massa cetak dan elektronik serta ditambah media 
dekade ini yang tidak boleh dilupakan yaitu media online.  

Ketiga media massa ini sangatlah vital dalam hal pemasaran poltik. Apabila upaya 
kampanye dilakukan tanpa menggunakan media massa, maka siap-siaplah untuk menerima 
kekalahan.  

Tiga jenis media tadi juga mempunyai kekurangan dan kelebihannya berdasarkan 
kecepatan, biaya produksi, ketajaman berita, dll. Kelebihan serta kekurangan ketiga media 
tersebut adalah:  
1) Media Cetak 
Kelebihan : 
·  Repeatable, dapat di baca berkali-kali dengan menyimpannya atau menglipingnya.  
·  Analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa 

yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berfikir lebih spesifik tentang isi tulisan. 
 

Kekurangan:  
· Lambat, dari segi waktu media cetak adalah yang terlambat karena media cetak tidak 

dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi kepada masyarakat dan harus menunggu 
turun cetak. Media cetak sering kali hanya memuat berita yang telah disebarluaskan oleh 
media lainnya.  

· Tidak adanya audio, media cetak hanya berupa tulisan yang tentu saja tidak dapat didengar.  
· Visual yang terbatas, media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang 

mewakili keseluruhan isi berita.  
· Produksi, biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak 

dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati masyarakat. 
 

2) Media 
Elektronik Kelebihan :  
· Cepat, dari segi waktu, media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke  
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masyarakat luas.  
· Ada audio visual, media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para 

audiensnya untuk memahami berita.(khusus televisi)  
· Terjangkau luas, media elektronik menjangkau masyarakat secara luas. 

 

Kekurangan :  
· Tidak ada pengulangan, media elektronik tidak dapat mengulang apa yang 

sudah ditayangkan. 
 

3) Media 
Online Kelebihan :  
· Sangat cepat, dari segi waktu media online sangat cepat dalam menyampaikan beritanya. 
· Audio Visual, media online juga mempunyai audio visual dengan melakukan streaming. · 
Praktis dan Fleksibel, media online dapat diakses dari mana saja dan kapan saja yang kita  

mau. 
 

Kekurangan :  
· Tidak selalu tepat, karena mengutamakan kecepatan berita yang dimuat di media online 
biasanya tidak seakurat media lainnya. 

 

Melihat kekurangan dan kelebihan yang dimiliki ketiga media di atas, Tim Media dan 
Komunikasi Publik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menggunakan media online dalam 
segi kecepatan. Kecepatan tersebut dapat mengalahkan kedua media lainnya karena 
masyarakat sekarang lebih mengutamakan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses 
informasi, dan hal itu dimiliki oleh media online. 

 

6. Meraih Simpati Masyarakat Pemilih 
 

Upaya-upaya diatas telah ditempuh Tim Media dan Komunikasi Publik Partai 
Nasional Demokrat (Nasdem) dengan optimal, maka masyarakat akan meberikan simpati 
terhadap Bang Mustafa. Namun yang perlu diketahui adalah karakter masyarakat yang mulai 
apatis terhadap keberadaan partai politik haruslah menjadi pertimbangan. Hal ini merupakan 
efek domino dari oknum-okmun calon yang kini menduduki kursi mewah di gedung DPR 
sana yang tidak memenuhi janji mereka ketika menyuarakan meminta dukungan kepada 
masyarakat. Tentu hal ini perlu ditanggapi seirus dan membutuhkan suatu pendekatan yang 
berkala. 

 

7. Evaluasi Program 
 

Tim Media dan Komunikasi Publik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengevaluasi 
kampanye yaitu Tim Media dan Komunikasi Publik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 
ingin mengetahui apakah khalayak sasaran terterpa kegiatan kampanye yang dilakukan atau 

kampanye yang dilakukan dapat menjangkau khalayak sasaran yang ditetapkan? Dan apakah 
khalayak memberi perhatian pada kampanye sosialisasi Kampung Enterpreneur Creative 
(KECE) tersebut?  

Evaluasi yang terakhir adalah tingkatan masalah. Pada evaluasi ini Tim Media dan 
Komunikasi Publik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melakukannya dengan mudah atau  
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sebaliknya sangat sulit dan memakan waktu lama. Problem atau masalah disini diartikan 
sebagai kesenjangan antara kenyataan dengan harapan atau dengan yang seharusnya terjadi. 
Maka Tim Media dan Komunikasi Publik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melakukan 
keterbukaan dan kejujuran saat menjalankan program, sehingga tidak perlu ketakutan saat 
melakukan evaluasi. 
 

 

PENUTUP  
Public relations merupakan suatu bidang yang memerlukan segi perencanaan yang 

matang (planned), sama dengan bidang periklanan 
gabungan antara melakukan komunikasi dan sekaligus membujuk (persuasive).  

Dalam melakukan kampanye atau propaganda (public relations campaign and 
propaganda), selain untuk mengkampanyekan program kerja, aktivitas dan informasi, tujuan 
lainnya adalah untuk memperkenalkan, meningkatkan kesadaran atau pengertian dan mencari 
dukungan public dari sasaran khalayaknya (target audience), dan sekaligus mempengaruhi 
serta membujuk sasaran khalayak yang terkait dan dituju (significant public), perkembangan 
berikutnya dikenal dengan stake holder (khalayak sasaran yang terkait).  

Kegiatan kampanye Partai Nasional Demokrat (Nasdem) merupakan kerja tim dengan 
melibatkan beberapa personil juga lembaga. Penentuan pelaksana kampanye (campaign 
organizer) merupakan langkah awal dalam melaksanakan kampanye. Partai Nasional 
Demokrat (Nasdem) menyeleksi orang-orang yang akan menjadi personel kampanye dengan 
teliti dengan memperhatikan aspek motivasi, komitmen, kemampuan bekerjasama, dan 
pengalaman yang bersangkutan dalam kerja sejenis. 
 

Pembuatan tim sukses yang dilakukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 
menyesuaikan dengan karakter masyarakat di daerah terbentuknya Kampung Enterpreneur 
Creative (KECE). Selain itu, anggota tim kampanye harus bisa mewakili semua golongan 
masyarakat didaerah Provinsi Lampung. Secara garis besar pengelompokkan masyarakat 
dapat dibagi berdasarkan perspektif ekonomi, tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, dan 
jenis pekerjaan. Orang yang direkrut oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) bukan hanya 
mengerti tentang pengelompokkan masyarakat tersebut, namun merupakan bagian dari 
kelompok tersebut. Tim sukses juga harus mampu mewakili tingkat daerah minimal tingkat 
kecamatan. Peran fungsi kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Lampung 
sangatlah penting. Himpun kader tersebut, kelompokkan pada tim yang baik berdasarkan 
golongan masyarakat ataupun tingkat wilayah.  

Upaya-upaya yang ditempuh dalam melakukan sosialisasi Kampung Enterpreneur 
Creative (KECE) merupakan suatu jalan pembelajaran bagi para politisi maupun calon politisi 
dengan memberikan dan membuat para pemuda sebagai enterpreneur muda yang berbakat 
dan meminimalisir tingkat pengangguran di Provinsi Lampung serta meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi. 
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Lampung merupakan provinsi keenam terbesar jumlah pengirim TKI setelah Jawa Barat, Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Sementara itu tanggungjawab 
pemerintah daerah dalam perlindungan TKI, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 
2007, yang menggariskan tiga belas tanggung jawab pemda dari pendaftaran hingga 
perlindungan TKI. Studi yang dilakukan Lembaga Penelitian SMERU menunjukkan bahwa 
pemerintah daerah belum maksimal dalam melaksanakan tugas tersebut. Selain itu pemda 
umumnya memandang migrasi internasional sebagai tanggungjawab pemerintah pusat. 
Seiring dengan adanya MEA, yang memiliki konsekuensi yaitu membebaskan arus barang, 
modal, jasa dan sumber daya manusia antarnegara Asean, maka penelitian ini menjadi 
penting. Sebelumnya, telah ada data mengenai kecenderungan negara tujuan TKI terbesar 
adalah Malaysia, termasuk ke Singapura dan Brunei Darussalam. Kajian ini untuk mengetahui 
kebijakan migrasi tenaga kerja ke pasar MEA di Provinsi Lampung. 
 
Penelitian ini untuk menjawab bagaimana Pemerintah Provinsi Lampung mensikapi era MEA 
dalam persoalan migrasi tenaga kerja. Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini akan 
memperkaya kajian kontemporer dalam bidang kajian migrasi internasional dan kebijakan 
pemerintah. Kegunaan secara praktis, dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 
pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelayanan terhadap masyarakatnya termasuk upaya 
perlindungan terhadap warganya yang bekerja di luar negeri. 
 
Hasil penelitian bahwa adanya tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI. Tumpang tindih itu karena 
adanya dua aturan yang mengatur terkait persoalan TKI. Jumlah TKI ilegal Lampung lebih 
besar dibanding legal. Hal itu disebabkan antara lain rumit, tidak praktis, biaya besar dan 
waktu lama untuk migrasi melalui jalur resmi. Calon TKI sering hanya mempunyai sedikit 
akses terhadap informasi tentang prosedur migrasi dan kondisi kerja di Malaysia, akibatnya 
terjebak pada jalur tidak resmi. Kontrol pemerintah minim terhadap munculnya PPTKIS 
(Perusahaan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Swasta) tanpa ijin resmi, biro jasa 
pembuatan paspor, dan oknum aparat pemerintah yang menjadi bagian dari adanya TKI 
illegal. 
 
 
Kata Kunci: kebijakan, migrasi, tenaga kerja, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)  
 

 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang Masalah 
 

Kementerian Luar Negeri RI memaparkan data bahwa hingga tahun 2013 terdapat 
sekitar 4,6 juta WNI di luar negeri. Jumlah aktualnya diperkirakan mencapai dua kali lipat 
dari jumlah tersebut. Sebanyak 60 % dari angka tersebut adalah TKI sektor informal. Upaya 
perlindungan terhadap TKI di luar negeri yang dilakukan pemerintah pusat, pada tahun 2011 
Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI menangani 38.880 kasus dengan tingkat  
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penyelesaian 80,97%, tahun 2012 menangani 19.218 kasus dengan tingkat penyelesaian 
76,86% dan pada tahun 2013 menangani 12.967 kasus dengan tingkat penyelesaian 73,09%.  

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 
mencatat pada Januari - September 2014 jumlah TKI adalah 325.821 orang. Jumlah paling 
banyak bekerja di Malaysia, sebanyak 95.785 orang. Sementara itu provinsi yang merupakan 
kantong asal TKI adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Banten, NTT, 
NTB, Makasar, Sumut dan Kalimantan Selatan (http://rri.co.id/gl: 22/12/2013).  

Negara tujuan lainnya adalah 62.647 orang TKI bekerja di Taiwan, sedangkan yang 
bekerja di Arab Saudi sebanyak 34.182 orang. Sementara TKI lainnya yang bekerja di 
Hongkong sebanyak 28.182 orang, Singapura (23.273), Uni Emirat Arab (14.124), Oman 
(12.531), Korea Selatan (9.208), Brunei Darussalam (8.025), Amerika Serikat (7.474), Qatar 
(6.249), Bahrain (3.776), Jepang (2.036), Kuwait (1.402), Turki (1.107), Italia (1.036), 
Kanada (800), Tiongkok (782) dan Pulau Fiji sebanyak 727 orang  
(http://www.bnp2tki.go.id/read/9511/Jumlah-TKI-Asal-Jabar-Terbanyak-Dibandingkan - 
Daerah -Lain, diakses 5 Maret 2016). Dari data tersebut diketahui bahwa negara penerima 
paling banyak TKI di kawasan Asean adalah Malaysia, Singapura dan Brunei Darusalam.  

Sementara itu Lampung merupakan provinsi keenam terbesar jumlah pengirim TKI 
setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Banten 
(www.bnp2tki.go.id, 24 November 2011). Data Puslitfo BNP2TKI, sampai dengan Desember 
tahun 2015, provinsi ini berada pada urutan kelima dalam penempatan tenaga kerja ke luar 
negeri yakni 16.109 TKI. Menurut data tersebut, asal TKI terbanyak dari provinsi Lampung 
berasal dari Kabupaten Lampung Timur, 6692 TKI. Dalam hal pengaduan TKI, terdapat 206 
pengaduan asal provinsi Lampung dan 59 diantaranya berasal dari Lampung Timur 
(http://www.bnp2tki.go.id /read/10993/Cegah-TPPO-BNP2TKI- Beri-Perhatian-Khusus-ke-
Provinsi-Lampung-.html, diakses 5 Maret 2016).  

Tanggungjawab pemerintah daerah dalam perlindungan TKI, diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 38 Tahun 2007, yang menggariskan tiga belas tanggung jawab pemda yang 
mencakup: penyuluhan, pendaftaran calon TKI, penyeleksian calon TKI, pengawasan 
pelaksanaan rekrutmen, memfasilitasi pelaksanaan perjanjian bilateral dan multilateral, 
penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia Swasta (PPTKIS), penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI (sistem 
komputeriasai Tenaga kerja Luar Negeri/SISKOTKLN) dan pengawasan penyetoran dana 
perlindungan TKI, sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan, pembinaan, pengawasan 
dan monitoring penempatan dan perlindungan TKI, penerbitan rekomendasi perizinan tempat 
penampungan, pelayanan kepulangan TKI.  

Studi yang dilakukan Lembaga Penelitian SMERU menunjukkan bahwa pemerintah 
daerah belum maksimal dalam melaksanakan tugas tersebut. 95 % pemda justru menerbitkan 
perda yang mengenakan tarif untuk pelayanan admisnistratif. Studi tersebut menyoroti masih 
rendahnya kesadaran pemda atas perkembangan kerangka hukum nasional. Selain itu pemda 
umumnya memandang migrasi internasional sebagai tanggungjawab pemerintah pusat dengan 
BNP2TKI sebagai pelaksana utama penempatan melalui kerjasama antarpemerintah 
(penempatan G to G) dan PPTKIS (penempatan P to P). Pemda juga tidak dapat melakukan 
pengawasan terhadap pelanggaran PPTKIS yang ada di wilayahnya, karena merupakan 
cabang dari Jakarta. Disnakertrans memiliki anggaran yang rendah untuk menangani masalah 
ketenagakerjaan dalam negeri, apalagi masalah ketenagakerjaan ini di luar negeri.  

Seiring dengan adanya MEA, yang memiliki konsekuensi yaitu membebaskan arus 
barang, modal, jasa dan sumber daya manusia antarnegara Asean, maka penelitian ini menjadi 
penting. Sebelumnya, telah ada data mengenai kecenderungan negara tujuan TKI terbesar  
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adalah Malaysia, termasuk ke Singapura dan Brunei Darussalam. Kajian ini untuk mengetahui 
kebijakan migrasi tenaga kerja ke pasar MEA di Provinsi Lampung. 
 

 

METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian menggunakan teknik dokumen, wawancara, dan triangulasi. Berikut ini akan 
dijelaskan satu per satu teknik tersebut dan penggunaannya dalam penelitian ini. Wawancara 
akan dilakukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung 
Timur, staf yang terkait, agen TKI, dan masyarakat yang pernah menjadi TKI. 
 

 

PEMBAHASAN  
A. Migrasi Internasional  

Perpindahan tenaga kerja internasional adalah perpindahan yang dilakukan karena 
melakukan pekerjaan sementara, berdasarkan kontrak kerja yang telah ditentukan (Raharto 
1999). Dalam upaya bermigrasi, seseorang tentunya dihadapkan pada proses pengambilan 
keputusan yang meliputi alternatif atau pilihan kegiatan, orang yang mengambil keputusan, 
dan tujuan yang ingin dicapai dalam keputusan. Keputusan menurut Schiffman dan Kanuk 
dalam Suwarman (2003) mendefinisikan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan 
dari dua atau lebih pilihan alternatif, di samping itu ia juga mengemukakan empat macam 
perspektif dari model manusia, maksudnya model tingkah laku keputusan dari seseorang 
individu, yaitu manusia ekonomi, manusia pasif, manusia kognitif, dan manusia emosional. 
Adapun menurut Hoffman dalam Raharto (1999) yang mendorong seseorang untuk 
bermigrasi adalah: 
 

ini sangat berhubungan dengan motivasi migran untuk meninggalkan daerah asal dan 
memilih daerah tujuan oleh faktor-faktor pendorong di daerah asal dan faktor- faktor 
penarik di daerah tujuan. Motivasi merupakan kebutuhan dan keinginan yang ingin 
dicapai dari suatu tindakan yang diambil. Selain dari itu, motivasi juga dapat dianggap 
sebagai nilai yang diberikan seseorang atau tujuan yang ingin dicapai dari suatu 
keputusan yan  

 

 

B.  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan dapat diartikan sebagai tempat 

berlindung, hal (perbuatan, dsb) memperlindungi (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 
Ketiga, 2007: 674). Perlindungan TKI menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 
adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/ TKI dalam mewujudkan 
terjaminnya pemenuhan hakhaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik 
sebelum, selama, maupun sesudah bekerja oleh Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). BNP2TKI mempunyai tugas merumuskan, 
mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis 
perlindungan TKI yang meliputi standarisasi, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan mulai 
dari pra-35pemberangkatan, selama penempatan, sampai dengan pemulangan.  

Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia dimaksudkan untuk menjamin hak-hak 
dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi  
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atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraaan tenaga kerja dan keluarganya dengan 
tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. 

 

Menurut Firman Hasan dalam jurnal internasional yang berjudul  
ILO 185 Convention An Analysis, Protecting the rights of Indonesian laborers (TKI) is 
crucially important. It is clear that the legal jurisdiction of the country which receives the 
foreign workers will be put in question by the demand from the Indonesian government 
for legal guarantees along with consular access if a worker has a legal problem. The host 
country will inevitably be more concerned about the interest of its own citizens rather 
than those of other countries. This issue should not need to interfere with relations 
between Indonesia and the country where the Indonesian workers are facing problems 
since the cause lies not only with carelessness or intentional mistakes from the 
Indonesian side but also from the receiver country as well. Realizing this means that if an 
Indonesian laborer faces a legal problem, the judicial authority of the receiver country 
should be able to take into account the direct and indirect background to the problem and 
not just see the problem itself. However, the effort to find a solution to a legal problem, 
especially in giving legal protection to uneducated workers (legal or undocumented), is 
much better done in multilateral cooperation with international organizations such as 
International Labour Organization, United Nations High Commission on Refugees 
(UNHCR), International Organization of Migration (IMO) or with countries where many 
Indonesia are working. This multilateral cooperation has been carried out between 
Indonesia and ILO to formulate universal standard norms for the workers, while 
cooperation with the United Nations High Commission on Refugees has been established 
to help the Indonesian laborers if there is a conflict where they work. As a next step, 
Indonesia should find a general international legal umbrella to give legal protection to its 
citizens whenever they need it or when they are facing a legal problem in aforeign 
country (Firman Hasan, 2007: 46-47). 

 

Dengan kata lain, perlindungan hak-hak tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan hal 
yang penting. Yurisdiksi hukum negara yang menerima pekerja asing akan menjadi 
pertanyaan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan hukum atas akses konsuler 
jika seorang pekerja memiliki masalah hukum. Pada umumnya, negara penerima tenaga kerja 
akan lebih memperhatikan kepentingan warga negaranya sendiri dibandingkan dengan warga 
negara lainnya. Namun, hal tersebut tidak perlu dijadikan gangguan dalam hubungan antara 
Indonesia dan negara tempat tenaga kerja Indonesia yang menghadapi masalah karena 
penyebabnya bukan hanya terletak pada kelalaian atau kesalahan yang disengaja dari pihak 
Indonesia tetapi juga dari negara penerima. Menyadari hal ini, jika seorang buruh Indonesia 
menghadapi masalah hukum, kekuasaan kehakiman negara penerima harus dapat 
mempertimbangkan latar belakang yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap masalah dan tidak hanya melihat masalah itu sendiri.  

Namun, upaya untuk menemukan solusi dari permasalahan hukum tersebut, terutama 
dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak berpendidikan (legal 
atau atau tidak legal), jauh lebih baik dilakukan dalam kerjasama multilateral dengan 
organisasi internasional seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO), Komisi Tinggi PBB 
tentang Pengungsi ( UNHCR), Organisasi Migrasi Internasional (IOM) atau dengan negara-
negara di mana banyak warga negara Indonesia bekerja.  

Kerjasama multilateral ini telah dilakukan antara Indonesia dan ILO untuk 
merumuskan norma-norma standar universal untuk para pekerja, sedangkan kerja sama 
dengan Komisi Tinggi PBB tentang Pengungsi telah dibentuk untuk membantu tenaga kerja  

 

 

266 
MEMBANGUN  ETIKA  SOSIAL  POLITIK  MENUJU 

MASYARAKAT YANG BERKEADILAN   

 18 Oktober 2017 di Hotel Swiss Bell , Bandar Lampung 



Indonesia jika ada konflik di mana mereka bekerja. Langkah berikutnya, Indonesia harus 
mencari payung hukum internasional untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga 
negaranya kapan pun mereka membutuhkannya atau ketika mereka menghadapi masalah 
hukum di negara asing 
 

C. ASEAN Pada Penanganan Buruh Migran 
 

Persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi oleh buruh migran dinilai 
belum menjadi perhatian elite politik di tingkat ASEAN. Menurut Direktur Eksekutif 
Migrant Care, Anis Hidayah, hingga tahun 2015, sebanyak 212 buruh migran terancam 
hukuman mati di Malaysia, termasuk mereka yang terjebak sindikat narkoba. Khususnya 
sektor pekerja rumah tangga (PRT) migran masih mengalami diskriminasi, penembakan 
terhadap buruh migran, dan anak-anak buruh migran terbatas aksesnya untuk 
mendapatkan pendidikan (Penulis Kristian Erdianto, http://nasional.kompas.com/read/ 
2016/03/15/18114991/nasib.buruh.migran.dinilai. belum jadi. perhatian.di.tingkat. 
ASEAN, Nasib Buruh Migran Dinilai Belum Jadi Perhatian di Tingkat ASEAN, Selasa, 15 
Maret 2016).  

Menurut Anis, terjadinya kekerasan terhadap PRT disebabkan oleh negara-negara 
di ASEAN masih abai terhadap regulasi perlindungan hak buruh migran yang ada. Di 
ASEAN hanya Filipina yang meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional 
nomor 189 mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, yang juga disebut sebagai 
Konvensi Pekerja Rumah Tangga. Konvensi itu menawarkan perlindungan khusus kepada 
pekerja rumah tangga. Selain itu, konvensi juga menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip 
dasar, dan mengharuskan negara mengambil serangkaian langkah dengan tujuan untuk 
menjadikan kerja layak sebagai sebuah realitas bagi pekerja rumah tangga. Konvensi ILO 
sangat penting untuk diratifikasi karena akan menjadi platform untuk melindungi 
pekerja migran.  

Sementara itu Konvensi PBB 1990 tentang buruh migran, baru Filipina dan 
Indonesia yang meratifikasi konvensi tersebut. ASEAN telah membuat deklarasi tentang 
buruh migran tahun 2007. Namun ia menilai deklarasi tersebut juga tidak dipatuhi oleh 
negara-negara ASEAN sehingga hanya menjadi dokumen mati. Diskriminasi terhadap 
buruh migran tidak berdokumen masih berlangsung dan deportasi seringkali di luar 
koridor penegakan HAM menjadi sebab tidak dipatuhinya deklarasi tersebut. Padahal 
dalam deklarasi tersebut disepakati bahwa buruh migran harus diperlakukan secara adil, 
menganut prinsip penegakan HAM. Namun dalam prakteknya tidak ada yang menegur 
apabila ada negara yang melanggar.  

Terkait dengan bidang ketenagakerjaan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi 87 ILO; 
Freedom of Association and protection of the Rights to Organize 1948; Konvensi 98 ILO : 
Right to Organize and Collective Bargaining 1949; Konvensi 29 ILO : Forced Labour 1930; 
Konvensi 105 ILO : Abolition of Forced Labour 1957; Konvensi 100 ILO : Equal 
remuneration 1951; Konvensi 111 ILO : Discrimination (Employment and Occupation) 1958; 
Konvensi 138 ILO : Minimum Age Convention 1973; dan Konvensi 182 ILO : Elimination of 
the Worst Forms of Child Labour 1999.  

Malaysia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi ILO tersebut sebagaimana halnya 
Indonesia, akan tetapi Malaysia belum meratifikasi Konvensi 87 ILO : Freedom of 
Association and protection of the Rights to Organize 1948; dan Konvensi 111 ILO : 
Discrimination (Employment and Occupation) 1958.  

Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi UN Human Rights Treaties yang terdiri 
dari: International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR);  
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International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR); Convention on the 
Elimination af All Forms of Racial Discrimination (CERD); Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW); Convention against Torture and 
other Cruel (CAT); Convention on the Rights of the Child (CRC); serta menandatangani 
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and their Families 
(CMW).  

Sementara dalam hal ini, Malaysia baru hanya meratifikasi dua konvensi, yaitu 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW); 
Convention against Torture and other Cruel (CAT); Convention on the Rights of the Child  
(CRC).( http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/110-oktober-2010/955--buruh-
migran- membangun -hubungan-ri-malaysia-berbasis-ham.html Saturday, 16 October 2010 
06:19).  

Ganjalan pembicaraan kedua negara soal PRT terjadi pada kebijakan ketenagakerjaan. 
Malaysia belum meratifikasi konvensi migran tersebut. Sehingga upaya ratifikasi dianggap 
sia-sia karena tidak akan berpengaruh terhadap perlindungan TKI di negara penempatan. 
Dalam hal ini, strategi yang dilakukan Indonesia hanya bersifat menunggu sikap Malaysia 
agar terlebih dahulu meratifikasi konvensi Buruh Migran. Malaysia tidak memiliki aturan 
hukum yang khusus mengurusi para TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga 
karena sifatnya yang informal dan tidak diatur secara resmi dalam aturan ketenagakerjaan di 
Malaysia. Dengan demikian tidak mengenal upah minimum, sehingga Malaysia sendiri sulit 
menerima usulan Indonesia agar upah minimum dimasukkan di dalam revisi MoU tentang 
pekerja domestik. Pemerintah Malaysia berpendapat masalah cost-structure, harus dibahas 
lebih panjang lagi sehingga dicapai kata sepakat tentang berapa banyak yang harus dibayar 
buruh migran untuk menjadi PRT ke Malaysia. Malaysia juga menentang konsep legally 
binding dan standar perlindungan pekerja migran ilegal berdasarkan hak asasi manusia. Kedua 
negara misalnya belum mencapai titik temu soal gaji pokok, cost-structure (biaya rekrutmen 
yang harus dibayar buruh migran untuk menjadi PRT di Malaysia, Red.), hari libur dan 
kontrak kerja. 

 

D. Kebijakan Nasional Mengenai TKI  
Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenagar Kerja Indonesia di Luar Negeri (UUTKI/UU Buruh Migran). UUTKI 
tersebut menegaskan kewajiban melindungi, namun tidak ada hukum atau regulasi secara 
khusus mengatur dan mengakui keberadaan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan di ranah 
domestik sebagai pekerjaan formal, yang berimplikasi melindungi pekerjanya. Ada banyak 
traktat intermnasional yang mengatur hak buruh migran, yang terakhir adalah The 
International Convention on The Protectyion of The Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak 
Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) yang dikeluarkan oleh PBB tahun 2003 
sebagai hukum internasional. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 43 negara, dan Indonesia 
pada tahun 2012 lalu telah meratifikasi dengan mengesahkan Undang-Undang No 6 Tahun 
2012.  

Undang-undang telah mengamanahkan bahwa upaya perlindungan dan penempatan 
TKI harus diselenggarakan tertib, efisien dan efektif untuk meningkatkan perlindungan, 
kesejahteraan tenaga kerja, perluasan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja dan peningkatan 
penerimaan devisa dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia, bangsa dan negara. 
Kemudian juga dijelaskan mengenai penempatan tenaga kerja memperhatikan harkat dan 
martabat manusia, bangsa dan negara. Indonesia (TKI) dapat dilakukan ke semua negara 
dengan ketentuan: a) negara tujuan memiliki peraturan adanya perlindungan tenaga kerja  
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asing, b) negara tujuan membuka kemungkinan kerjasama bilateral dengan negara Indonesia 
di bidang penempatan TKI, c) keadaan di negara tujuan tidak membahayakan keselamatan 
TKI dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah 
penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antarnegara, 
maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri 
merupakan kewenangan pemerintah.  

Beberapa hal yang membuat kegagalan dari proses negosiasi dengan pihak Malaysia 
adalah kelemahan Indonesia dalam mengelola tenaga kerja yang akan berkerja di luar negeri.  
a. Jumlah TKI ilegal lebih besar dibanding legal. Hal itu disebabkan antara lain rumit, tidak 

praktis, biaya besar dan waktu lama untuk migrasi melalui jalur resmi. Calon TKI sering 
hanya mempunyai sedikit akses terhadap informasi tentang prosedur migrasi dan kondisi 
kerja di Malaysia., akibatnya terjebak pada jalur tidak resmi  

b. Pemerintah belum menandatangani Konvensi Pekerja Migran dan Penyelesaian 
Perselisihan Buruh. Pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan hak-hak pekerja asing 
yang bekerja di Indonesia ketika meratifikasi konvensi migran. Konvensi ini juga akan 
mengharuskan pemerintah Indonesia untuk memperhatikan dan memberikan hak-hak 
pekerja asing yang bekerja di Indonesia. Hal ini dirasa sulit dilakukan mengingat kondisi 
ekonomi Indonesia yang belum mengizinkan untuk mengurusi warga asing di tengah 
kesulitan masyarakat Indonesia pada umumnya.Pemerintah Indonesia kawatir apabila 
telah meratifikasi konvensi migran justru akan memperbanyak pekerja asing yang masuk 
ke wilayah Indonesia untuk menjadi pekerja, karena para pekerja akan diberikan fasilitas 
seperti yang tertuang dalam konvensi tersebut. Dikarenakan konvensi ini tidak hanya 
melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri tetapi juga sebaliknya, pekerja migran 
yang ada di Indonesia harus turut dilindungi.  

c. Sebagian besar pemerintah melakukan pengirimanTKI tanpa keahlian dan pemahaman 
budaya negara penerima serta tidak jelasnya kontrak kerja.  

d. Adanya pihak yang melakukan pungli terhadap TKI, seperti keberadaan calo transportasi 
dan penukaran uang di Terminal IV Kepulangan TKI Bandara Soekarno-Hatta, 
pemotongan upah pekerja selama tujuh bulan di Hongkong sebesar 3.000 dolar 
Hongkong, transparansi pemanfaatan pengutipan 15 dollar AS setiap TKI serta kekerasan 
terhadap TKI. 

 

Sementara beberapa hal yang menjadi poin perjuangan dalam upaya perlindungan TKI di 
Malaysia:  
1. Undang-undang migrasi Malaysia menempatkan tenaga kerja resmi dengan majikan yang 

ditunjuk, sedangkan tenaga kerja ilegal mempunyai kebebasan lebih besar untuk  
memilih majikan mereka dan jenis pekerjaan yang mereka ingin lakukan. Hal ini 
difasilitasi oleh pasar tenaga kerja yang besar bagi tenaga kerja migran ilegal di Malaysia. 
Selain itu, biaya migrasi ilegal lebih murah daripada jalur resmi.  

2. Meskipun tenaga kerja migran masuk ke Malaysia sebagai migran resmi namun kondisi 
kerja yang sangat eksploitatif, kekerasan fisik dan psikologis atau gaji yang tidak 
dibayarkan menyebabkan tenaga kerja migran lebih memilih meninggalkan majikan 
mereka dan kehilangan status resminya. Padahal, ijin kerja sebagai syarat status resmi 
sangat terkait erat dengan majikan.  

3. Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia memperbolehkan dokumen perjalanan 
tenaga kerja migran disimpan oleh majikan. Meninggalkan majikan berarti kehilangan 
status imigrasi dan dokumen identitas,  

4. Sistem hukum di Malaysia khususnya proses persidangan yang melibatkan warga negara 
asing termasuk TKI terkenal sangat lambat. Penyelesaian satu kasus pidana rata-rata  
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berlangsung antara 2  5 tahun, sedangkan untuk kasus perdata (perselisihan perburuhan) 
memakan waktu antara 1  4 tahun. Dalam sistim peradilan, kehadiran TKI mutlak 
diperlukan selama proses persidangan. KJRI telah mencoba mencari terobosan dengan 
membuat rayuan khusus ke Mahkamah Buruh dan Mahkamah Majestrit untuk 
mempercepat proses yaitu dengan mendahulukan kehadiran TKI di awal serentetan proses 
persidangan. Apabila hakim telah menyatakan cukup atas kehadiran TKI di persidangan, 
TKI dibolehkan pulang ke tanah air. Proses selanjutnya staf dan pengacara KJRI mewakili 
TKI. Terobosan ini membuahkan hasil walaupun tidak untuk semua kasus. Sementara 
kebanyakan majikan tidak dipenjara selama menunggu; tidak memperhitungkan 
pertimbangan secara personal yang memengaruhi TKI dan kesulitan dalam membuktikan 
kasus mereka. 

 

E. Kebijakan Buruh Migran Provinsi Lampung 
1. Tenaga Kerja Indonesia 

 

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki peraturan daerah mengenai TKI di luar 
negeri, Peraturan Daerah Provinsi Lampung no. 16 tahun 2014 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak 
kekerasan, dan peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang pencegahan 
trafiking.  

Jumlah penduduk Provinsi Lampung (BPS, 2015) berjumlah 8.109.601 orang. Tenaga 
kerja Indonesia (TKI) berasal dari Provinsi Lampung pada tahun 2015 sejumlah 17.297 orang. 
Namun, keberadaan TKI secara statistik tidak memberikan perubahan pada angka 
pengangguran atau angkatan kerja karena TKI dianggap sebagai mantan anggota rumah 
tangga (ART). Mantan ART adalah penduduk yang sedang tinggal di luar negeri lebih dari 6 
bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud menetap yang sebelum berangkat merupakan 
ART di rumah tangga responden (BPS, 2015). 

 

Tabel 1. Persentase Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan Bidang Kerja 
 

Sektor Kerja Jumlah Persen 
 (orang) tase 
Formal 7.034 41 % 
Informal 10.263 59 % 

 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, 2015 
 

Pekerjaan di sektor formal memiliki perlindungan terhadap pekerjanya, dalam hal ini 
TKI yang bersangkutan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh badan hukum sebagai pengguna 
jasa TKI. Hal yang rentan secara hukum adalah TKI yang bekerja di sektor informal, sejumlah 
59%. Pengguna jasa TKI sektor informal adalah perorangan. Sektor informal yang melakukan 
pekerjaan domestik di dalam rumah tangga memiliki resiko kekerasan, tidak mendapatkan 
pembayaran gaji, dan beban kerja berlebih. Profesi dalam sektor informal antara lain: asisten 
rumah tangga, sopir pribadi, tukang kebun, dan perawat orang tua (jompo).  

Negara tujuan TKI asal Provinsi Lampung untuk wilayah negara-negara ASEAN 
adalah Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Selain negara tersebut, negara tujuan 
lainnya adalah Taiwan dan Hongkong. Taiwan menjadi negara tujuan yang dipilih 
dikarenakan Taiwan memiliki undang-undang tenaga kerja asing. Dengan begitu, hak-hak  
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tenaga kerja asing di Taiwan dilindungi secara hukum (legal). Alasan lainnya adalah upah 
tinggi.  

Aliran dana dari luar negeri yang masuk ke Provinsi Lampung melalui Bank Rakyat 
Indonesia pada tahun 2015 mencapai 1,5 triliun rupiah. Walaupun TKI mampu mengalirkan 
dana sebesar 1,5 triliun, jumlah TKI yang berada di luar negeri tidak dianggap sebagai 
penduduk Indonesia yang memiliki pekerjaan secara statistik. Adapun status pekerjaan yang 
didata oleh BPS adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruk tak 
dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas 
di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, pekerja keluarga/tak dibayar.  

Pemerintah Indonesia telah membangun sistem dalam pengiriman TKI ke luar negeri. 
Pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) adalah badan hukum yang 
memiliki izin untuk menyelenggarakan penempatan TKI di luar negeri. PPTKIS harus 
memiliki surat izin pengerahan penempatan TKI (SIPPTKI). Surat izin tersebut dikeluarkan 
oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 
Selain itu, PPTKIS harus memiliki mitra kerja di negara tujuan TKI. Mitra di luar negeri akan 
mengeluarkan job order disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.  

Job order memiliki informasi mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan. Informasi  
tersebut berisikan jabatan pekerjaan yang dibutuhkan, gaji, usia, serta jenis kelamin laki dan 
perempuan yang dibutuhkan didalam pekerjaannya. Sejak Juni 2016, sistem pengumuman job 
order (JO) dilakukan secara online. Setelah keluarnya JO, PPTKIS yang telah memiliki 
SIPTKI dapat mengajukan surat pengantar rekrut (SPR). Pemerintah daerah memiliki 
wewenang untuk memverifikasi data yang diunggah oleh PPTKIS secara online.  

Pelatihan untuk TKI yang akan memenuhi JO diberikan oleh kantor pusat PPTKIS. 
Jumlah PPTKIS yang berada di Provinsi Lampung adalah 148. Diantaranya 3 merupakan 
kantor pusat dan 145 adalah kantor cabang.  

Pada tahun 2016, sampai dengan November, terdapat 60 orang terkait kasus TKI. 
Sebagian besar merupakan TKI non prosedural. Diantaranya, 5 orang korban kapal tenggelam 
di Batam20. Korban asal Provinsi Lampung berasal dari Lampung Utara, Tulang Bawang, 
Lampung Timur, Tanggamus, dan Lampung Selatan. Korban meninggal sebanyak 4 orang 
dan 1 orang selamat (asal Lampung Selatan).  

Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam TKI adalah pembentukan 
SATGAS Pencegahan TKI non prosedural. Satgas ini memiliki tugas untuk memberikan 
edukasi kepada masyarakat untuk menjadi TKI yang legal, monitoring pelaksanaan 
penempatan TKI, dan sosialisasi prosedur penempatan TKI di daerah kabupaten/kota asal 
TKI. 
 

2. Tenaga Kerja Asing 
 

Dalam penempatan tenaga kerja asing (TKA) di Provinsi Lampung, izin dilakukan di 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Lampung memiliki wewenang untuk perizinan TKA jika TKA tersebut bekerja di dua 
kabupaten/kota. Setiap orang TKA wajib membayar USD 100/jabatan/orang/bulan. Untuk 
TKA yang memiliki keahlian wajib untuk memiliki 1 orang pendamping. Pendamping 
setidaknya memiliki latar pendidikan yang setara dengan TKA  

Pendaftaran izin kerja TKA dilakukan pembaharuan data setiap bulan. Hal ini 
dikarenakan; sebagai contoh, kontrak kerja 1 tahun tidak dapat dipenuhi karena pemutusan 
hubungan kerja atau sakit atau yang lainnya. Januari 2016 sampai dengan Oktober 2016 
terdata terdapat 34 orang TKA yang bekerja di Provinsi Lampung  
 
20 Peristiwa tenggelamnya kapal pengangkut TKI non prosedural  93 orang dan 4 orang awak kapal.  
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Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Provinsi Lampung (Januari-Oktober 2016) 

 
Asal Negara Jumlah (orang) 
Amerika Serikat 1 
Belanda 3 
Filipina 1 
India 2 
Korea Selatan 4 
Malaysia 7 
Republik Rakyat Tiongkok 15 
Singapura 1 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016  
Dalam mempersiapkan penduduk Provinsi Lampung menghadapi persaingan. Provinsi 

Lampung memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) di 4 kabupaten/kota; Bandarlampung, Metro, 
Way Abung (Lampung Utara), dan Kalianda (Lampung Selatan). Melalui BLK, Pemerintah 
Provinsi Lampung dapat memberikan sertifikat keahlian kepada para peserta. Pemberian 
sertifikat ini akan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan 
pekerjaan. Salah satu pihak yang bekerja sama dengan Provinsi Lampung adalah Honda. 

 

F. Sistem Penempatan dan Perlindungan  
Sistem penempatan adalah melalui lima jalur yaitu government to government, 

government to privat, privat to privat, mandiri, dan perusahaan dalam negeri yang 
memperoleh proyek di luar negeri. Seluruhnya adalah kategori sektor formal, hanya privat to 
privat yang menyalurkan sektor informal. Provinsi Lampung hingga saat ini menjadi provinsi 
dengan jumlah TKI sektor informal cukup besar. BP3TKI selama ini berusaha melayani 
pengaduan dari TKI legal maupun illegal, menurut Kepala BP3TKI Provinsi Lampung Sri 
Haryanti pada wawancara 23 November 2016 karena sebagai warga negara memiliki hak 
yang sama dalam perlindungan secara hukum. Ketika BP3TKI memperoleh pengaduan dari 
TKI maupun keluarganya, akan dipilah berdasar klasifikasi sifat perkara. Klasifikasi tersebut 
adalah perkara ketenagakerjaan, imigrasi, pidana ataukah perdata. Ketenagakerjaan misalnya 
persoalan gaji tidak sesuai kontrak maupun tidak dibayarkan, pekerjaan yang diperoleh di 
negara penempatan tidak sesuai dengan kontrak kerja, pemecatan sepihak, dan sebagainya. 
Persoalan menyangkut keimigrasian misalnya menggunakan visa wisata bukan visa kerja, 
padahal ke luar negeri untuk bekerja. Persoalan perdata seperti terkait TKI dan PPTKIS.  

Kepala BP3TKI menjelaskan bahwa pengaduan seputar perolehan hak sebagai TKI 
umumnya datang dari TKI yang memang terdata sebagai TKI legal. 

 

perlakuan majikan, pemecatan dan sebagainya, karena mereka tahu tidak melalui jalur 
 

 

Kepala BP3TKI menyatakan pihaknya tidak boleh menghindar ketika TKI illegal 
mengalami persoalan darurat di negara tempat bekerja. Beberapa kasus seperti 4 TKI illegal 
asal Lampung tenggelam di perairan Malaysia, BP3TKI dilibatkan oleh KBRI untuk 
menangani.  

Selanjutnya bentuk penyelesaian masalah adalah mediasi dengan PPTKIS ataupun 
antarpihak yang terkait persoalan pengaduan TKI. Kedua melalui advokasi dan bantuan 
hukum. Instansi terkait dalam penyelesaian masalah adalah BNP2TKI, Kementerian 
Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, 
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian 
Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
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Perlindungan Anak, Polri, Pemerintah provinsi/kota/kabupaten. Unsur swasta meliputi PPTKIS, 
asuransi TKI, sarana kesehatan, Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), dan Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP)/Lembaga Uji Kompetensi (LUK). Pelapor dapat mengetahui proses 
penyelesaian masalah dengan membuka website http//halotki.bnp2tki.go.id dan masukan nomor 
pengaduan yang lengkap. Kedua dapat menghubungi pelayanan crisia  
center BNP2TKI. Ketiga dapat menghubungi kantor BP3TKI/UPT-P3TKI 
Surabaya/LP3TKI/P4TKI setempat.  

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 3 persoalan terkait penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Temuan tersebut berdasarkan hasil 
pemeriksaan kinerja atas pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam penempatan dan 
perlindungan TKI. Pertama, adanya tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI. Tumpang tindih itu 
karena adanya dua aturan yang mengatur terkait persoalan TKI. Kedua, yakni masih 
terjadinya dualisme wewenang rekrutmen antara Kementerian Tenaga Kerja dan Badan 
Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Dari sisi Kementerian Tenaga Kerja, proses 
rekrutmen TKI harus melalui bursa tenaga kerja. Sementara dari BNP2TKI, rekrutmen dapat 
melalui sponsor. Persoalan terakhir, yakni tidak adanya sinkronisasi sistem informasi data 
TKI antara Kementerian Tenaga Kerja dengan BNP2TKI. Ketidaksinkronan itu juga berlaku 
bagi data perusahaan penyalur TKI swasta (PPTKIS) antara kedua instansi itu. BNP2TKI 
tidak update soal PPTKIS yang di-blacklist. Kalau ini dibiarkan akan memberikan peluang 
tidak tervalidasinya data PPTKIS yang benar, sehingga mereka dapat secara lalai melakukan 
rekruitmen tenaga kerja dan memberangkatkannya ke luar negeri (BPK: Ada 3 Persoalan 
Penempatan TKI di Luar Negeri, Harianlampung.com, 06/5/2015) 
 

SIMPULAN 
 

1. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak 
Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya pada tanggal 12 April 2012. Sejauh ini 
negara yang telah meratifikasi konvensi ini hanya berjumlah 35 negara dan di wilayah 
ASEAN hanya baru Filipina dan Indonesia. Hal itu membatasi upaya perlindungan TKI 
di luar negeri, karena belum semua negara anggota ASEAN meratifikasi Konvensi Buruh 
Migran.  

2. Implementasi penempatan dan perlindungan TKI tidak sesuai dengan dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga  
Kerja Indonesia di Luar Negeri (UUTKI/UU Buruh Migran): a) negara tujuan memiliki 
peraturan adanya perlindungan tenaga kerja asing, b) negara tujuan membuka 
kemungkinan kerjasama bilateral dengan negara Indonesia di bidang penempatan TKI, c) 
keadaan di negara tujuan tidak membahayakan keselamatan TKI dikaitkan dengan praktik 
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, masalah penempatan dan perlindungan TKI 
ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antarnegara.  

3. Dinamika kerjasama upaya penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia dari masa ke 
masa dipengaruhi oleh kepentingan nasional terkait ketenagakerjaan masing-masing 
negara. Malaysia pun tidak memiliki aturan hukum yang khusus mengurusi para TKI 
yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga karena sifatnya yang informal. 
Malaysia juga menentang konsep legally binding dan standar perlindungan pekerja 
migran ilegal berdasarkan hak asasi manusia.  

4. Adanya tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 
dalam penempatan dan perlindungan TKI. Tumpang tindih itu karena adanya dua aturan 
yang mengatur terkait persoalan TKI.  
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5. Jumlah TKI ilegal lebih besar dibanding legal. Hal itu disebabkan antara lain rumit, tidak 
praktis, biaya besar dan waktu lama untuk migrasi melalui jalur resmi. Calon TKI sering 
hanya mempunyai sedikit akses terhadap informasi tentang prosedur migrasi dan kondisi 
kerja di Malaysia., akibatnya terjebak pada jalur tidak resmi  

6. Sebagian besar pemerintah melakukan pengirimanTKI tanpa keahlian dan pemahaman 
budaya negara penerima serta tidak jelasnya kontrak kerja. Kontrol pemerintah minim 
terhadap munculnya PPTKIS (Perusahaan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Swasta) 
tanpa ijin resmi, biro jasa pembuatan paspor, dan oknum aparat pemerintah yang menjadi 
bagian dari adanya TKI illegal. 

 

A. Saran  
1. Pembahasan perubahan UU 39 tentang UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang 

Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, karena 
tumpang tindih dengan aturan-aturan penempatan dan perlindungan TKI yang menjadi 
wewenang pemerintah daerah.  

2. Adanya kerjasama antara Stakeholder Penanganan TKI dengan pihak perguruan 
tinggi.  

3. Stakeholder terkait adalah BNP2TKI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian 
Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, 
Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Polri, Pemerintah provinsi/kota/kabupaten. Unsur swasta meliputi PPTKIS, 
asuransi TKI, sarana kesehatan, Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), dan 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)/Lembaga Uji Kompetensi (LUK). 
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ABSTRAK 
 

Dalam negara yang demokratis pemilihan umum diselenggarakan secara periodik untuk 
mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Tetapi 
terdapat persoalan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum baik itu pada Pemilihan anggota 
legislatif maupun pemilihan kepala daerah, yang selalu terjadi pada tiap periode dan persoalan 
sulit diantisipasi adalah politik uang karena sulit dibuktikan dan sulit untuk diungkap. Pada 
kasus Politik Uang di Lampung Utara sudah pernah terungkap dan dibuktikan sampai dengan 
pengadilan yaitu ketika penyelenggaraan Pemilukada tahun 2013. Hal ini tentu sangat 
mencederai asas pemilihan umum yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta 
Adil (LUBER JURDIL). Pada pemilihan umum 2014 di Kabupaten Lampung Utara politik 
uang masih terjadi tetapi tidak sampai pada penindakan karena sulitnya pembuktian, 
berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga penyebab masih terjadinya politik uang; Pertama, 
Kandidat yang berkompetisi bukanlah kader terbaik partai yang memahami demokrasi, Kedua 
Peraturan pengawasan yang lemah dan Ketiga mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk 
memenangi pemilihan umum. 

 

Kata kunci : Pemilihan Umum, Demokratis dan Politik Uang  
 

PENDAHULUAN  
Demokrasi saat ini sudah menjadi pilihan yang dianggap terbaik untuk mengelola 

kehidupan berbangsa dan bernegara oleh sebagian besar negara-negara di belahan dunia. Di 
Indonesia setelah melalui dinamika kehidupan politik yang panjang dalam menafsirkan dan 
menerapkan demokrasi, Indonesia akhirnya baru benar-benar menerapkan demokrasi setelah 
mundurnya Soeharto dari posisinya sebagai Presiden dan digantikan oleh wakilnya B.J 
Habibie yang melakukan proses transisi demokrasi dari rezim otoriter ke rezim demokratis. 
Habibie dalam kepemimpinannya benar-benar kembali membangun fondasi demokrasi 
Indonesia yang sempat rapuh, dengan melakukan demokratisasi diberbagai bidang yang bisa 
kita rasakan sampai dengan sekarang, salah satunya adalah pelaksanaan Pemilihan Umum 
(PEMILU) yang benar demokratis dan bebas dari intervensi penguasa. Walaupun 
pelaksanaanya masih dikatakan belum sempurna tapi ada upaya untuk melakukan perbaikan 
dalam pelaksanaannya.  

Dalam negara yang demokratis pemilihan umum diselenggarakan secara periodik 
untuk mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. 
Tingkat dukungan dan kepercayaan tersebut dapat dilihat dari partisipasi pemilih, partisipasi 
pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan melalui Pemilu. Persoalannya, 
terdapat sejumlah masalah menyangkut partisipasi pemilih yang terus muncul dalam setiap 
pelaksanaan pemilu. Sayangnya, persoalan itu tidak banyak diungkap dan sebagian menjadi 
ruang gelap yang terus menyisakan pertanyaan. Beberapa persoalan terkait dengan partisipasi 
dalam pemilu diantaranya adalah naik turunnya kehadiran pemilih ke Tempat Pemungutan  
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Suara (TPS), tingginya suara tidak sah, gejala politik uang, rendahnya tingkat melek politik 
warga, dan langkanya kesukarelaan politik (mobilisasi massa).  

Persoalan yang paling mendesak dalam PEMILU yang perlu diatasi adalah persoalan 
politik uang, politik uang selalu terjadi pada tiap periode pelaksanaan Pemilu baik di 
Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif maupun Presiden dan persoalan sulit 
diantisipasi adalah politik uang karena sulit dibuktikan dan sulit untuk diungkap. Masalah 
tersebut perlu dibedah sedemikian rupa untuk diketahui akar masalah dan dicari jalan 
keluarnya. Harapannya, partisipasi dalam pemilu berada pada idealitasyang diimajinasikan. 
Oleh karena itu, program riset menjadi aktivitas yang tidakterhindarkan dalam manajemen 
pemilu.  

Dalam Pemilu politik uang dan partisipasi pemilih merupakan hal yang saling 
berkaitan, karena dengan politik uang seseorang dapat menggerakan pemilih atau masyarakat 
untuk berpartisipasi memilih calon tertentu. Dan partisipasi yang muncul bukan karena 
kesukarelaan atau kesadaraan tapi merupakan mobilisasi massa. Partisipasi pemilih 
merupakan bagian dari partisipasi politik, Huntington dan Nelson mebedakan partisipasi 
politik menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat otonom (autonomous participation atau 
self motion) yaitu partisipasi yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri. Dan partisipasi yang 
dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (mobilized participation) yaitu partisipasi yang 
dilakukan atas tekanan, manipulasi, paksaan dan desakan dari pihak lain, bagi negara yang 
berlandaskan demokrasi, partisipasi politik otonom lebih dipentingkan karena partisipasi yang 
dilakukan atas kesadaran diri sendiri, secara sukarela dan bukan tekanan atau balas budi pada 
pihak lain, orang-orang yang berpartisipasi mobilisasi belum tentu mengerti apa yang mereka 
lakukan, mereka melakukan tindakan tersebut karena suruhan dari orang lain, bukan atas 
kehendak sendiri. Namun sulit sekali membedakan antara partisipasi otonom atau partisipasi 
yang dimobilisasi.(Huntington dan Nelson, 1994:16-18).  

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang 
berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali 
mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi 
sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis.Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di 
TPS (Voter turn-out). Partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 
bergerak fluktuatif.  

Menyimak tabel 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan pastisipasi yang signifikan 
pada pemilu tahun 2009 sebesar 70,90%. Kemudian pada tahun pemilu 2014, secara bertahap 
partisipasi masyarakat meningkat pada tahun tersebut menjadi 75,10%. Penyempurnaan ini 
tidak terlepas dari target yang kerap disuarakan oleh komisioner KPU yang menargetkan 
partisipasi pemilu 2014 meningkat sekurang-kurangnya menjadi 75%.  

Tabel 1 
Tingkat Partisipasi Pemilu 1955 - 2014  

   

Tahun Pemilu Partisipasi Pemilih Golput 
   

1955 91,40% 8,60% 
1971 96,60% 3,40% 
1977 96,50% 3,50% 
1982 96,50% 3,50% 
1987 96,40% 3,60% 
1992 95,10% 4,90%  

   

Tahun Pemilu 
 

Partisipasi Pemilih 
 

Golput 
    

         
          

1997 93,60% 6,40%     
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1999 92,60% 7,40% 
2004 84,10% 15,90% 
2009 70,90% 29,10% 
2014 75,10% 24,90%  

Sumber: Dari Berbgaai Sumber 
 

Berdasarkan data hasil pemilu 2014, menunjukkan adanya keberhasilan 
penyelenggaraan pemilu dari sisi penguatan partisipasi masyarakat. Kabupaten Lampung 
Utara merupakan salah satu daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi 
yaitu mencapai 79,3%. Seperti tersaji pada tabel 2, menunjukkan tingkat partisipasi tertinggi 
masyarakat Lampung Utara dalam pileg 2014 berada di Kecamatan Bunga Mayang sebesar 
93,12%. Sedangkan tingkat partisipasi paling rendah terjadi di Kecamatan Sungkai Barat 
sebesar 66,12% (simak tabel 2). 

 

Tabel 2 
Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014 

 
          

Pengguna 
 

 Tingkat  
            
 No   Nama Kecamatan   DPT     Partisipasi  
       Hak Pilih    
            Pemilih %  
              

1   ABUNG BARAT 14.048  11.165  79,47%  
2   ABUNG KUNANG 6.818  5.460  80%  
3   ABUNG PEKURUN 8.665  6.471  74,67%  
4   ABUNG SELATAN 35.329  27.058  76,5%  
5   ABUNG SEMULI 17.122  13.422  78,39%  
6   ABUNG SURAKARTA 20.342  15.765  77,49%  
7   ABUNG TENGAH 12.072  9.733  80,62%  
8   ABUNG TIMUR 26.053  21.073  80,88%  
9   ABUNG TINGGI 12.461  9.321  74,80%  

10   BLAMBANGAN PAGAR 12.737  10.460  81,89%  
11   BUKIT KEMUNING 29.094  21.584  74,18%  
12   BUNGA MAYANG 23.098  21.509  93,12%  
13   HULU SUNGKAI 10.509  7.963  75,77%  
14   KOTABUMI 41.626  30.041  72,16%  
15   KOTABUMI SELATAN 46.061  35.875  77,88%  
16   KOTABUMI UTARA 21.173  17.907  84,57%  
17   MUARA SUNGKAI 10.529  8.611  81,78%  
18   SUNGKAI BARAT 8.818  11.165  66,12%  
19   SUNGKAI JAYA 7.149  4.819  67,40%  
20   SUNGKAI SELATAN 16.910  12.749  75,39%  
21   SUNGKAI TENGAH 11.255  8.678  77,10%  
22   SUNGKAI UTARA 24.355  19.050  78,21%  
23   TANJUNG RAJA 22.894  17.966  78,47  

Total    439.118  347,485  79,3%  
Sumber : KPU Lampung Utara Tahun 2014  
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Tabel 3 
Suara Sah dan Tidak Sah 

 
 

No 
  

Data Suara Sah dan Tidak Sah 
  

Jumlah Suara 
  

% 
 

        

1 
  Jumlah Suara Sah Seluruh Partai 

311.403 
    

  Politik  80,13%  
        

2   Jumlah Suara Tidak Sah 31.194  19,87%  
3   Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah 342.597  100,00  

Sumber: KPU Lampung Utara Tahun 2014 
 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 
Legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Lampung Utara yang lalu cukup tinggi, tetapi apakah 
partisipasi pemilih yang tinggi tersebut merupakan partisipasi pemilih yang mandiri atau 
dimobilisasi dengan politik uang perlu kajian yang lebih mendalam dan akan dibahas dalam 
artikel ini. Karena kasus politik uang di Kabupaten Lampung Utara pernah terungkap dan 
terbukti di pengadilan, politik uang yang dilakukan oleh oknum mantan Lurah Tanjung Aman 
yang mengumpulkan warga dan memberikan sarung kepada masyarakat di sekitar Kelurahan 
Tanjung Aman dengan tujuan untuk memilih salah satu calon Bupati Lampung Utara dan 
diperkuat dengan putusan dari Pengadilan Negeri Kotabumi Kabupaten Lampung Utara 
dengan Nomor Putusan 01/Pid.S/Pemilu Kada/2013/PN.KB yang menyatakan dan 
menindaklanjuti atas kecurangan yang diperbuat. Putusan tersebut menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa Megarani Binti M Tohir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 
denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) hari kurungan, dengan 
perintah agar terdakwa ditahan.(Ferdiansah, 2014:6).  

Berdasarkan pantuan dari Jaringan Pemilih Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) pada Pemilu 
Legislatif 2014 kemarin lebih vulgar, seperti dikatakan oleh Deputi Kordinator JPPR dikutip 

dari Kompas.com21 

 

mengatakan, JPPR melakukan pemantauan di 25 provinsi di Indonesia untuk melihat praktik 
kecurangan saat pemilu berlangsung. Beberapa provinsi yang dipantau adalah Aceh, Sumatera Utara, 
Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tenggara dan Papua.Hafidz mengatakan, ada 1.005 tempat pemungutan suara yang 
dipantau. Dari hasil pantuan diketahui sebanyak 33 persen TPS di 25 provinsi di Indonesia terjadi 
kecurangan politik uang. Modus yang digunakan pelaku yakni dengan membagikan uang dengan 
besaran Rp 10.000 sampai Rp 200.000, barang (sembako, alat ibadah, pulsa, baju), hingga polis 
asuransi. Kalau tidak salah dulu politik uang hanya sekitar 10 persen, sekarang naik sekitar 33 
persen". 

 
Sementara anggota Komisi Hukum Nasional mengatakan penyebab maraknya politik uang 
pada pemilu 2014 adalah lemahnya aturan dan penegakkan hukum dalam aturan pemilu 

seperti dikutip dalam situs Komisi Hukum.22 

 

dari maraknya praktik politik uang. Menurutnya, banyak dari aturan yang ada baik 
dalam UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilpres dan UU Pemda (Pilkada) masih 
membuka celah untuk disiasati. Pengalaman sebelumnya, kata dia, juga  

 
21 http://nasional.kompas.com/read/2014/04/13/1801547/Politik.Uang.di.Pemilu.2014.Dinilai.Lebih.Vulgar  
22 http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=131:pengalaman-money-
politics-dalam-pemilu-nyaris-tidak-terdengar-ada-sanksi-tegas&catid=163&Itemid=619  
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menunjukkan bahwa hampir tidak ada kasus politik uang yang diproses secara 
hukum di pengadilan. Kalaupun ada, jumlahnya sangat kecil. Belum lagi, proses 
pembuktian terhadap pelanggaran tersebut cukup sulit mengingat alat bukti yang 
sukar didapat" 

 

Kondisi maraknya politik uang sebenarnya dipengaruhi banyak faktor, mulai dari 
prilaku caleg, kapasitas pemilih, profesionalisme penyelenggara, penerapan fungsi parpol, 
serta ketersediaan perangkat hukum yang tidak handal. Politik uang tentu sangat menggagu 
kualitas demokrasi yang ingin dicapai, oleh karena itu mengkaji persoalan politik uang 
tersebut merupakan bagian dari usaha untuk memetakan praktek politik uang terjadi, 
bagaimana polanya, serta bagaimana formula meminimalisir politik uang di pemilu 
mendatang. 

 

METODE PENELITIAN  
Metode yang dipakai dalam riset ini adalah metode kualitatif. Dengan metode 

kualitatif penelitian dimaksudkan untuk mencari pemaknaan atau kedalaman atas sebuah 
permasalahan. Di mana kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk membantu 
peneliti merangkai dan memberi makna atas berbagai fakta yang ditemukan dalam penelitian, 
dengan melakukan wawancara pada stakeholder pemilu 2014 KPU dan Panwaslu, serta 
wawancara dengan tokoh masyarakat bagaimana mereka melihat permasalahan tersebut.  

Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa 
data yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Data sekunder dalam peneltian ini berupa 
dokumen hasil pemilihan umum di Kabupaten Lampung Utara dan beberapa artikel dan berita 
di media. Sumber data pada penelitian ini bersifat purposive sampling.  

Pengumpulan data dilakukan mewawancarai dengan cara in depth interview terhadap 
informan. Setelah data terkumpul selanjunya dilakukan klasifikasi atau dikumpulkan untuk 
membangun argumen, serta dilakukan pemilahan data sesuai relevansinya. 

 

 

PEMBAHASAN 
 

Money Politic dan Partisipasi Politik 
 

Terdapat banyak implikasi dalam demokrasi dari hubungan antara uang dan politik, 
karena 
legislatif untuk menjadi anggota Dewan. Pembiayaan disini bukan saja untuk pembuatan Alat 
Peraga Kampanye di sosialisasi kepada masyarakat tetapi juga untuk membeli suara 
masyarakat.  

Hasil dari penelitian Lembaga Survey Nasional menjelang pemilu 2014 kemarin, 
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S. Bakry mengatakan bahwa 
pemilihan umum 2014 rawan terjadi politik uang. Mayoritas publik mengaku bersedia 
menerima pemberian uang dari para calon legislator atau partai politik menjelang pelaksanaan 
pemilu legislatif 9 April 2014. Sebanyak 69,1 persen mengaku bersedia menerima pemberian 
uang dari caleg atau partai, meskipun dengan alasan atau dalih yang berbeda-beda," kata 
Umar dalam siaran persnya pada Selasa 26 Maret 2014. Padahal pada pemilu 2009, survei 
LSN mengenai politik uang menunjukkan masih kurang dari 40 persen publik yang bersedia 
menerima pemberian uang dari caleg atau partai. Dari 1.230 responden di 34 provinsi se-
Indonesia, kata Umar, hanya 30,9 persen responden yang dengan tegas akan menolak 
pemberian uang dari caleg atau partai manapun. Besarnya persentase responden yang bersedia  
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menerima pemberian uang dari caleg atau partai merupakan indikator nyata bahwa potensi 
politik uang dalam pemilu 2014 sangat tinggi.  

Sikap mayoritas publik merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai 
instrumen untuk mendulang suara. Menurut analisa LSN, sikap permisif masyarakat terhadap 
politik uang merupakan produk dari politik transaksional yang marak dilakukan oleh para 
caleg dan calon kepala daerah sejak berlakunya era pemilihan langsung. Mengingat dengan 
meraih 5 atau 10 ribu suara saja pada umumnya sudah bisa mendapat kursi DPRD membuat 

para caleg memilih jalan pintas melalui politik transaksional dalam mencari dukungan.23 
 

Hasil survey tersebut membuktikan bahwa masyarakat sudah semakin menerima 
politik uang, sehingga partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat cenderung 
berdasarkan pragmatism, masyarakat melakukan partisipasi politik dengan memilih calon 
kepala daerah hanya karena mereka dapat uang. Atau bisa dikelompokkan dalam jenis 
partisipasi yang dimobilisasi partisipasi dengan menggunakan paksaan, persuasi, atau 
rangsangan-rangsangan materi agar melakukan kegiatan politik. (Huntington, 1999:16-18).  

Pada Pemilu 2014 yang lalu, secara umum partisipasi masyarakat mengalami 
peningkatan. Dalam wawancara dengan anggota penyelenggara pemilu disebutkan bahwa 
masyarakat memang banyak yang memanfaatkan masa pemilu untuk mendapatkan uang, 
seperti ada yang menawarkan bisa menjadi agen politik uang dengan menjanjikan dapat 
mengkordinir kelompok masyarakat untuk memberikan suaranya pada caleg yang 
memberikan uang. Sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan pada tingkat partisipasi 
pemilih. (Wawancara dengan Ketua KPU Lampung Utara, tanggal 13 Juli 2015).  

Pertimbangan masyarakat untuk terlibat aktif atau berpartisipasi dalam pemilu 
didasarkan atas pemahaman bahwa pemilu merupakan kewajiban warga negara Indonesia. 
Lebih mudah untuk dimobilisasi. Dan yang cenderung berpandangan bahwa pemilu 
merupakan hak warga negara Indonesia. Merupakan masyarakat yang cenderung 
berpandangan bahwa pemilu merupakan hak warga negara indonesia bersikap kritis dan 
rasional pada penyelenggaraan pemilu, sehingga mereka tidak mudah untuk dimobilisasi. 
Seperti pernyatan mantan anggota panwaslu yang mengatakan bahwa pemilih memang ada 
yang bersikap rasional mereka memilih calon karena track record bukan karena uang yang 
diberikan biasanya sudah mengerti bahwa pemilu merupakan hak bukan kewajiban 
(wawancara tanggal 22 Juli 2015). 
 

Pola Politik Uang 
 

Persaingan yang ketat dalam pemilu legislatif tahun 2014 kemarin antar calon anggota 
legislatif baik dalam satu partai maupun beda partai, membuat beberapa calon anggota 
legislatif menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat 
untuk menjadi anggota legislatif. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh ketua KPU 
Lampung Utara politik uang memang terjadi tetapi sulit untuk dibuktikan, karena pemberi 
money politic ini memberikannya secara sembunyi-sembunyi dan rapi apalagi warga yang 
menerima juga tidak melaporkannya. Tetapi politik uang tidak menjamin seorang calon 
anggota legislatif mendapatkan suara, hal ini membuktikan bahwa politik uang tidak 
menjamin seseorang mendapatkan suara (wawancara pada tanggal 13 Juli 2015).  

Pendapat tersebut dibenarkan oleh seorang mantan anggota panwaslu Lampung Utara, 
yang mengatakan di beberapa daerah di Lampung Utara ada masyarakatnya memang mau 
menerima politik uang dan ada yang tidak mau menerima politik uang, karena masyarakat 
lebih melihat figur dari calon tersebut atau ada memang masyarakat yang rasional lebih 
melihat kemampuan dari calon tersebut (wawancara tanggal 22 Juli 2015).  
 
23 http://www.tempo.co/read/news/2014/03/26/269565384/survei-pemilu-2014-lebih-rawan-politik-uang  
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Sikap masyarakat terhadap politik uang juga beragam, seperti yang dikatakakan oleh 
mantan panwaslu lampung utara bahwa ada masyarakat di daerah tertentu yang memang lebih 
melihat figur calon dan tidak terpengaruh dengan uang yang diberikan. Pendapat ini 
dibenarkan seorang kepala biro salah satu surat kabar harian bandar lampung news bahwa di 
daerahnya abung pekurun, berapapun calon anggota legislatif berikan apabila masyarakat 
sudah menentukan pilihan pada calon tertentu mereka tidak akan terpengaruh. Mereka terima 
uangnya tapi memilih calon sesuai keinginan mereka. (wawancara pada tanggal 27 Juli 2015). 

 

 

a. Bentuk Politik Uang 
 

Kemudian berikut ini gambar bagaimana uang dapat mempengaruhi politik, dan bisa juga 
menggambarkan bagaimana pola serta bentuk politik uang terjadi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2  
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Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat contoh legal, abu-abu dan ilegal 
penggunaan politik uang. Yang legal dan sah berupa brosur, arak-arakan kampanye, 
sarana transpotasi, makanan, kaos dan pernak-pernik partai politik, poster, iklan tv, dan 
iklan pada radio. Sementara contoh yang abu-abu memberikan pelayanan kepada 
konsituen bisa pembayaraan spp sekolah, dan juga kesukaan dari masyarakat pemilih. 
Sementara bentuk yang legal dari penggunaan politik uang adalah untuk membeli suara, 
menyuap media massa, dan bentuk penyuapan yang lain. 

 

Kebanyakan contoh politik uang yang masuk dalam area abu-abu seperti yang dikatakan 
oleh panwaslu dan salah satu wartawan yang merupakan bagian dari civil society 
adalah, pemberian sembako (sembilan bahan pokok yang terdiri dari minyak goreng, 
gula pasir, beras dll) karena itu merupakan kebutuhan yang paling penting masyarakat. 
Kasus pemberian sembako yang pernah terungkap dan sampai dengan meja pengadilan 
adalah kasus pada pilkada bupati lampung utara tahun 2013. Sementara pada pemilu 
legislatif 2014 tidak ada kasus yang sampai dengan penyidikan atau pengadilan. 
(wawancara pada tanggal 13-17 juli 2015)  
Berdasarkan informasi dari informan yang diwawancarai mengatakan bentuk pemberian 
yang diberikan oleh calon anggota legislatif beraneka ragam, dari uang tunai yang 
diberikan ketika sosialisasi dengan dalih sebagai pengganti uang transpot atau uang 
bensin. Atau bisa juga dengan pemberian sembako, atau bantuan untuk tempat ibadah. 

 

b. Jumlah Politik Uang Yang di Terima, Waktu Pemberian dan Tim Sukses 
 

Besaran uang yang diterima warga juga bervariasi, dan kecenderungannya para calon 
anggota legislatif saling bersaing dalam memberikan politik uang. Misal ada calon 
anggota legislatif yang memberikan uang Rp 100.000 maka ada calon anggota legislatif 
yang memberikan lebih tinggi lagi. Berikut ini tabel besaran uang yang diberikan calon 
kepada masyarakat berdasarkan survey, serta tabel rata-rata mendapatkan pemberian 
uang dari beberapa calon, kemudian berdasarkan pengamatan para informan penelitian 
yang kami wawancarai , rata-rata pernah mendapatkan money politik yang berasal dari 
2 (dua) calon atau lebih. 

 
Berdasarkan informasi yang diberikan seorang wartawan serangan fajar sudah ketika 
hari pemilih mulai ditinggalkan atau sudah jarang, mereka memberikan politik uang 
biasanya ketika beberapa bulan sebelum pemilihan para caleg sudah mendekati oknum 
aparat desa untuk menyalurkan politik uang, kemudian oknum tersebut meminta 
pengurus RT/RW untuk mendatangi ke rumah-rumah warganya dan memberikan uang. 
Pola pemberian politik uang yang lain dengan menitipkan uang melalui tim sukses yang 
berasal dari keluarga dekat calon anggota legislatif di lingkungan sekitar. Berikut ini 
tabel waktu pemberian uang yang diberikan oleh caleg kepada masyarakat. 

 
Sementara menurut tokoh pemuda yang diwawancarai mengatakan bahwa setiap caleg 
memiliki simpul-simpul atau tim untuk pemenangan mereka, mereka lah yang aktif 
untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih caleg yang mereka promosikan. 
(wawancara tanggal 17 juli 2015). 

 
Terkait dengan hasil penelitian yang telah digambarkan pada berbagai tabel di atas 
dapat disimpulkan bahwa (1) Tingkat toleransi money politik tergolong sangat tinggi,  
(2) Baik di desa dan di kota, uang tunai merupakan hadiah yang paling diminati 
masyarakat, (3) Baik di kota maupun di desa, nominal nilai uang yang biasa diberikan  
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oleh kandidat kurang lebih adalah Rp. 100.000,- atau bisa lebih (5) Masyarakat biasanya 
memperoleh money politik dari dua sampai tiga kandidat calon legislative 

 

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap anggota KPU, Panwas 
dan tokoh masyarakat, yaitu (1) ada kecendrungan politik uang dilakukan oleh peserta 
pemilu terhadap masyarakat tetapi sulit dibuktikan. (2) Kemudian para caleg memiliki 
kekhawatiran tidak terpilih dan tidak percaya diri sehingga melakukan praktek politik 
uang untuk guna dijadikan sebagai nilai tambah agar terpilih, (3) Masyarakat terlalu 
mudah diiming-imingi karena latar pendidikan dan ekonomi yang cukup rendah, selain 
itu masyarakat juga ada yang sengaja memanfaatkan para caleg agar mengeluarkan 
uang. Karena kapan lagi mereka mendapatkan uang secara cepat(4) Dalam prakteknya 
politik uang ini tergolong rapih, sehingga panwaslu cukup kesulitan menemukan barang 
bukti dilapangan, dan ada masa kadaluarsa pembuktian. (Hasil wawancara: 13-27 Juli 
2015) 

 

1. Peta Politik Uang  
Berdasarkan wawancara dengan para informan bahwa masyarakat yang berpendidikan 

SD dan SMP lebih cenderung bersikap menerima money politik, meskipun pada akhirnya 
mereka akan memilih calon sesuai keinginannya sendiri, seperti yang dikatakan oleh seorang 
informan yang berprofesi sebagai wartawan bahwa ada daerah yang masyarakatnya menerima 
politik uang tetapi mereka memilih calon yang sesuai calon keinginan sendiri. Hal ini 
berbanding negatif dengan masyarakat yang telah mengenyam pendidikan S1, mereka 
cenderung bersikap monolak terhadap money politik, yaitu sebanyak. (hasil wawancara 
tanggal 27 Juli 2015).  

Kemudian apabila peta politik uang dikaitkan dengan pendekatan sosiologis, 
cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya 
pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial 
ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, 
pendapatan, dan agama. Maka tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang menerima politik 
uang atau tidak.  

Terkait dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Kelompok masyarakat 
yang cenderung menerima politik uang adalah mereka yang berpendidikan SD dan SMP, (2) 
Kelompok masyarakat yang bekerja di bidang profesional dengan pendidikan tinggi 
cenderung menolak adanya politik uang.  

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan 
terhadap KPU, Panwaslu dan Perwakilan Partai Politik, dimana dapat dijelaskan bahwa (1) 
Partai politik kurang selektif dalam menentukan caleg yang akan diusungnya, sehingga 
dewasa ini banyak caleg dadakan yang masih diragukan kapabilitasnya mereka sekedar 
memenuhi jumlah calon anggota legislatif yang akan diajukan, (2) Latar belakang pendidikan 
dan ekonomi yang rendah memiliki pengaruh besar yang menentukan sikap masyarakat 
terhadap politik uang, (3) Kemudian caleg yang membuat masyarakat menjadi materialistis 
karena mereka yang memulai untuk memberikan uang, dan banyak caleg ketika jadi lupa 
dengan konstituennya sehingga masyarakat menerima uang dari caleg daripada dilupakan oleh 
caleg ketika nanti jadi, (4) Tidak ada pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik 
terhadap masyarakat sehingga sehingga masyarakat menjadi pragmatis dan (5) dan juga Partai 
politik belum berhasil memberikan bukti nyata atas pilihan politik masyarakat, sehingga 
masyarakat cenderung trauma dalam menentukan pilihan (Hasil wawancara: 13-27 Juli 2015)  
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2. Faktor dan Penyebab Terjadinya Politik Uang  

Seperti yang telah disebutkan oleh salah seorang wartawan bahwa biasa caleg tidak 
memberikan politik uang secara langsung tetapi mereka menitipkannya pada oknum aparat 
desa atau melalui kerabatnya. Pendapat tersebut juga dibenarka oleh salah satu tokoh pemuda 
di Lampung Utara yang mengatakan caleg biasanya membentuk simpul-simpul pemenangan 
di beberapa wilayahnya untuk mendukung pemenangannya, dan simpul-simpul tersebut yang 
bertugas memberikan politik uang.  

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar masyarakat baik di desa dan di kota 
memperoleh money politik yang diberikan melalui tim sukses. Kemudian biaya yang 
dikeluarkan oleh para calon anggota legislatif juga sangat besar, karen mereka bersaing untuk 
mendapatkan suara dari masyarkat. Ada daerah pemilihan tertentu yang biaya politik uangnya 
sangat besar, berdasarkan informasi yang diberikan oleh salah seorang wartawan. besaran 
biaya yang dibutuhkan caleg agar dapat terpilih berdasarkan wawancara dengan informan 
seorang tokoh pemuda dan wartawan, bisa mencapai Rp 600.000.000 atau bahkan bisa 
mencapai Rp 1.000.000.000.  

Sementara penyebab terjadinya politik uang menurut mantan panwaslu hal itu 
disebabkan lemahnya aturan, panwas tidak punya kekuatan untuk memanggil secara paksa 
pihak terlapor sehingga sulit untuk membuktian politik uang, sehingga para pelaku politik 
uang tidak takut untuk melakukan politik uang. Walaupun mereka mendapat tekanan dan 
kontrol yang kuat dari media massa. Sementara seorang informan mengatkan bahwa kuatnya 
hubungan persaudaraan di daerah tersebut, sehingga kadang ada rasa sungkan untuk menindak 
karen masih ada hubungan saudara.  

faktor utama terjadinya politik uang lebih disebabkan karena perjadinya persaingan 
tidak sehat antar calon anggota legislatif, karena kebanyakan caleg tidak percaya diri sehingga 
mengandalkan politi uang agar terpilih menjadi anggota dewan.  

Terkait dengan hasil penelitian yang telah digambarkan pada berbagai tabel di atas 
dapat disimpulkan bahwa (1) masyarakat mendapatkan politik uang melalui tim sukses, (2) Di 
kota, untuk menjadi anggota dewan terpilih harus mengeluarkan dana sekitar Rp. 251.000.000 
hingga Rp. 500.000.000, (3) menurut warga di desa bahwa penyebab terjadinya politik uang 
lebih disebabkan karena terjadinya persaingan tidak sehat. Namun jika di kota penyebabnya 
lebih karena penyelenggara pemilu yang tidak mandiri dan tingkat kecerdasan dalam 
menggunakan hak pilih yang masih sangat rendah  

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan 
terhadap KPU, Panwaslu dan tokoh masyatakat , dimana dapat dijelaskan bahwa (1) Kandidat 
yang berkompetisi dalam pemilu bukan kader terbaik partai yang memahami demokrasi, (2) 
Peraturan dan pengawasan yang minim menjadi salah satu faktor merajalelanya aktivitas 
politik uang dan juga masyarakat kadang enggan untuk melaporkan terjadinya politik uang,  
(3) Untuk dapat menjadi anggota dewan terpilih, dibutuhkan dana yng cukup besar, yaitu 
berkisar antara 1 Milyar (Hasil wawancara: 13-27 Juli 2015). 
 

3. Perumusan Kebijakan untuk mengatasi mengatasi fenomena politik uang.  
Hasil wawancara dengan penyelenggara pemilu dan civil society menunjukkan bahwa 

sebagian besar masyarakat menerima politik uang dan cenderung enggan melaporkan politik 
uang, dan juga fungsi pengawasan panwas yang lemah. Secara garis besar permasalahan yang 
muncul bahwa (1) Minimnya kelompok masyarakat yang mensosialisasikan tolak politik 
uang, (2) aturan yang kurang kuat bagi penyelanggara pemilu untuk mempunyai kekuatan 
memanggil pihak terlapor, (3) tidak adanya pendidikan politik bagi masyarakat untuk 
membangun kesadaran agar menolak politik uang, (4) Tidak ada sanksi tegas terhadap  
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tindakan politik uang yang mampu menimbulkan efek jera di masyarakat, (5) Penyelenggara 
pemilu kadang memiliki hubungan saudara dengan caleg sehingga mereka mengalami dilema 
dan conflict of interest (konflik kepentingan)  

Dari sejumlah informan yang diwawancarai memberikan sejumlah gagasan, 
diantaranya: (1) penegakan hukum yang tegas, (2) pengawasan pemilihan umum lebih luas 
dan efektif, (3) penguatan independesi penyelenggara, dan (4) pendidikan politik bagi 
masyarakat luas untuk mengatasi terjadinya politik uang.  

Sementara dalam buku Money in Politics Handbook: A Guide To Increasing 
Transparency In Emerging Democracies untuk mencegah adanya politik uang menyarankan 
adanya : 

 

1. Pembatasan pengeluaran bagi peserta kampanye, 
2. Pembatasan waktu kampanye 
3. Pelaporan Keuangan terhadap Masyarakat oleh partai politik dan caleg 
4. Pendanaan dari masyarakat 

a. Pendanaan dari pemerintah untuk partai politik 
b. Pendanaan untuk para kandidat dalam kampanye 
c. Insentif pajak 
d. Siaran media massa secara gratis atau mendapatkan potongan harga 
e. Subsidi yang lain 

 

 

KESIMPULAN 
 

Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain yaitu :  
1. Praktek Politik uang dalam pemilu 2014 memang terjadi diitandai dengan banyaknya 

pemilih yang menerima uang lebih dari satu orang calon dengan besaran hingga Rp. 
200.000,-, tetapi politik uang memang sulit dibuktikan.  

2. Penyebab utama politik uang adalah adanya suply and demand diantara caleg dan pemilih 
yang dikonstruksi oleh agen politik uang. Hal ini diperparah oleh kondisi masyarakat 
yang berlatar belakang pendidikan rendah dan ekonomi yang lemah.  

3. Rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang sekedar memenuhi kuota 
sehingga banyak calon anggota legislatif dadakan dan mereka lebih mengandalkan uang 
agar mereka terpilih menjadi anggota dewan.  

4. Menjamurnya politik uang disebabkan karena minimnya aktor demokrasi atau sedikitnya 
agen/tokoh masyarakat yang melakukan sosialisasi tolak politik uang pada masyarakat.  

5. Kapasitas lembaga penyelenggara yang masih terbatas pada penindakan secara 
prosedural, berdasarkan penuturan mantan anggota panwaslu Lampung Utara 
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ABSTRAK  
Masalah yang sering dihadapi konsumen dalam melakukan pembelian secara online antara 
adanya penipuan, kualitas produk yang kurang sesuai dengan apa yang dijanjikan serta 
ketepatan dalam pengiriman barang membuat konsumen tetap melakukan pembelian secara 
offline di toko fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
persepsi konsumen terhadap toko online (virtual store) dan toko fisik (brick and mortar store), 
pengaruh persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian, pengaruh persepsi konsumen 
terhadap kepuasan konsumen dan pengaruh persepsi konsumen dan keputusan pembelian 
terhadap kepuasan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
survei. Sampel diambil dengan menggunakan metode non probability sampling dengan teknik 
purposive sampling dengan kriteria konsumen yang telah berbelanja di toko online (virtual 
store) dan toko fisik (brick and mortar store) di Bandar Lampung. Analisis statistik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda dan analisis regresi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi konsumen terhadap toko online dan toko 
fisik. Pengaruh Persepsi konsumen toko online dan toko fisik terhadap keputusan pembelian 
adalah signifikan. Persepsi konsumen pada toko online dan toko fisik tidak berpengaruh pada 
kepuasan konsumen. Variabel persepsi konsumen dan keputusan pembelian tidak berpengaruh 
terhadap kepuasan konsumen. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian 
tidak memediasi variabel persepsi konsumen dan kepuasan konsumen.  
Kata Kunci: virtual store, brick and mortar store, keputusan pembelian, kepuasan konsumen  

 

PENDAHULUAN  
Kegiatan berbelanja saat ini bukan hanya menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan, namun telah menjadi suatu kebiasaan 
yang dapat menghilangkan stress akibat rutinitas yang dilakukan. Dengan berbelanja 
seseorang akan mendapatkan sensasi, kepuasan serta dapat memperbaiki suasana hati 
seseorang.  

Seiring bekembangnya teknologi, belanja kini tidak hanya dilakukan dengan 
mendatangi toko namun pembelian dapat juga dilakukan secara online dengan menggunakan 
koneksi internet. Konsumen dapat dengan leluasa memilih barang yang akan dibeli dengan 
cara melihat foto yang ditampilkan tanpa harus mendatangi toko.  

Sejak akhir tahun 1990, online shopping semakin banyak dan jumlah konsumen yang 
melakukan pembelian produk yang beragam melalui internet juga semakin meningkat. Wang 
(2006) dalam Peng Li (2010) menyatakan bahwa belanja online dikenal pertama pada 1990-
an; pada waktu itu, belanja online tidak begitu matang dan diformalkan seperti saat ini. 
Orang-orang akan memposting informasi yang berkaitan dengan produk mereka dengan 
tujuan untuk menjual dan memberikan kontak mereka pada BBS (Bulletin Board System) atau 
forum. Para penjual kemudian akan menunggu pembeli untuk melihat informasi produk yang 
diposting dan mengambil inisiatif untuk menghubungi pembeli.  
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Motivasi konsumen melakukan pembelian online (online shopping) dikelompokkan 
menjadi empat katagori, yaitu (Katawetawarak dan Wang, 2011): (1) Kenyamanan, hal ini 
disebabkan karena pembelian secara online dapat dilakukan selama 24 jam dan 7 hari dalam 
seminggu. Hasil penelitian menunjukkan 58 persen memilih toko online karena mereka dapat 
membeli meskipun toko fisik sudah tutup, dan 61 persen memilih toko online untuk 
menghindari keramaian serta waktu tunggu terutama pada hari libur (2) Informasi, (3) 
ketersediaan produk dan jasa, serta (4) Biaya dan efisiensi waktu  

Online shopping tidak menjamin adanya suatu pembelian. Setelah melakukan 
shopping, konsumen dapat memutuskan untuk melakukan pembelian atau tidak melakukan 
pembelian ataupun melanjutkan kegiatan shopping (Hsiao, 2009). Faktor kepercayaan 
sitasional pada online shopping, karakteristikvproduk dan pengalaman belanja online 
sebelumnya mempengaruhi keputusan akhir untuk melaksanakan transaksi secara online atau 
tidak (Tabatabaei, 2009). Beberapa parameter yang digunakan untuk melihat persepsi 
seseorang dalam melakukan belanja online mencakup (Peng Li, 2009) : (1) Harga, (2) 
Kenyamanan, (3) Efisiensi, (4) Katagori produk, (5) Keragaman produk, (6) Pelayanan, (7) 
Keamanan, (8) Kepercayaan.  

Potensi berkembangnya pembelian secara online sangat besar di Indonesia. Jumlah 
pengguna internet di Indonesia menurut eMarketer kini mencapai 83 juta lebih atau ke-6 
terbesar di dunia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30% sudah melakukan belanja online dan 
mengeluarkan lebih dari Rp 100 trilyun (Marketing, 2015). 
 

Dalam rangka meningkatkan pembelian online, maka pada tanggal 12 Desember 
diperingati sebagai hari belanja online nasional (Harbolnas). Kegiatan ini mulai dilakukan 

sejak tahun 2012.1 
 

Tercatat banyak toko online (virtual store) di Indonesia. Adapun beberapa toko online 
yang populer, yaitu Kaskus, Toko Bagus, Berniaga, Lazada Indonesia, Zalora, Tokopedia, 
Bukalapak, Qoo10 Indonesia, Elevania, Lamindo Indonesia, Rakuten Belanja Online 
(Lukman, 2014).  

Retail elektronik (e-retail) adalah format retail yang menggunakan komunikasi dengan 
pelanggan mengenai produk, layanan dan penjualan melalui internet. Beberapa hal yang 
berkaitan dengan aktivitas jual beli, yaitu: (1) menggambarkan produk dan jasa yang 
ditawarkan penjual melalui situs internet. (2) memungkinkan pembeli mencari informasi, 
mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan atau inginkan serta memesan dengan 
menggunakan kartu kredit (Utami, 2010). 

1 metronews.com, 2014 
 

Virtual store atau online store pada umumnya menjual produk dengan harga yang 
lebih rendah dibandingkan toko fisik. Meskipun dalam toko online secara eksplisit 
menambahkan biaya pengiriman ke harga, harga jual utamanya adalah sebagian besar masih 
lebih rendah dibandingkan dengan toko fisik (Hsiao, 2009).  

Adapun alasan seseorang melakukan pembelian secara online, antara lain; (1) transaksi 
sederhana dan simpel, (2) harga yang lebih terjangkau, (3) efisien, (4) privasi terjamin, dan 
(5) dapat dilakukan selama 24 jam.2 

Katawetawaraks dan Wang (2011) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat empat 
alasan seseorang melakukan pembelian secara online, yaitu kenyamanan, informasi, 
ketersediaan barang dan jasa, biaya serta efisiensi waktu.  

Terdapat tiga katagori produk belanja online (online shopping) yang menempati 
peringkat teratas dengan transaksi paling pesat di Indonesia menurut Nielsen, yaitu fashion, 
travel dan gadget. Adapun virtual store yang menguasai penjualan online yaitu lazada.co.id, 
Bhineka.com, Zalora.co.id (Marketing, 2015).  
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Meskipun virtual store semakin berkembang, namun masih banyak konsumen yang 
tetap memilih untuk berbelanja secara langsung ke gerai-gerai retail modern. Toko fisik 
(Bricks and mortar stores) tetap menjadi pilihan konsumen ketika berbelanja. Hal ini 
disebabkan karena konsumen dapat berbelanja lebih efisien, dapat membandingkan produk 
yang ditawarkan serta pengalaman yang langsung dirasakan ketika berbelanja (Peter dan 
Olson, 2008). Selain itu, kegiatan belanja juga memiliki motif sosial dan menyediakan 
kesenangan dan gratifikasi psikologis. Hal ini disebabkan pusat perbelanjaan besar dan 
department store saat ini difasilitasi dengan bioskop, kedai kopi, ruang makan, dll, membuat 
kegiatan belanja lebih menyenangkan (Li dan Zhang, 2002).  

Ritel fisik dikenal sebagai brick and mortar mengacu pada bentuk ritel yang memiliki 
toko fisik yang terbuat dari bata dan semen sebagai gerai penjualan. Toko eceran (retail store) 
adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran 
(Kotler dan Keller, 2009).  

Beberapa toko fisik (Bricks and mortar stores) enggan untuk melakukan penjualan 
secara virtual antara lain disebabkan karena adanya anggapan bahwa sebagian besar 
konsumen Indonesia harus menyentuh produk sebelum membeli membuat beberapa 
perusahaan lebih memilih untuk memiliki toko fisik dan tidak menggunakan saluran virtual 
(Marketing, 2015).  

Penelitian ini ingin mengetahui persepsi konsumen terhadap virtual store dan toko 
fisik (brick and mortar store) terutama terhadap produk fashion. Persepsi konsumen terhadap 
virtual store dan brick and mortar store penting untuk diteliti karena perilaku pembelian 
konsumen pada virtual store dan toko fisik (brick and mortar store) dipengaruhi oleh 
persepsinya.  

Beberapa penelitian dilakukan untuk mengetahui persepsi konsumen dalam melakukan 
kegiatan berbelanja, baik secara online maupun offline di toko fisik. Penelitian yang dilakukan 
oleh Vaghela (2014) menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan merasa bahwa belanja 
online adalah pilihan yang lebih baik daripada belanja manual dan sebagian besar pelanggan 
yang puas dengan transaksi belanja online mereka. Selain itu, konsumen juga menyatakan 
bahwa belanja online lebih mahal dibandingkan dengan belanja manual, serta masalah waktu 
pengiriman produk yang lama. 

2 wartawirausaha.com, 2014 
 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Chiang dan Dolakia (2003) menunjukkan bahwa 
kenyamanan dan jenis produk mempengaruhi niat konsumen untuk berbelanja. Ketika 
konsumen merasakan ketidaknyamanan dalam berbelanja serta tipe produk secara offline di 
toko fisik maka minat untuk berbelanja secara online akan semakin besar.  

Hasslinger, Hodzic dan Opazo (2007) mengidentifikasi beberapa faktor yang 
mempengaruhi perilaku pembelian online, yaitu: (1) Harga, Konsumen dapat mencari 
perbandingan harga serta harga yang lebih murah. (2) Kepercayaan, Kepercayaan dalam e-
commerce meliputi kepercayaan terhadap penjual, kompetensi, goodwill, kehandalan, dapat 
dimengerti, kemanan serta pembayaran. (3) Kenyamanan, Kenyamanan dalam melakukan 
pembelian secara online disebabkan adanya upaya yang lebih sedikit untuk mendapatkan 
barang, hemat waktu, dapat berbelanja setiap saat.  

Persepsi konsumen tentang kenyamanan dalam berbelanja di toko fisik (brick and 
mortar store) serta tipe produk dapat menyebabkan konsumen lebih memilih membeli secara 
online. Pembelian secara online dipercaya dapat menghemat biaya, waktu serta memiliki 
pilihan yang beragam. Namun demikian, kepercayaan konsumen dalam melakukan pembelian 
online, kesesuaian kualitas produk yang dijanjikan dengan kualitas produk yang diterima serta 
ketepatan waktu pengiriman seringkali menjadi masalah yang dihadapi dalam melakukan 
pembelian secara online. Penelitian ini ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi  
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konsumen terhadap toko online serta toko offline dan pengaruhnya terhadap keputusan 
pembelian serta dampaknya terhadap kepuasan konsumen.  

Adanya perubahan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian harus mendapat 
perhatian dari pemasar. Maraknya penggunaan internet memberikan peluang untuk 
melakukan pembelian barang dengan lebih mudah secara online. Namun demikian beberapa 
masalah yang dihadapi dalam melakukan pembelian secara online seperti adanya penipuan, 
kualitas produk yang kurang sesuai dengan apa yang dijanjikan serta ketepatan dalam 
pengiriman barang membuat konsumen tetap melakukan pembelian secara offline di toko 
fisik. Konsumen memiliki kebutuhan untuk melihat dan merasakan produk dan bertemu 
teman-teman untuk mendapatkan beberapa komentar lebih lanjut tentang produk sebelum 
membeli. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap keputusan konsumen 
untuk berbelanja online (Katawetawaraks dan Wang, 2011).  

Penelitian yang dilakukan oleh Resnick, (1995) dalam Altarifi, Hawari dan Sakkal 
(2015) menunjukkan bahwa belanja online (online shopping) tidak bisa menjadi pengganti 
untuk belanja tradisional di toko, dan belanja online (online shopping) belum dapat dilakukan 
oleh semua orang. Berdasarkan hal tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah:  
1. Apakah terdapat perbedaan persepsi konsumen terhadap toko online (virtual store) dan 

toko fisik (brick and mortar store) ?  
2. Apakah persepsi konsumen terhadap toko online (virtual store) dan toko fisik (brick and 

mortar store) berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen?  
3. Apakah persepsi konsumen toko online (virtual store) dan toko fisik (brick and mortar 

store) mempengaruhi kepuasan konsumen?  
4. Apakah persepsi konsumen toko online (virtual store) dan toko fisik (brick and mortar 

store) serta keputusan pembelian berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? 
 

Penelitian ini bertujuan untuk:  
1. Mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi konsumen terhadap toko online (virtual 

store) dan toko fisik (brick and mortar store).  
2. Mengetahui persepsi konsumen terhadap toko online (virtual store) dan toko fisik (brick 

and mortar store) dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen.  
3. Mengetahui persepsi konsumen toko online (virtual store) dan toko fisik (brick and 

mortar store) yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 
 
Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H1. Terdapat perbedaan persepsi konsumen terhadap toko online (virtual store) dan toko fisik 

(brick and mortar store).  
H2. Persepsi konsumen terhadap toko online (virtual store) dan toko fisik (brick and mortar 

store) berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen.  
H3. Persepsi konsumen terhadap toko online (virtual store) dan toko fisik (brick and 

mortar store) berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 
 

H4. Persepsi konsumen terhadap toko online (virtual store) dan toko fisik (brick and 
mortar store) serta keputusan pembelian berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei adalah kuesioner terstruktur 
yang diberikan ke responden yang dirancang untuk mendapatkan informasi spesifik 
(Malhotra, 2005:196). Sampel penelitian ini sebanyak 100 orang sesuai dengan pendapat  
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Slovin (Umar, 2002) yang mengasumsikan populasi berdistribusi normal dan tingkat 
kesalahan pengambilan sampel atas populasi sebesar 10 persen, maka sampel minimal adalah 
sebesar 100 orang responden. Sampel diambil menggunakan metode non probability sampling 
dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang membatasi pada ciri-ciri 
khusus seseorang yang memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cara menentukan 
responden atau konsumen yang telah berbelanja di toko online (virtual store) dan toko fisik 
(brick and mortar store) di Bandar Lampung. Kuesioner yang disebarkan kepada responden 
menggunakan skala likert. Skala likert umumnya menggunakan skala 1 sampai dengan 5 
(Cooper & Schindler, 2006:38). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan analisis 
faktor, dengan standar KMO dan MSA > 0,5 serta nilai anti image 0,5 (Santoso, 2002). Uji 
reliabilitas menggunakan metode (rumusan) koefisien  Patokan yang 
umumnya telah diterima secara luas adalah bentuk indikator yang mendapat koefisien lebih 
besar dari 0,70 (Sekaran 2006:182).  

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuatitatif dilakukan 
dengan menggunakan: (1) uji beda (uji t) untuk mengetahui ada atau tidaknya persepsi 
konsumen terhadap toko online dan toko fisik.(2) Uji regresi dengan menggunakan asumsi 
Baron dan Kenny (1986) untuk menguji mediasi. 

 

 

HASIL PENELITIAN  
Hasil uji validitas pada variabel persepsi konsumen pada toko online (brick and mortar 

store) terdapat satu item pernyataan yang memiliki nilai anti image < 0,5 dan tidak valid , 
sehingga item pernyataan tersebut harus dihilangkan dan dilakukan pengujian ulang. Setelah 
dilakukan pengujian ulang, sembilan item valid. Sedangkan pada variabel persepsi konsumen 
terhadap toko fisik (brick and mortar store) menunjukkan semua item pernyataan valid, 
demikian juga untuk seluruh item pernyataan pada variabel keputusan pembelian dan 
kepuasan konsumen, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas 
yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Alpha 
Cronbach yang lebih besar daripada 0,7 sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel 
penelitian adalah reliabel. 

 

Tabel 1 Karakteristik Responden  
No Keterangan Persentase 

1 Usia:  
 17  20 tahun 45 
 21  23 tahun 51 
 23 tahun 4 

2 Jenis Kelamin:  
 Laki-laki 20 
 Perempuan 80 

3 Pengeluaran Per bulan:  
 < Rp. 1.000.000,- 27 
 Rp. 1.000.000  Rp 1.999.000 44 
 Rp 2.000.000  Rp 2.999.000 27 
 Rp 3.000.000 2 

4 Jenis barang yang dibeli online:  
 Elektronik 12 
 Fashion 86 
 Lainnya 2  
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Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa sebagian besar responden berusia antara 21 tahun 
sampai dengan 23 tahun. Usia responden yang masih muda menunjukkan bahwa pada 
umumnya responden yang sering mengunjungi toko online (virtual store) dan toko fisik (brick 
and mortar store) adalah kalangan muda usia yang memiliki smartphone ataupun sering 
terkoneksi dengan internet. Responden sebagian besar responden berjenis kelamin 
perempuan. Pada umumnya wanita suka mencari perbandingan harga dan melihat-lihat toko 
online (virtual store) untuk melihat berbagai koleksi yang ditawarkan oleh toko online. Pria 
biasanya akan mencari referensi yang berkaitan dengan produk-produk elektronik ataupun 
gadget sebelum melakukan suatu pembelian. Konsumen yang melakukan pembelian pada 
toko online serta toko fisik memiliki pengeluaran yang bervariasi. Sebagian responden 
memiliki pendapatan antara Rp 1 juta sampai dengan Rp 2 juta. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengeluaran konsumen yang kurang dari Rp 1 juta tidak menghalangi para konsumen untuk 
melakukan pembelian secara online maupun pembelian di toko fisik. Sebagian besar barang 
yang dibeli konsumen secara online adalah produk fashion. Hal ini sesuai dengan karakteristik 
responden yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa sebagian besar responden berjenis 
kelamin perempuan yang umumnya melakukan pembelian pada produk fashion, meskipun 
tidak menutup kemungkinan bahwa pria juga melakukan pembelian produk fashion secara 
online. Produk fashion banyak dibeli konsumen secara online, karena produk fashion yang 
sitawarkan melalui toko online pada umumnya memiliki model yang unik, warna yang 
beraneka ragam, serta harga yang relatif murah. Sedangkan produk elektronik pada umumnya 
sering dibeli oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki. Pria lebih menyukai toko online 
untuk membeli produk elektronik, karena banyak pilihan serta dapat dengan mudah 
membandingkan harga pada toko online. Selain itu ada beberapa produk elektonik yang 
diluncurkan melalui toko online, sehingga untuk mendapatkan produk pertama biasanya 
responden harus memesan secara online. Daya tarik lainnya, bahwa toko online seringkali 
menawarkan diskon pada produk-produk yang ditawarkan sehingga menarik konsumen untuk 
melakukan pembelian secara online.  

Hasil pengujian ada tidaknya perbedaan persepsi konsumen pada toko online dan toko 
fisik, digunakan kriteria berikut (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015):  

0 diterima dan H1 ditolak, berarti rata-rata kedua populasi 

1 diterima dan H0 ditolak, berarti rata-rata kedua 
populasi adalah tidak sama. 
 

Tabel 2 Hasil Uji beda  
Paired Samples Test 

   Paired Differences  t df Sig. (2- 
  Mean Std. Std. Error 95% Confidence   tailed) 
   Deviation Mean Interval of the    
     Difference    

     Lower Upper    

Pair 1 
Toko_online - -3,79000 7,14679 ,71468 -5,20808 -2,37192 -5,303 99 ,000 
Toko_fisik 

        

          
 

Pada tabel 2 terlihat bahwa nilai sig = 0,00 < 0,05 maka hipotesis nol ditolak, hal ini 
berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada persepsi konsumen terhadap toko 
online dan toko fisik.  

Untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh persepsi konsumen terhadap pengambilan 
keputusan untuk membeli di toko online dan toko fisik maka dilakukan analisis regresi. 
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil sebagai berikut:  
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Tabel 3. Hasil pengujian pengaruh persepsi konsumen toko online dan toko fisik terhadap 
kepusan pembelian  

Model R R Square Adjusted R Std. Error of  Change Statistics   

   Square the Estimate R Square F Change df1 df2 Sig. F 

     Change    Change 

1 ,290a ,084 ,065 ,75348 ,084 4,445 2 97 ,014 

 
Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa persepsi konsumen terhadap toko online dan 

toko fisik berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen.  
Pengujian tentang persepsi konsumen pada toko online dan toko fisik akan 

menentukan kepuasan konsumen. Berdasarkan asumsi Baron dan Kenny (1986) maka 
dilakukan pengujian regresi tahap 2 untuk melihat signifikan atau tidaknya pengaruh persepsi 
konsumen pada toko online dan toko fisik terhadap kepuasan konsumen. Adapun hasil 
pengujian adalah sebagai berikut:  

Tabel 4 Hasil Pengujian pengaruh persepsi konsumen toko online dan toko fisik terhadap 
kepuasan 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted Std. Error of  Change Statistics   

   R Square the Estimate R Square F df1  df2 Sig. F 

     Change Change    Change 

1 ,185a ,034 ,014 ,67895 ,034 1,716 2  97 ,185  
 

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa secara bersama-sama, variabel persepsi konsumen 
pada toko online dan toko fisik tidak berpengaruh secara signifikan pada kepuasan konsumen.  

Adapun hasil pengujian persepsi konsumen terhadap toko online dan toko fisik serta 
keputusan pembelian terhadap kepuasan konsumen dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5 Hasil Pengujian variabel X, Y dan Z  
Coefficientsa 

Model   Unstandardized Standardized t Sig. 95,0% Confidence Interval for B 
   Coefficients Coefficients     

   B Std. Error Beta   Lower Bound Upper Bound 
 (Constant)  2,244 ,737  3,042 ,003 ,780 3,708 

1 
X1  ,208 ,154 ,139 1,351 ,180 -,098 ,513 
X2 

 
,101 ,125 ,082 ,809 ,420 -,146 ,348   

 Y  ,084 ,092 ,095 ,914 ,363 -,098 ,265 
a. Dependent Variable: Z         

Berdasarkanhasil pengujian tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 
Z = 2,244 + 0,139 X1 + 0,082 X2 + 0,095 Y  
Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa terdapat tidak terdapat satupun variabel independen 
maupun variabel mediator yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

 

PEMBAHASAN  
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada persepsi konsumen terhadap toko online dan toko fisik. Hasil ini mendukung 
hipotesis yang diajukan bahwa perbedaan persepsi konsumen terhadap toko online (virtual 
store) dan toko fisik (brick and mortar store).  
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Adapun hipotesis kedua, yang menyatakan bahwa persepsi konsumen terhadap toko 
online (virtual store) dan toko fisik (brick and mortar store) berpengaruh secara bersama-
sama terhadap keputusan pembelian juga didukung. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi uji F 
yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap 
keputusan pembelian tidak signifikan Hasil ini sejalan dengan hasil analisis kualitatif yang 
menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap toko fisik berbeda dengan toko online. 
Konsumen mempersepsikan toko fisik di Bandar Lampung lebih baik daripada toko online, 
pada toko fisik konsumen dapat melihat secara langsung, menyentuh dan mencoba produk 
yang ingin mereka beli. Adanya konsep one stop shopping yang juga ditawarkan oleh pusat 
perbelanjaan membuat konsumen tidak harus dengan sengaja datang mengunjungi toko fisik, 
namun kegiatan mengunjungi toko fisik dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan yang lain 
ketika konsumen melewati toko fisik tersebut. Konsumen juga memiliki kepercayaan yeng 
lebih besar pada toko fisik daripada toko online. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan di wilayah tenggara Amerika Serikat oleh Tabatabaei (2009) yang menunjukkan 
bahwa konsumen memiliki persepsi yang lebih positif pada toko fisik dibandingkan dengan 
toko online. Hal ini berarti bahwa meskipun konsumen mendapat informasi dari toko online, 
namun mereka tetap melakukan pembelian dengan mengunjungi toko fisik.  

Sebagian besar konsumen membeli produk pada toko fisik maupun pada toko online 
karena harga yang terjangkau. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa sebagian besar 
masyarakat masih bersifat rasional, sebelum melakukan pembelian konsumen akan melihat 
dan membandingkan harga terlebih dahulu. Adanya promosi penjualan yang ditawarkan oleh 
perusahaan dalam bentuk diskon harga, buy one get one free, ataupun pemberian cashback 
akan merangsang pembelian dan dapat menstimulasi konsumen untuk melakukan pembelian 
yang tidak direncanakan (impulse buying).  

Kepercayaan terhadap perusahaan ataupun situs website yang menawarkan produk 
secara online menjadi salah satu faktor yang mendorong konsumen melakukan pembelian. 
Hal ini penting bagi konsumen untuk menghindari penipuan dalam pembelian terutama 
pembelian secara online. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasslinger, 
Hodzic dan Opazo (2007) yang menemukan bahwa harga, kepercayaan dan kenyamanan 
merupakan faktor yang menentukan pembelian secara online.  

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa persepsi konsumen pada toko online dan 
toko fisik berpengaruh terhadap kepuasan tidak didukung. Hal ini terjadi karena kepuasan 
dapat dirasakan oleh konsumen setelah mereka mengonsumsi atau menggunakan suatu 
produk, bukan berdasarkan persepsi saja. Konsumen dapat mempersepsikan nilai yang 
mungkin diperoleh, namun kepuasan terhadap suatu produk hanya dapat dirasakan oleh 
konsumen setelah mereka membandingkan antara kinerja yang dipersepsikan dengan 
ekspektasi (Kotler dan Keller, 2009:139). Ekspektasi konsumen berasal dari pengalaman 
pembelian masa lalu, nasihat teman dan rekan, serta janji pemasar dan pesaing.  

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa keputusan pembelian memediasi persepsi 
konsumen toko online dan toko fisik pada kepuasan tidak didukung. Hal ini menunjukkan 
bahwa pada penelitian ini, variabel keputusan pembelian tidak memediasi persepsi konsumen 
pada toko online dan toko fisik terhadap kepuasan konsumen. 
 

KESIMPULAN  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen saat ini telah mempersepsikan toko 

online sebagai sarana belanja yang lebih efisien, tanpa adanya batasan waktu dan tempat serta 
memiliki keamanan yang terjamin. Oleh karena itu keamanan dalam melakukan pembelian 
secara online perlu menjadi perhatian serius bagi perusahaan yang mengelola toko online.  
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Dalam melakukan pembelian baik di toko online maupun di toko fisik, konsumen 
cenderung memperhatikan keamanan, kenyamanan, harga, efisiensi serta pelayanan. Hal ini 
perlu menjadi perhatian bagi perusahaan yang mengelola toko online dan toko fisik. 

 

Keterbatasan Penelitian  
Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang kecil sehingga hasil yang diperoleh 

masih belum memuaskan. Diharapkan dilakukan penelitian lanjutan dengan memperhatikan 
beberapa faktor penentu seperti pelayanan, harga, kelas produk yang dapat menentukan 
kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian baik secara online maupun secara 
tradisional di toko fisik atau toko ritel modern. 
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ABSTRAK 
 

Pemilihan presiden tahun 2014 menyajikan pertarungan politik dengan tensi tinggi. Banyak 
isu negatif yang menerpa masing-masing kandidat. Fenomena ini mempengaruhi persepsi 
masyarakat khususnya mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi 
mahasiswa Fisip Universitas Lampung atas terpaan isu politik terhadap citra capres dan 
cawapres pada Pemilu 2014 dan besar pengaruh terpaan isu politik terhadap citra capres dan 
cawapres. Penelitian ini menggunakan teori Konsistensi Kognitif-Afektif. Metode dalam 
penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan Ho ditolak dan Hi diterima 
yang berarti ada pengaruh signifikan antara terpaan isu politik terhadap citra capres dan 
cawapres. Nilai korelasi pengaruh terpaan isu politik terhadap citra capres dan cawapres 
sebesar 0,596 yang berada pada rentang pengaruh sedang, sedangkan besar pengaruhnya 
adalah 35%. 

 

Kata Kunci : Persepsi, Isu Politik, Citra, Pemilihan Presiden.  
 

 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang dan Masalah  

Ada hal yang berbeda pada pelaksanaan pilpres tahun 2014, dimana pilpres kali ini 
hanya diikuti oleh dua kubu koalisi partai politik, alhasil hanya dua calon presiden dan calon 
wakil presiden yang menjadi peserta pilpres kali ini. Gabungan enam partai politik peserta 
pemilu 2014 yang menamakan kubu koalisinya Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari 
Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB) mencalonkan 
pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Muhammad Hatta Rajasa yang 
dikemudian hari mendapat nomor urut 1 hasil undian Komisi Pemilihan Umum.  

Di kubu lain dengan PDI Perjuangan selaku pemenang pemilu legislatif 2014 menjadi 
porosnya mengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil 
Presiden yang kemudian hari terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Ke-7 Republik 
Indonesia. Koalisi ini dinamakan Koalisi Indonesia Hebat yang antara lain terdiri dari Partai 
Nasdem, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan dan Persatuan 
Indonesia (PKPI). (sumber : http://www.kpu.go.id)  

Menjelang Pilpres 2014 tim pemenangan para calon kandidat semakin gencar 
menjalankan strategi-strategi politik yang dapat menguntungkan. Strategi tersebut antara lain 
seperti permainan agitasi dan propaganda, pemanfaatan isu politik, perang urat syaraf, 
kampanye hitam, humor politik, dan sebagainya. Isu politik yang sering kali kita dengar 
menjelang pemilu pilpres 2014 adalah isu yang menimpa pasangan nomor urut 1 Prabowo-
Hatta. Prabowo Subianto selalu dikaitkan dengan isu HAM dimana Prabowo terlibat kasus  
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penculikan dan kerusuhan tahun 1998 (viva.co.id), Prabowo juga diisukan pernah meminta 
kewarganegaraan Yordania pada tahun 1999 (merdeka.com) dan Prabowo memukul 
seseorang saat pendaftaran bakal capres ke KPU pada 20 Mei lalu (baranews.co). Pencalonan 
Prabowo Subianto juga sering dikaitkan dengan kekosongan posisi Ibu Negara mengingat 
Prabowo yang memang berstatus duda (pemilu.okezone.com).  

Selanjutnya, isu yang menimpa pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK, yakni soal agama 
yang dipeluk Jokowi. Akibat isu SARA yang beredar itu, sampai-sampai ada yang meragukan 
ke-Islaman Jokowi. Ada juga isu yang menyebut bahwa Jokowi adalah keturunan China 
(Tionghoa) dan beragama Kristen (nasional.kompas.com). Jokowi juga diisukan merupakan 
keturunan dari kader Partai Komunis Indonesia (PKI) (www.republika.co.id). Pendapat-
pendapat lain mengatakan bahwa Jokowi adalah boneka Megawati, yang dikhawatirkan hanya 
dimanfaatkan oleh Megawati karena popularitasnya yang memang tinggi dan Jokowi juga 
dipandang tidak tegas yang dikhawatirkan apabila terpilih, kebijakan yang diambil merupakan 
pesanan dari partai, mengingat Megawati merupakan Ketum PDIP (merdeka.com). Kampanye 
hitam lainnya yang mengarah kepada pasangan ini juga diunggah ke situs Youtube. Situs 
tersebut adalah rekaman video yang berisi testimoni Jusuf Kalla terkait pencapresan Jokowi. 
JK mengatakan hancur negeri ini jika Jokowi jadi Presiden (pemilu.okezone.com). 
 

Kajian fenomena komunikasi politik terkait hal tersebut semakin menarik untuk 
dibahas, terlebih fenomena adanya isu-isu pilpres yang menerpa masing-masing capres dan 
cawapres pada pemilu 2014 ini akan sangat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan 
pilihan. Oleh karena banyaknya isu-isu negatif yang menerpa masing-masing capres dan 
cawapres, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari terpaan isu politik terhadap 
capres dan cawapres pada Pemilu 2014, terutama pada pemilih-pemilih pemula yang baru 
sekali atau dua kali mengikuti pemilu, sehingga masih membutuhkan banyak referensi untuk 
menentukan pilihannya atau pemilih yang belum menentukan calon mana yang menjadi 
pilihannya. 
 

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORITIS 
 

Persepsi  
David Krench yang dikutip Prasilika (2007:14) menyatakan bahwa yang 

mempengaruhi pembentukkan persepsi seseorang adalah: Frame of Reference, yaitu kerangka 
pengetahuan yang dimiliki yang dipengaruhi dari pendidikan, bacaan, penelitian, dll, dan 
Field of Experience, yaitu berdasarkan pengalaman yang telah dialaminya yang tidak terlepas 
dari keadaan lingkungan sekitarnya. Wilbur Schramm menyatakan, Frame of Reference atau 
kerangka acuan, yakni panduan pengalaman dan pengertian (collection of experiences and 
meanings). Schramm juga menyatakan bahwa field of experience atau bidang pengalaman 
merupakan faktor yang amat penting untuk terjadinya komunikasi. Apabila bidang 
pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi akan 
berlangsung dengan lancar. Sebaliknya jika pengalaman komunikan tidak sama dengan 
pengalaman komunikator, akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain, atau dengan 
kata lain situasi menjadi tidak komunikatif (Effendy,2003:30-31). 

  
pertama aspek kognitif aspek ini mengacu pada pengetahuan tentang suatu objek, 

dengan demikian persepsi mahasiswa FISIP Universitas Lampung akan dilihat dari aspek ini. 
Tahap ini meliputi pemikiran-pemikiran, pengertian dan pengetahuan tentang objek yang 
dipersepsikan. Kedua aspek afektif merupakan refleksi dari perasaan atau emosi seseorang 
terhadap objek yang dipersepsikan, bisa berupa pendapat ataupun penilaian. Pendapat yang  
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positif dapat berupa simpati, suka, memihak dan menghargai dan lain-lain. Pendapat yang 
negatif dapat berupa penghinaan, rasa tidak suka, tidak menghargai dan tidak mendukung. 
Proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap, kepribadian dan 
kemampuan. Berdasarkan ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi motivasi, persepsi, dan 
pembelajaran individu dan pada akhirnya akan menentukan perilaku individu untuk bertindak 
sesuai dengan apa yang individu dapatkan dari proses persepsi tadi.  

Berdasarkan beberapa pengertian dan hal-hal yang mempengaruhi persepsi di atas 
maka dapat dinyatakan persepsi adalah cara pandang dan sikap seseorang mengenai sesuatu 
hal yang disebabkan pengaruh latar belakang, pengetahuan, penilaian dan tujuan seseorang 
terhadap hal tersebut. 

 

Komunikasi Politik  
Menurut Almond (1960:12-17) komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu 

ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuan politik untuk 
memperbandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda. Arti 
penting dari sumbangan pemikiran Almond terletak pada pandangannya bahwa semua sistem 
politik yang pernah ada di dunia ini, yang ada sekarang, dan yang akan datang mempunyai 
persamaan mendasar, yaitu adanya kesamaan fungsi yang dijalankan oleh semua sistem 
politik (Ardial, 2008:4).  

Nimmo (1999:10) memandang inti komunikasi politik sebagai proses interaksi sosial 
dan inti politik sebagai konflik sosial. Nimmo merumuskan komunikasi politik sebagai 
kegiatan yang bersifat politis atas dasar konsekuensi aktual dan potensial yang menata 
perilaku dalam kondisi konflik. Berbeda bila ditinjau dari sisi komunikasi oleh para pakar 
ilmuwan komunikasi. Ilmuwan komunikasi lebih banyak membahas peranan media massa 
dalam komunikasi politik. Para ilmuwan politik mengartikan komunikasi politik sebagai 
proses komunikasi yang melibatkan pesan komunikasi dan actor politik dalam kegiatan 
kemasyarakatannya. Ilmuwan komunikasi menilai saluran komunikasi melalui media massa 
merupakan saluran komunikasi politik yang sangat penting. Sebaliknya, ilmuwan politik 
menilai saluran media massa dan saluran tatap muka memainkan peranan yang sama 
pentingnya.  

Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan 

Fungsi dari komunikasi politik adalah struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, 
pandangan, dan gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai 
bahan dalam penentuan kebijakan. Dengan demikian fungsi tersebut membawa arus informasi 
balik dari masyarakat ke pemerintah dan dari pemerintah ke masyarakat. Fungsi komunikasi 
politik itu terutama dijalankan oleh media massa, baik itu media cetak maupun media 
elektronik. Dengan demikian media massa itu memiliki peranan yang strategis dalam sistem 
politik.  

Tujuan komunikasi politik sangat terkait dengan pesan politik yang disampaikan 
komunikator politik. Sesuai dengan tujuan komunikasi, maka tujuan komunikasi politik itu 
adakalanya sekedar penyampaian informasi politik, pembentukan citra politik, pembentukan 
public opinion (pendapat umum). Selanjutnya komunikasi politik bertujuan menarik simpatik 
khalayak dalam rangka meningkatkan partisipasi politik saat menjelang pemilihan umum. 

 

Citra Politik  
Citra politik dapat dipahami sebagai gambaran seseorang yang terkait dengan politik 

(kekuasaan, kewenangan, otoritas, konflik, dan konsesus). Citra politik berkaitan dengan 
pembentukan pendapat umum karena pada dasarnya pendapat umum politik terwujud sebagai  
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konsekuensi dari kognisi komunikasi politik. Roberts (1977:47) menyatakan bahwa 
komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat atau perilaku tertentu, tetapi 
cenderung mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang lingkungan dan 
citra itulah yang mempengaruhi pendapat atau perilaku khalayak (Ardial, 2010:45).  

Berdasarkan penjelasan diatas, citra politik dapat dirumuskan sebagai gambaran 
tentang politik (kekuasaan, kewenangan, otoritas, konflik, dan konsesus) yang memiliki 
makna kendatipun tidak selamanya sesuai dengan realitas politik yang sebenarnya. Citra 
politik tersusun melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi 
yang selanjutnya dapat berkembang menjadi pendapat umum. Citra politik itu terbentuk 
berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media politik, 
termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan 
aktual.  

Pembentukan citra politik sangat terkait dengan sosialisasi politik. Hal ini disebabkan 
karena citra politik terbentuk melalui proses pembelajaran politik baik secara langsung 
maupun melalui pengalaman empirik, berkaitan dengan hal ini. Arifin (2003:107) 
menegaskan, citra politik mencakup tiga hal, yaitu:  

1. Seluruh pengetahuan politik seseorang (kognisi), baik benar maupun keliru.  
2. Semua perasaan (afeksi) yang melekat pada tahap tertentu dari peristiwa politik 

yang menarik.  
3. Semua pengharapan (konasi) yang dimiliki orang tentang apa yang mungkin 

terjadi jika ia berperilaku dengan cara berganti-ganti terhadap objek dalam situasi 
itu. 

 

Sosialisasi politik dapat mendorong terbentuknya citra politik pada individu. 
Selanjutnya citra politik mendorong seseorang mengambil peran atau bagian (partai, diskusi, 
demonstrasi, kampanye, dan pemilihan umum) dalam politik. Hal ini disebut dengan nama 
partisipasi politik. 
 

METODE PENELITIAN  
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif 

kuantitatif. Tipe penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 
persepsi mahasiswa terhadap citra calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu 
2014. 
 

Variabel Penelitian  
Variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 
berikut Tabel 1. Variabel penelitian  
 Variabel Dimensi   Indikator  
 Variabel X Aspek  1. Isu Prabowo Subianto :  
 Terpaan Isu Kognitif  a. Isu Ham yaitu terlibat kasus penculikan  
 Politik    dan kerusuhan tahun1998  
  (pengetahuan b. Pernah meminta kewarganegaraan  
  tentang isu-isu  Yordania pada tahun 1999  
  yang  menerpa c. Prabowo memukul seseorang   saat  
  capres dan  pendaftaran bakal capres ke KPU pada  
  cawapres)  20 Mei 2014   
    d. Kekosongan posisi Ibu Negara  
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2. Isu Hatta Rajasa 
a. Adanya diskriminasi dalam hal 

penegakan hukum dalam kasus 
kecelakaan Rasyid Amarullah Rajasa 

b. Statusnya sebagai besan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono yang apabila 
terpilih  dijadikan  alat  untuk  menutupi 
berbagai kasus selama era pemerintahan 

SBY 
 

3. Isu Joko Widodo 
a. Isu SARA (diisukan sebagai keturunan  

Tionghoa dan beragama Kristen)  
b. Merupakan keturunan dari seorang 

kader Partai Komunis Indonesia (PKI) 
c. Dijadikan boneka Megawati, yang 

hanya dimanfaatkan oleh Megawati 
karena popularitasnya 

d. Tidak amanah dan melanggar sumpah 
karena posisinya sebagai Gubernur DKI 
Jakarta 

 

4.  Isu Jusuf Kalla 
a. Rekaman  video  testimoni  Jusuf  Kalla  

yang mengatakan hancur negeri ini jika 
Jokowi jadi Presiden 

b. Kondisi  fisik  Jusuf  Kalla  yang  sudah 
berusia 72 tahun masih memiliki ambisi 
untuk menjadi cawapres 

c. JK  dicitrakan  sebagai  seseorang  yang 
haus jabatan dan membawa banyak 
kepentingan terlebih ia melawan  
keputusan partai.  

 
 
 

Aspek Afektif 1. Isu Prabowo Subianto :  
  a. Isu Ham yaitu terlibat kasus penculikan 
   dan kerusuhan tahun1998  

(Pendapat b. Pernahmeminta kewarganegaraan 

responden 
 Yordania pada tahun 1999  

c. Prabowo memukul seseorang saat   

tentang isu-isu  pendaftaran bakal capres ke KPU pada 

yang  menerpa 
 20 Mei 2014   

d. Kekosongan posisi Ibu Negara  
   

capres dan      

cawapres) 
2. Isu Hatta Rajasa 

  
    

  a. Adanya diskriminasidalam hal 
   penegakan hukum dalam kasus 
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kecelakaan Rasyid Amarullah Rajasa  
b. Statusnya sebagai besan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono yang apabila 
terpilih dijadikan alat untuk menutupi 
berbagai kasus selama era pemerintahan 
SBY 

 
3. Isu Joko Widodo  
a. Isu SARA (diisukan sebagai keturunan 

Tionghoa dan beragama Kristen)  
b. Merupakan keturunan dari seorang 

kader Partai Komunis Indonesia (PKI)  
c. Dijadikan boneka Megawati, yang 

hanya dimanfaatkan oleh Megawati 
karena popularitasnya  

d. Tidak amanah dan melanggar sumpah 
karena posisinya sebagai Gubernur DKI 
Jakarta 

 
4. Isu Jusuf Kalla  
a. Rekaman video testimoni Jusuf Kalla 

yang mengatakan hancur negeri ini jika 
Jokowi jadi Presiden  

b. Kondisi fisik Jusuf Kalla yang sudah 
berusia 72 tahun masih memiliki ambisi 
untuk menjadi cawapres  

c. JK dicitrakan sebagai seseorang yang 
haus jabatan dan membawa banyak 
kepentingan terlebih ia melawan 
keputusan partai.  

Variabel Y Mengarah pada   1. Persepsi Citra Bersifat Positif  

Citra  Capres citra negatif 
Apabila mahasiswa regular FISIP 
Universitas Lampung menunjukan atau   

dan  memperlihatkan sikap menolak atau 

Cawapres 
 tidak membenarkan isu atau hal negatif 
 yang  menimpa  calon  presiden  atau   

  calon  wakil  presiden  dalam  pemilu 
  2014.      

  2. Persepsi Citra Bersifat Netral  
  Apabila mahasiswa regular FISIP 
  Universitas Lampung menunjukan atau 
  memperlihatkan sikap ragu-ragu 
  terhadap  isu  atau  hal  negatif  yang 
  menimpa  calon  presiden  atau  calon 
  wakil presiden dalam pemilu 2014. 
  3. Persepsi Citra Bersifat Negatif  
  Apabila mahasiswa regular FISIP 
  Universitas Lampung menunjukan atau  
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memperlihatkan sikap mendukung atau 
membenarkan isu atau hal negatif yang 
menimpa calon presiden atau calon 
wakil presiden dalam pemilu 2014. 

 

 

Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah ditentukan berdasarkan karakteristik antara lain;  

1. Mahasiswa FISIP Universitas Lampung yang masih aktif. 
2. Sudah terdaftar sebagai mahasiswa pada saat pemilu 2014.  
3. Pemilih pemula (mahasiswa yang sudah dapat mengikuti pemilihan umum dan baru 
sekali atau dua kali mengikuti pemilihan)  

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa regular FISIP Unila 
angkatan 2013 berjumlah 593 orang. Mengingat subjeknya yang terlalu banyak, yaitu 593 
orang, maka peneliti mengambil 10% yaitu dibulatkan menjadi 60 orang subjek untuk 
dijadikan sampel penelitian. Berikut jumlah sampel dalam tiap-tiap jurusan adalah : 

 

Tabel 2. Sebaran sampel 
  Jumlah sampel per- 

No Jurusan jurusan (orang) 
1 Sosiologi 10 orang 

   

2 Ilmu Pemerintahan 12 orang 
   

3 Ilmu Komunikasi 12 orang 
   

4 Ilmu Adm. Negara 10 orang 
   

5 Ilmu Adm. Bisnis 10 orang 
   

6 Hubungan Internasional 6 orang 
   

 Jumlah 60 orang 
   

 

Skala mengggunakan skala interval dan instrumen penelitian diuji dengan uji validitas 
menggunakan product moment dan uji reliabilitas menggunakan uji alpha cronbach. 
Kemudian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara terpaan isu politik terhadap citra 
capres dan cawapres, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi sederhana. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal 
satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2008:270). Bentuk 
persamaannya :  

Y = a + bX 
Keterangan :  
Y = Nilai variabel bebas yang diramalkan 
a = Konstanta  
b  = Koefisien regresi dari x 
X = nilai variabel terikat yang diramalkan 

 

Sedangkan untuk nilai konstanta a dan b menurut Sugiyono (2008:272) dengan 
ditentukan menggunakan persamaan sebagai berikut : 
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Keterangan : 
X = Variabel Independen (Terpaan Isu Politik)  
Y = Variabel Dependen (Citra Capres dan Cawapres) 

 = Konstanta/nilai Y jika X=0  
b = Koefisien arah/nilai pertambahan/pengurangan variabel Y 
n = Banyaknya sampel 

 

Untuk mengetahui tingkat signifikasi dari koefisien korelasi, maka penulis menggunakan 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
 

Analisis data jawaban responden mengenai terpaan isu politik kategori aspek kognitif 
dan aspek afektif akan dikelompokkan dalam 3 kategori. Hal ini berdasarkan pada data 
kuesioner yang telah dikumpulkan dan melihat total harapan terendah adalah 26 dan nilai total 
harapan tertinggi adalah 78, maka untuk mengetahui intervalnya dihitung sebagai berikut : 
 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel Terpaan Isu Politik 
 

Kriteria Interval Skor Frekuensi Prosentase (%) 
Tahu / Benar 61  77 15 25 % 

Ragu-ragu 44  60 30 50 % 
Tidak Tahu / Tidak Benar 26  43 15 25 % 

Jumlah  60 100 % 
 

Dapat dilihat bahwa secara keseluruhan mayoritas pengetahuan dan pendapat 
responden adalah ragu-ragu mengenai isu-isu yang menerpa capres dan cawapres pada pemilu 
2014 tersebut. Hal ini dapat dilihat, setengah dari jumlah responden yaitu sebanyak 30 
responden (50 %) menyatakan pengetahuannya ragu-ragu mengenai isu-isu yang menerpa 
capres dan cawapres, dan ragu-ragu juga pendapat ataupun keyakinannya terhadap kebenaran 
isu-isu yang menerpa capres dan cawapres. Terdapat 15 responden (25 %) menyatakan tahu 
mengenai isu-isu tersebut dan menyatakan isu-isu tersebut adalah benar. Dan 15 responden 
(25 %) lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak membenarkan isu-isu yang menerpa capres 
dan cawapres pada pemilu 2014. 
 

Analisis data jawaban responden mengenai citra capres dan cawapres dikelompokkan 
dalam 3 kategori. Hal ini berdasarkan pada data kuesioner yang telah dikumpulkan dan 
melihat total harapan pada variabel Y yang sebelumnya ditetapkan bahwa nilai total harapan 
terendah adalah 7 dan nilai total harapan tertinggi adalah 21, maka untuk mengetahui 
intervalnya dihitung sebagai berikut :  
Setelah diketahui intervalnya, maka disusun kategori nilainya : 

Benar : 22  27 (Citra Bersifat Negatif) 
Ragu-ragu: 16  21 (Citra Bersifat Netral) 
Tidak Benar : 9  15 (Citra Bersifat Positif)  
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Tabel 4. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel Citra Capres dan Cawapres 
 

Kriteria  Interval Skor Frekuensi Prosentase (%) 
Benar  22  27 15 25 % 

Ragu-ragu  16  21 30 50 % 
Tidak Benar  9  15 15 25 % 

Jumlah  60 100 % 
 

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan persepsi mayoritas 
responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai citra negatif capres 
dan cawapres adalah ragu-ragu. Sebesar 30 responden (50 %) menyatakan ragu-ragu terhadap 
benar atau tidaknya citra negatif yang muncul pada masing-masing capres dan cawapres. 
Sebanyak 15 responden (25 %) menyatakan citra negatif yang muncul adalah benar, dan 15 
responden (25 %) lainnya juga menyatakan bahwa citra negatif yang muncul pada masing-
masing capres dan cawapres adalah tidak benar. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
citra kedua pasang capres dan cawapres pada pemilu 2014 masih tergolong netral. Hal ini 
dikarenakan lebih dari sebagian responden yaitu sebesar 50 % yang menyatakan ragu-ragu 
terhadap benar atau tidaknya citra negatif yang muncul pada masing-masing capres dan 
cawapres berdasarkan akumulasi skor variabel y. Sedangkan setengah dari sisanya yaitu, 
sebesar 25 % menyatakan citra positif dan 25 % lainnya menyatakan citra yang muncul 
bersifat negatif karena sebesar 15 responden menyatakan benar atau membenarkan citra 
negatif yang muncul pada masing-masing capres dan cawapres pada tujuh item pertanyaan 
variabel y.  

Analisis data jawaban responden mengenai sumber informasi dikelompokkan dalam 3 
kategori. Hal ini berdasarkan pada data kuesioner yang telah dikumpulkan bahwa nilai total 
harapan terendah adalah 13 dan nilai total harapan tertinggi adalah 39, maka untuk 
mengetahui intervalnya dihitung sebagai berikut :  
Setelah diketahui intervalnya, maka disusun kategori nilainya : 

Sangat Sering : 28  36 
Cukup Sering : 19  27 
Tidak Pernah : 9  18  

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Keseringan Responden Mengikuti Perkembangan 
Isu (Sumber Informasi). 

 

Kriteria  Interval Skor Frekuensi Prosentase (%) 
Sering  28  36 21 35 % 

Kadang-kadang  19  27 35 58 % 
Tidak pernah  9  18 4 7 % 

Jumlah  60 100 % 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan mayoritas responden 
menyatakan kadang-kadang dalam mengikuti dan mencari isu-isu mengenai capres dan 
cawapres melalui berbagai sumber baik melalui televisi, internet, koran, diskusi, dll. Hal ini 
terlihat dari sebanyak 35 responden (58 %) menyatakan kadang-kadang, sebanyak 21 
responden (35 %) menyatakan sering dan sebanyak 4 responden (7 %) menyatakan tidak 
pernah mengikuti perkembangan isu-isu politik yang menerpa capres dan cawapres. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran analisi data mengenai sumber informasi responden.  
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Uji Regresi Linier Sederhana 
 
Hasil perhitungan mengenai uji regresi linier sederhana, korelasi dan uji T terdapat pada tabel 
dibawah ini :  

Tabel 6. Hasil regresi linier 
Faktor  Faktor Perhitungan Hasil 

Constanta Intercept (a) 2,796 
Koefisien regresi (b) 0,193 
Persamaan Regresi (Y=a+bX) Y = 2,796 + 0,193X 
Correlation (r) 0,596 (59,6 %) 
R2 0,355 (35 %) 
thitung 5,652 
ttabel 1,67 
Sig. 0,000 
Sumber : Hasil olah data kuesioner (2015) 

 

Uji regresi dilakukan untuk mencari bentuk hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan 
dalam bentuk fungsi atau persamaan. Menentukan bentuk hubungan regresi diperlukan 
pemisahan yang tegas antara variabel terikatnya (Y), yaitu citra capres dan cawapres.  
Pada penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana, yang berdasarkan tabel 5 
diperoleh persamaannya sebagai berikut :  

Y = a + bX 
Y = 2,796 + 0,193X 
Keterangan : 
Y : Nilai variabel citra capres dan cawapres 
X : Nilai variabel terpaan isu politik 

 

Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat dikatakan bahwa :  
a. Nilai konstanta (a) sebesar 2,796 menunjukan besarnya variabel citra capres dan 

cawapres yang tidak dipengaruhi oleh terpaan isu politik atau dapat diartikan 
bahwa pada saat terpaan isu politik sebesar 0, maka variabel citra capres dan 
cawapres sebesar 2,796.  

b. Koefisien regresi (b) sebesar 0,193 berarti terpaan isu politik mempunyai 
hubungan positif atau searah dengan citra capres dan cawapres, karena koefisien 
regresi bernilai positif. Setiap peningkatan 1 satuan terpaan isu politik maka akan 
berpengaruh terhadap peningkatan persepsi mahasiswa mengenai citra capres dan 
cawapres sebesar 0,193 satuan. 

 

Uji Hipotesis  
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji T yang apabila telah diperoleh 
nilai T hitung maka selanjutnya dilakukan perbandingan dengan nilai T tabel. Ketentuan yang 
dipakai dalam perbandingan adalah :  

a. Jika T hitung > T tabel pada taraf signifikan 5 % maka Ho ditolak yang berarti ada 
hubungan yang signifikan.  

b. Jika T hitung < T tabel pada taraf signifikan 5 % maka Ho diterima yang berarti 
tidak ada hubungan yang signifikan.  

Nilai T tabel pada sampel 60 orang dengan taraf signifikan 5 % bernilai 1,67. Untuk 
memperoleh nilai T hitung maka sebelumnya dilakukan perhitungan untuk mencari besaran 
nilai korelasi yang diperoleh melalui rumus korelasi product moment sebagai berikut :  
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r = 0,596 
 

Korelasi dilakukan untuk mengukur hubungan dua variabel yang dinyatakan dengan 
derajat keeratan atau tingkat hubungan antar variabel-variabel. Nilai korelasi (r) dalam 
penelitian ini sebesar 0,596. Hal ini berarti terdapat hubungan positif antara terpaan isu politik 
dengan persepsi citra capres dan cawapres. Apabila dilihat pada kategori nilai korelasi maka 
0,596 tersebut berada pada rentang 0,400  0,599 yang berarti berada pada kategori hubungan 
sedang atau cukup.  

Sementara itu, untuk mengetahui peramalan indeks korelasi yang menentukan besar 
hubungan variabel X (terpaan isu politik) terhadap variabel Y (citra capres dan cawapres), 
digunakan rumus Koefisien Determinasi ( r2 ) sebagai berikut : 

r2 = r x r 
r2 = 0,596 x 0,596 
r2 = 0,355 (35 %)  

Berdasarkan hasil perhitungan Koefisien Determinasi (r2) tersebut menunjukan bahwa 
kemampuan terpaan isu politik dalam mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai citra 
capres dan cawapres, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Lampung Angkatan 2013 sebesar 0,596 (35 %).  

Setelah diperoleh nilai-nilai korelasi (r) maka dapat diketahui nilai T hitung yang 
digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Perhitungan untuk 
memperoleh nilai T hitung didapatkan hasilnya yaitu 5,652. Berdasarkan nilai T hitung yang 
diperoleh tersebut dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T tabel (5,652 > 1,67) yang 
berarti bahwa sesuai dengan ketentuan perbandingan apabila T hitung > T tabel pada taraf 
signifikasi 5 % maka Ho ditolak yang berarti ada hubungan yang signifikan.  

Adanya nilai T hitung yang lebih besar dari pada T tabel maka hipotesis yang diterima 
adalah Ha yang berarti ada pengaruh terpaan isu politik terhadap citra capres dan cawapres. 
Sementara taraf signifikasi 5 % yang digunakan dalam uji hipotesis ini menunjukkan bahwa 
peneliti mempunyai 5 % kesempatan untuk membuat keputusan yang salah mengenai 
penolakan Ho (menerima Ha). Berdasarkan nilai taraf signifikan yang ditetapkan dapat 
ditentukan bahwa jika probabilitas lebih besar dari 5% (0,05) maka Ho diterima, sebaliknya 
jika lebih kecil dari 5 % maka Ho ditolak. Pada penelitian ini nilai sig. yang diperoleh adalah 
0,000 yang berarti lebih kecil dari 5% (0,000 < 0,005), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima 
yang menunjukan adanya pengaruh terpaan isu politik terhadap citra capres dan cawapres. 

 

Pembahasan  
Dari hasil analisis data yang diperoleh dapat diketahui bahwa terpaan isu politik pada 

pemilu 2014 mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai citra capres dan cawapres sebesar 
35 %. Sementara itu, nilai korelasi atau derajat keeratan antara variabel terpaan isu politik 
dengan variabel citra capres dan cawapres sebesar 0,596 yang berada pada hubungan yang 
sedang atau cukup.  

Dari hasil yang diperoleh peneliti dapat diketahui bahwa aspek kognitif atau 
pengetahuan responden mengenai isu-isu yang menerpa capres dan cawapres pada pemilu 
2014 menentukan pendapat responden mengenai isu-isu tersebut. Sesuai dengan Teori 
Konsistensi Kognitif-Afektif yang menjelaskan bagaimana seseorang berusaha membuat 
kognisi mereka konsisten dengan afeksinya.  

Selain itu, persepsi seseorang tidak terbentuk begitu saja tetapi ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi seseorang untuk berpersepsi terhadap suatu objek yang dilihat. Dalam 
hal ini, responden dalam menentukan persepsinya berdasarkan frame of refrence yaitu 
kerangka pengetahuan yang dimiliki atau dipengaruhi dari pendidikan, bacaan, penelitian, dll.  
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Dari pengetahuan yang didapatkan, responden menjadi tahu dan bisa berpikir mengenai isu-
isu apasaja dan benar dan tidaknya isu yang menerpa capres dan cawapres selama pemilu 
2014.  

Jika dikaitkan dengan frame of refrence responden, pengetahuan yang dimiliki 
responden dapat dilihat dari sumber-sumber informasi yang diterima oleh responden. Hal 
tersebut jelas mempengaruhi aspek kognitif atau pengetahuan responden (dapat dilihat pada 
tabel 5.40 dan pada lampiran tabel tunggal sumber informasi responden). Pada tabel tersebut 
dijelaskan bahwa mayoritas mahasiswa menyatakan kadang-kadang dalam mengikuti 
perkembangan isu-isu yang menerpa capres dan cawapres yaitu sebesar 58 %, sebesar 35 % 
menyatakan sering mengikuti, dan hanya sebesar 7 % yang menyatakan tidak pernah 
mengikuti perkembangan isu capres dan cawapres pada Pemilu 2014.  

Pada penelitian ini, responden sebagai mahasiwa yang juga mengkaji ilmu sosial 
politik tidak menerima berita-berita yang disajikan media massa begitu saja. Responden 
mengkaji dan menyeleksi kebenaran-kebenaran berita yang disajikan. Melalui pengetahuan 
yang dimiliki responden yang didapatkan dari berbagai macam sumber informasi seperti yang 
ada pada penelitian ini, diantaranya adalah melalui televisi, koran, internet, diskusi organisasi, 
diskusi perkuliahan, diskusi bersama keluarga, maupun teman-teman.  

Dari hasil data yang diperoleh penulis, mayoritas responden menyatakan kadang-
kadang dalam mengikuti perkembangan isu-isu mengenai capres dan cawapres. Sehingga 
sesuai dengan teori yang digunakan penulis yaitu teori konsistensi kognitif-afektif, mayoritas 
responden pada akhirnya menyatakan pengetahuannya ragu-ragu terhadap isu-isu yang 
menerpa, responden antara tahu tetapi tidak yakin terhadap pengetahuannya, dan akhirnya 
mayoritas respondenpun menyatakan ragu-ragu terhadap kebenaran mengenai isu-isu yang 
menerpa masing-masing capres dan cawapres pada Pemilu 2014. Berikut prosentasenya, 
sebesar 25 % responden menyatakan tahu terhadap isu-isu dan menyatakan bahwa isu-isu 
tersebut adalah benar, 50 % responden menyatakan pengetahuannya ragu-ragu, dan ragu-ragu 
terhadap benar atau tidaknya isu-isu yang menerpa, dan sisanya 25 % responden juga 
menyatakan tidak tahu dengan isu-isu yang menerpa dan menyatakan tidak benar (dapat 
dilihat pada tabel 5.38 mengenai distribusi jawaban responden tentang terpaan isu).  

Dalam mencari informasi mengenai isu-isu yang menerpa capres dan cawapres, 
responden dihadapkan pada kondisi media massa yang tidak independen dan tidak objektif. 
Media massa memberikan informasi yang tidak berimbang dan menguntungkan satu pihak, 
baik televisi, surat kabar atau koran, dan internet. Media massa di Indonesia di dominasi 
kepemilikannya oleh tokoh-tokoh yang juga terlibat dalam pemilu 2014. Alhasil, informasi 
yang dihasilkan hanya informasi yang juga dapat menguntungkan pemilik media tersebut. 
Sehingga responden tidak dapat sepenuhnya mempercayai apa yang disajikan oleh media 
massa di Indonesia.  

Berdasarkan kondisi tersebut, hasil dari penelitian ini adalah setengah dari jumlah 
responden yaitu sebesar 50 % menyatakan ragu-ragu bahwa citra negatif yang muncul pada 
capres dan cawapres dari ketujuh item pertanyaan mengenai citra capres dan cawapres 
(variabel y) atau dapat dikatakan, sebesar 50 % responden menyatakan citra bersifat netral. 
Selanjutnya sebesar 25 % responden menyatakan bahwa citra negatif yang muncul pada 
capres dan cawapres adalah tidak benar, atau dapat dikatakan sebesar 25 % responden 
menyatakan citra bersifat positif. Dan sisanya yaitu sebesar 25 % lagi, responden menyatakan 
bahwa citra negatif yang muncul pada capres dan cawapres adalah benar, atau dapat dikatakan 
sebesar 25 % responden menyatakan citra tersebut bersifat negatif  
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SIMPULAN 
 

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut  
A. Dari sisi aspek kognitif dan aspek afektif, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

mahasiswa FISIP Universitas Lampung angkatan 2013 ragu-ragu terhadap isu-isu 
yang menerpa calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2014 dan pada 
persepsi mahasiswa mengenai citra capres dan cawapres, sebesar 25 % responden 
memberikan citra positif, 50 % responden memberikan citra netral, dan 25 % 
responden memberikan citra negatif.  

B. Derajat keeratan atau tingkat hubungan antara variabel terpaan isu politik dengan 
persepsi mahasiswa FISIP Universitas Lampung Angkatan 2013 mengenai citra capres 
dan cawapres memiliki hubungan sedang atau cukup dengan nilai korelasi sebesar 
0,596. Mengenai kemampuan terpaan isu politik dalam mempengaruhi persepsi 
mahasiswa mengenai citra capres dan cawapres diketahui sebesar 0,355 (35 %). 
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ABSTRAK  
Fundamentalisme, seringkali dituding sebagai salah satu penyebab dan penyebar 

terjadinya disintegrasi bangsa. Fundamentalisme dan semangat mengakar seringkali menjadi 
kata yang ditakuti dan dihindari untuk diimplementasikan. Akibatnya, pada sebagian kalangan 
tertentu, yang menjadi sasaran tudingan kata fundamentalisme itu, yakni kalangan beragama, 
kata ini menjadi menakutkan dan mereka berusaha menjauhi perbincangan yang mengarah 
pada fundamentalisme dalam beragama. Meskipun sesungguhnya, fundamentalisme dapat 
bermakna sangat banyak, sesuai bidang kajiannya. Misalnya fundamentalisme agama maupun 
fundamentalisme ideologi lain. Apakah benar fundamentalisme masih relevan untuk di tuding 
sebagai penyebab disintegrasi bangsa ? Fundamentalisme yang mana, yang berkorelasi 
terhadap disintegrasi bangsa?. Penyajian tulisan ini merupakan refleksi dan berusaha 
mengkritisi terminologi bahwa fundamentalisme berkorelasi terhadap disintegrasi bangsa. 
Penulis melakukan studi literatur dalam upaya mendapatkan argumentasi maupun pemaparan 
mengenai makna fundamentalisme itu sendiri maupun sejarah dan fakta mengenai 
fundamentalisme ini. Literatur ini kemudian disarikan dan dihubungkan untuk mendapatkan 
kesimpulan yang memadai guna memahami hubungan antara fundamentalisme dan 
disintegrasi bangsa. Hasil yang bisa disimpulkan, tidak ada hubungan antara fundamentalisme 
dengan disintegrasi bangsa, setidaknya dalam beragama. Hasil dan kesimpulan refleksi dan 
kritisi mengenai hubungan antara fundamentalisme dengan disintegrasi bangsa ini, memang 
masih membuka kemungkinan untuk dikaji ulang atau diperdebatkan. Namun demikian, 
sejauh yang penulis pahami dan kumpulkan dari berbagai literatur yang ada, mengaitkan 
fundamentalisme dengan disintegrasi bangsa merupakan kesimpulan yang terlalu terburu-
buru, alih-alih sebagai upaya peminggiran kaum fundamentalis agama untuk tetap eksis dan 
menemukan jati dirinya di tengah pergumulan perang wacana.  
Keyword : fundamentalisme, disintegrasi, pergumulan perang wacana  

 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah  

Kata fundamentalisme seringkali menjadi kata yang menakutkan, karena memberikan 
persepsi bagi yang membacanya, seakan-akan mengarah pada perilaku yang menyimpang 
atau perilaku yang tidak lazim di masyarakat. Fundamentalisme juga sering dituding sebagai 
salah satu biang keladi yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Fundamentalisme juga sering 
diidentikkan dengan perilaku sebagian umat beragama yang ingin konsisten menjalankan 
agama, namun tidak dapat melaksanakannya sehingga memicu mereka untuk bersikap nekad 
dan menggangu stabilitas masyarakat.  

Dengan demIkian, fundamentalisme kemudian menjadi dikaitkan dengan sikap 
ekstrem, sikap defensif menyerang pihak lain yang tidak sejalan dengan pemikiran dan 
keyakinannya.  

Tudingan-tudingan ini menjadi semakin mengemuka, ditengah semakin maraknya 
gairah beragama dikalangan masyarakat Indonesia. Berbagai kegiatan yang menunjukkan 
eksistensi kaum agamawan, kini tak sungkan-sungkan lagi menunjukkan jatidirinya.  
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Kelompok masyarakat yang komitmen menjalankan syariat agamanya ini, bahkan seringkali 
melakukan aksi-aksinya dalam upaya mengawal peristiwa yang dianggap melanggar syariat 
agamanya. Contoh kelompok ini adalah FPI, GNPF MUI, dan yang sempat dilarang, HTI 
(Hizbut Tahrir Indonesia)  

demikian keadaannya, bahwa fundamentalisme beragama (dalam tulisan ini khususnya agama 
Islam) identik dan berkorelasi dengan disintegrasi bangsa ? Inilah pentingnya kajian relevansi 
antara fundamentalisme agama (Islam) dengan potensi disintegrasi bangsa. 
 

KAJIAN PUSTAKA 
A. Fundamentalisme dan beberapa pokok fundamen Islam  

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebut makna fundamen sebagai dasar, hakekat 
dan asas. (KMBI, WJS. Porwodarminto : 2007 :332). Dalam pengertian ini, berarti 
fundamentalisme adalah sebuah pemahaman yang mendasar, yang sesuai dengan 
hakekat atau asas-asasnya. Fundamentalisme agama Islam, dengan demikian, adalah 
pemahaman umat Islam kepada hakekat beragama, hakekat agama, pemahaman yang 
mendasar atas ajaran agama atau pemahaman atas asas-asas kehidupan beragama yang 
mendasar, oleh karenanya ia menyeluruh. Hal ini karena Islam sendiri mencakup 
seluruh aspek kehidupan : kultur, ekonomi, ideologi, keamanan bahkan simbol.  
Apa yang salah dari fundamentalisme beragama ? Bukankah pemahaman agama harus 
mendasar, mengakar sehingga terbentuk fundamen yang kuat sebagai dasar 
berkehidupan kemasyarakatan ? Bukankah seseorang perlu menjadi kuat, agar tidak 
mudah goyah oleh berbagai pengaruh buruk dunia yang sebagiannya, menyesatkan ?  

Amstrong, tidak memberikan deskripsi yang jelas. Karen Amstrong menyebutkan 

vacuum by creating a new focus of meaning. The idoels of fundamentalisme are not 
  

 dan pandangan mengenai fundamentalisme 
sendiri mulai beragam. Hal ini ditunjukkan oleh penemuan oleh American Academi of 
Arts and Science yang mempelopori proyek fundamentalisme untuk menganalisis 
pengaruh fundamentalisme terhadap berbagai aspek kehidupan. Penemuan terakhir 
dari proyek ini menemukan bahwa semakin berkembangnya perubahan-perubahan 
dalam fundamentalisme. Terjadi perubahan pandangan, ideologi dan program gerakan 
fundamentalisme agama, yang semakin heterogen; mulai dari kekerasan, integrasionis, 
akomodasionis, pasivis,hingga sparatis terhadap komunitas dan budaya yang 

sendiri.  

kebangkitan Islam Global yang fundamentalistik, adalah produk modernitas. 
Fundamentalisme muncul sebagai reaksi atas otoritaritariasme Barat yang hegemonik 
terhadap ruang gerak kaum muslimin yang terus dipinggirkan secara ideologis, politis 
dan ekonomis. Kebrutalan agresor Israel, di Palestina, konflik Kashmir, tipudaya dan 
konspirasi Barat di Mesir, Irak dan Libya, menjadi contoh konkrit betapa Barat telah 
menjadi kekuatan hegemonik, otoritarian dan konspiratif yang terus memojokkan 
Islam di kancah sosial politik global. Tentu saja hal ini memicu kaum muslim untuk 
kembali merevitalisasi dan memberdayakan dirinya untuk kembali pada ajaran 
agamanya sebagai penguatan dan sumber perlawanan. Hal ini ditegaskannya, dengan 
mengatakan bahwa karakteristik paling spektakuler dari fundamentalisme adalah  
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keberhasilannya memobilisasi massa, bukan saja dari segi jumlah tapi juga militansi. 
Agama merupakan bagian esensial dalam fundamentalisme dilihat dari sisi 
kepemimpinan, ideologis, etos, tujuan dan hubungannya dengan kelompok sosial lain. 
Dengan sentimen keagamaan, maka setiap gerakan dapat menghasilkan kekuatan 
dahsyat.  

gerakan agama yang bereaksi terhadap perubahan sosial yang menganggapnya suatu 
krisis. Fundament
menyebut ada 3 unsur dalam fundamentalisme : 1) fenomena keagamaan, 2)penolakan 
terhadap dunia, sebagai penolakan atas perubahan sosial yang dinilai sebagai krisis, 3) 
reaksi defensif sembari mengupayakan kehidupan masa lalu sebagai ide mengenai 
kehidupan paling ideal (2003 : 4-5)  

Bagi penulis sendiri, tudingan fundamentalisme belum lengkap tanpa adanya 
suatu indikator-indikator untuk menunjuk pada karakteristik fundamentalisme 
tersebut. Penyebutan fundamentaslisme tanpa merujuk pada akar katanya, terasa 
memaksakan kehendak dan tendensius. Bagi penulis sendiri, rujukan yang berasal dari 
kamus besar bahasa Indonesia, lebih adil untuk pendefinisian fundamentalisme itu, 
sekaligus melengkapinya dengan indikatornya, yaitu : 1) pemahaman agama yang 
mendasar dan mengakar , 2) bersifat universal/ menyeluruh, sehingga mencapai 
kesempurnaannya memenuhi seluruh aspek kehidupan (politik, ekonomi, kultural 
bahkan simbol), 3) sesuai dengan hakekat atau asas-asas agama itu sendiri (syamil wa 
muttakamil, mendasar, menyeluruh dan sempurna). Sebagaimana dikatakan di atas, 
Islam adalah politik, kultural, ideologis teologis, ritual, ekonomi bahkan simbol. Oleh 
karenanya, seseorang disebut Islamis, bisa saja ia menerapkan sebagian dari unsur-
unsur Islam itu, namun jika ia ingin menjadi islamis yang syamil wa mutakamil, 
berarti ia harus dengan menerapkan unsur Islam itu secara menyeluruh pada ranah 
privat maupun publik/ sosial.  
Konsep Fundamental dalam Islam sangat banyak, yang sudah seharusnya dipahami 
dan diamalkan oleh para penganutnya. Islam sebagai panduan hidup, harus dipahami 
sebagai dasar seluruh kehidupan, sebagai the way of life bagi pemeluknya. Bila tidak 
demikian, maka sebaliknya agama yang dipahami secara parsial akan membahayakan 
agama dan pemeluknya itu sendiri. Itulah yang disebut parsialis, ekstrimitas, maka 
akan terjadi pencampuradukan antara haq dan batil.  
Harus di akui, bahwa sebagai sebuah dien, Islam juga memberikan rambu-rambu pasti 
dan kepastian bahwa Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Hal ini sama dengan 
agama samawi lainnya, yang memberikan jaminan kepada pemeluknya atas apa yang 
diyakininya itu.  

-
orang yang telah diberi Al Kitab, kecuali sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka, 
karena kedengkian yang ada pada mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah 

 
 

utama, banyak menyebutkan aktivitas sosial sebagai bagian dari kehidupan yang harus 
dijalani oleh seorang muslim. Dan ini merupakan kaidah atau asas fundamentalisme Islam. Al 
Qur an menjelaskannya sebagai berikut :  
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yang lebih baik perbuatannya/ pekerjaannya/ amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha 
 

 

a serta orang-orang mukmin 
akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui 
akan yang ghaib, dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepada kamu apa yang telah kamu 

 
 

Jalaluddin Rahmat, dalam penelitiannya menemukan bahwa di dalam Al Quran dan hadist 
memuat komposisi asas fundamental kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Komposisi 
tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Al Quran dan hadist proporsi terbesar adalah kehidupan sosial.  
2. Pada saat perbenturan antara ibadah dan muamalah penting, maka ibadah dapat 

diperpendek dan digabung ( misalnya sholat saat peperangan, sholat saat safar)  
3. Ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan diberi ganjaran lebih tinggi daripada 

ganjaran ibadah individual  
4. Jika ibadah tidak sempurna, atau batal, maka kafaratnya bersifat sosial (misalnya 

puasa wajib, batal, hukumnya membayar fidyah, memerdekakan budak, memberi 
makan orang miskin. Salah seorang sahabat, ketika terlambat sholat berjamaah, 
mensedekahkan sebidang tanahnya kepada fakir miskin) (M. Yatimin Abdullah, 2004 : 
154) 

 

Islam secara politik, memberi rambu-rambu agar mentaati pemimpin, dan kesepakatan 
bersama. Kesepakatan bersama dalam konteks ini bukan dianggap sebagai suatu 
kebenaran, tetapi mengingkari kesepakatan bersama juga tidak dianjurkan. Mengenai 
fondasi perlunya mentaati pemimpin. Al Qur an menjelaskan sebagai berikut :  

-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di 
antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran dan RasulNya) jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik 

  
Ayat diatas menjadi pondasi dalam pembuatan hukum dan politik dalam Islam. 

Pemahaman di atas memberikan justifikasi nash wajibnya taat kepada pemimpin dan 
bahwa mayoritas yang merupakan ahlul hilli wal aqdi (MPR/DPR) yang telah memenuhi 
syarat dan telah melakukan musyawarah, diberikan kekuasaan sebagai suara mayoritas 
yang wajib dipatuhi, sebagai pembuat hukum, undang-undang atau atau fatwa yang 
bersifat umum. Sedangkan yang bersifat ibadah dan keagamaan, harus kembali pada 
hukum Allah dan RasulNya. (Farid A. Khaliq, 2005 : 100-101)  
Asas fundamental Islam mengenai kepemimpinan Islam (Ulil Amri minkum) adalah 
sebagai berikut :  

-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan 
orang-orang beriman,berbuat demikian, niscaya ia tidak akan memperoleh apapun dari 
Allah, kecuali karena siasat menjaga diri sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah 
memperingatkan kamu akan diri (siksa)Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.(QS. 
Ali Imran/3 : 28)  
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B.  Islam Dan Pluralitas 
 

Secara tekstual, Islam yang mendasarkan aturannya pada firman Allah SWT dalam Al 
Quran dan hadist Rasulullah Muhammad SAW, telah mengakui adanya pluralitas sebagai 
qodar Allah yang tak terhindarkan. Pluralitas merupakan salah satu tanda kebesaran Allah, 
Sang Pencipta, yang telah menciptakan umat dan seluruh alam semesta ini. Sang Pencipta, 
telah menciptakan beragam manusia yang berbangsa dan bersuku, agar manusia saling 
mengenal.  
Hal ini tertuang dalam Al Quran sebagai berikut :  

-tanda kekuasaanNya adalah menciptakan langit dan bumi dan berlain-
lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi orang-  

 

sungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertaqwa diantara ka
Al Hujurat : 13) 

 

Teks atau ayat ayat ini sangat jelas memberikan ilustrasi, bahwa secara mendasar dan sejak 
awal, manusia telah beragam. Dalil-dalil ini dapat dipakai sebagai rujukan tentang 
keanekaragaman, pada batas  batas tertentu juga mengarahkan pada pengertian pluralitas 
kehidupan manusia. Meskipun pluralitas dalam konsepsi Islam, tidak berarti pembebasan 
manusia untuk melakukan perilaku yang menyimpang ajaran agamanya (bagi penganut 
Islam). Keragaman dalam konteks Islam, adalah keragaman dalam bingkai persatuan dan 
pengakuan adanya kelompok lain sebagai sebuah keniscayaan. Hal ini ditegaskan dalam Al 
Quran sebagai berikut :  

-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin, dan orang-orang 
Nashrani, siapa saja diantara merekayang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian 
dan beramal sholeh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati (QS. 2/ Al Baqarah : 62) 

 

orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shobiin, dan Nasrani, siapa saja 
diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal sholeh, 
maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati (QS. Al 
Maidah : 69) 

 

Pluralitas  dalam  kerangka  kesatuan  umat,  dalam  sejarah  Islam  termaktub  dalam  Piagam 
Madinah. Undang-undang negara Madinah itu menjelaskan bagaimana persatuan antara kaum  
muslimin  dengan  kaum lainnya tetap  bersatu dalam  naungan Islam, berjuang  bersama 
membela negara Madinah tersebut. 
Pertama : 

 
mengikuti  mereka,  maka  bergabung  dengan  mereka  dan  berjuang  bersama  mereka  dan 
berjuang bersama-sama. Mereka adalah umat yang satu, yang berbeda dari kelompok 
masyarakat yang lainnya. 
Kedua, :  

-orang Yahudi adalah satu umat bersama kaum beriman. Bagi kaum Yahudi agama 
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Ketiga : 
-orang Yahudi mengeluarkan biaya perang bersama kaum beriman, selama mereka 

sedang melakukan peperangan. Orang Yahudi menanggung biaya kebutuhan mereka sendiri 
dan kaum muslimin bertanggung jawab menanggung kebutuhan mereka sendiri. Dan, mereka 
semua saling membahudalam menghadapi serangan luar terhadap orang-orang yang 
tergabung dalam piag  
Ke empat :  

-orang yang tergabung dalam 
piagam ini, yang ditakutkan akan membuat kerusakan maka masalahnya dikembalikan kepada 

-17) 
 

Pluralitas juga semakin dikuatkan di dalam Al Quran yang menyebutkan bahwa, tidak ada 
paksaan untuk masuk Islam, untukmu agamamu, untukku agamaku. Seperti di jelaskan di 
bawah ini :  

las jalan yang 
  

  
 

ia beriman, dan barangsi  

29) 
 

Ayat-ayat diatas telah menjadi panduan piagam Madinah, pada jaman Rasulullah Muhammad 
SAW.  
Dalam perkembangannya, Islam mengakomodasi perbedaan, bahkan dalam internal Islam itu 
sendiri. Hal ini karena dikalangan muslim sendiri, Islam tidak dimaknai dengan tafsir 
monolitik, namun ia membuka kesempatan multi tafsir. Sepanjang berada dalam teks-teks 
nash yang shahih dan dukungan data maupun fakta sejarah para sahabat dan terutama shirah 
Rasulullah Muhammad SAW. Dalam Islam dikenal empat mazhab, yang masing-masing 
mazhab memiliki pengikutnya sendiri (Hambali, Maliki, Syafei). Masing-masing imam 
bahkan saling mengakui pada kapasitas keilmuan mereka, meskipun demikian, bila terjadi 
perbedaan, mereka akan mengembalikan kebenaran sebagai hak Yang Maha Kuasa dan 
Rasulnya Muhammad SAW. Hal ini merupakan indikasi, jika terjadi perselisihan diantara 4 
imam Mazhab, sekalipun mereka orang-orang yang berilmu dan memiliki pengikut fanatiknya 
sendiri, tetap mengakui dan mengembalikan segala kebenaran kepada dua sumber hukum 
utama Islam, yakni Al Quran dan Hadist (sunnah Rasul). 
 

PEMBAHASAN 
 

Diskusi : Fundamentalisme versus Ekstrimisme  
Kembali pada pembicaraan awal, menghubungkan antara fundamentalisme Islam 

dengan disintegrasi bangsa, terasa menyudutkan dan tendensius. Harus diakui bahwa 
fundamentalisme tidak hanya terjadi pada diri umat Islam, bahkan pada agama yang lain. Ia 
bisa terjadi pada keyakinan agama Yahudi, Kristen dan Hindu, Budha. Dan pada titik ini, 
sebenarnya setiap agama berpotensi memiliki implikasi positip dan negatif. Implikasi positip 
atau negatif ini, sebenarnya lebih pada perilaku dan penafsiran masing-masing individu di 
dalamnya.  

Bila terorisme dianggap bersumber dari Islam, juga tudingan yang tidak adil dan 
sekaligus tendensius. Di kalangan Amerika, yang diidentikkan sebagai pelopor penyebutan 
teroris yang stigmatis diarahkan muslim pun, sebagian ahlinya menyatakan, bahwa gejolak  
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pemberontakan di dunia lebih pada adanya benturan peradaban. Benturan peradaban antara 
kultur barat dan kultur Islam, yang mengemuka, dan dari adanya ketimpangan dan ketidak 
adilan dunia dalam memposisikan dirinya masing-masing. Ada yang dominan dan hegemonik, 
mau menjadi penguasa tunggal dunia, yang nota bene adalah Barat, di sisi lain, ada yang 
selalu dicurigai, di kucilkan dan teralienasi, di penjara namun tanpa pengadilan, semisal 
Guantanamo ; mereka kebetulan adalah Islam. Ketimpangan yang sangat jauh ini, dan pada 
kultur manapun, akan sangat membuka peluang terjadinya pembalasan, pada pihak yang tak 
berdaya, dan teralienasi, sebagai bukti bahwa mereka ada, berdaya dan tak terima 
diperlakukan semena-mena. Sebut saja, misalnya penyerangan menara kembar 11 September. 
Hampir seluruh dunia menyebutnya sebagai terorisme Islam, namun tidak ada yang mengutuk 
ketika masjid dan penduduk Palestina di hancurkan, masjid tertua di Baabri di India di 
hancurkan. Dunia diam, ketika Amerika menghancurkan mujahid Afghanistan, 
memporakporandakan dan menghancurkan legenda negeri 1001 malam Irak, Libya dan 
lainnya. Dunia diam dan tak menyebutnya terorisme.  

Peristiwa teror dan tragedi kemanusiaan, di dalam Islam sendiri tidak mendapatkan 
tempatnya. Namun harus diakui, tragedi kemanusiaan dalam konteks pembalasan atas setiap 
arogansi dan kesewenangan, pun tidak dapat dielakkan. Hal ini dianggap sebagai pelajaran 
berharga dan penyadaran.  

Agama, sebagai yang bertugas mengemban fungsi profetik, menurut saya, tidak layak 
di anggap sebagai biang keladi permusuhan sampai pada pengarah disintegrasi bangsa. Dalam 
sejarah ke Indonesiaan, dihapuskannya piagam Jakarta, yang di gagas para the founding 
father, termasuk para pejuang Islam selama beberapa bulan, namun harus dirubah dalam 
beberapa jam oleh usulan kaum nasionalis dan Kristen di pihak lain, menunjukkan betapa 
Islam dan umat Islam di Indonesia tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan.  

Ada sebagian umat Islam, yang memang bersikap ekstrim, karena memandang segala 
jerih payah dan pengorbanan umat Islam masih terus dirongrong. Dan ini dapat menimbulkan 
sikap ekstrimitas, yang dalam terminologi syaikh Yusuf Al Qordhowi, adalah sikap yang 
berlebih-lebihan. Sikap ekstrim, atau berlebihan ini, merupakan implikasi dari kesenjangan 
atau perbenturan peradaban, Islam di sisi lain dan Barat di sisi lainya. Namun demikian, 
menurut syaikh Yusuf Qordhowi, orang boleh berpandangan ekstrim (ghuluw, berlebihan) 

orang lain, untuk perbandangan seperti dirinya. Sikap ghuluw terbatas pada ruang privat, 
bukan ruang publik, untuk menghargai keberadaan orang lain. Ketika ia berada dalam 

:32-34)  
Sikap ketidak terimaan dan perasaan diperlakukan tidak adil, dalam sejarahnya, telah 

terjadi sejak para sahabat bersama Rasulullah Muhammad. Peristiwa perjanjian Hudaibiyah 
dan juga piagam Madinah, merupakan contoh teknologi dan ilmu resolusi konflik Muhammad 
SAW. Pada piagam Madinah, Rasul menempuh resolusi konflik antara muslim dan non 
muslim dengan jalan :  

1. Rasul menempatkan masyarakat non muslim sebagai masyarakat yang bebas, bukan 
sebagai masyarakat terjajah.  

2. Rasul menempatkan mekanisme hubungan muamalah (hubungan antar manusia) 
secara fair, baik untuk kalangan muslim dan non muslim.  

3. Rasul tidak membuat jarak antar hubungan muslim dan non muslim.  
4. Rasul memberikan kepastian hukum kepada non muslim, bahwa mereka bukan pihak 

yang dizalimi, tetapi pihak yang sama-sama dilindungi, asalkan sama-sama mematuhi 
aturan negara.  
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Sedangkan dalam perjanjian Hudaibiyah, para sahabat merasa bahwa isi perjanjian 
Hudaibiyah sangat merugikan umat Islam dan penghinaan kepada Rasulullah. Hal ini 
tercantum dalam perjanjian Hudaibiyah yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :  

1. Rasulullah sebagai nabi tidak diakui, karena dicantumkan kata Muhammad bin 
Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah.  

2. Akta perjanjian tidak dimulai dengan bismillahirrohmanirrahim, padahal setiap 
amalan muslim harus dimulai dengan kata ini, sebagai pengagungan kepada Allah.  

3. Isi perjanjian, yang mengharuskan kaum muslim mengundurkan jadwalnya 
melaksanakan ibadah haji.  

4. Isi perjanjian, mewajibkan kaum muslimin Madinah mengembalikan kaum muslim 
Mekkah yang telah bergabung dengan Rasul di Madinah, orang Madinah dilarang 
menghalangi non muslim pergi ke Makkah, sedangkan orang Mekkah muslim dilarang 
pergi ke Madinah.  

5. Dalam kurun waktu tertentu, dilarang saling menyerang.  
Perjanjian Hudaibiyah sendiri, ternyata berdampak besar bagi kedua belah pihak, sebagai 
akibat resolusi konflik oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hal-hal positip yang terjadi pasca 
perjanjian Hudaibiyah adalah :  

1. Rasul ingin menunjukkan bahwa kaum muslim bisa berdamai dan mengambil jalan 
resolusi konflik yang adil sekaligus tetap berkomitmen di dalamnya.  

2. Rasul memberikan peluang kepada kedua belah pihak untuk saling bermuhasabah, dan 
berinteraksi secara normal dan manusiawi dan meredakan ketegangan,Pada akhirnya, 
interaksi ini justru membuka peluang, masuk Islamnya sebagian besar penduduk 
Makkah. Para sahabat yang pada awalnya sangat jengkel dengan perjanjian 
Hudaibiyah, akhirnya dengan kesabaran mereka mengakui kebenaran resolusi konflik 
Rasulullah Muhammad SAW. Demikian juga ketika terjadi futhu Makkah, tidak 
terjadi penumpahan darah, bahkan ketika memasuki Makkah, segera diumumkan 
bahwa siapa yang tinggal di masjid selamat, siapa yang tinggal di dalam rumahnya, 
selamat, siapa yang tinggal di rumah Abu Sufyan selamat. Tidak terjadi penumpahan 
darah sedikitpun. (Surwandono & Sidiq Ahmadi, 2011 : 36-40) 

 

SIMPULAN  
Dari sejarah Islam ini, menunjukkan bahwa, sangat tidak beralasan menuding 

fundamentalisme sebagai sumber disintegrasi bangsa. Yang mungkin adalah sikap ekstrimis, 
atau berlebih-lebihan dari sekelompok orang yang mana sikap ini ingin disebarkan kepada 
orang lain. Namun harus dipahami pula, sikap ekstrimitas ini juga diakibatkan oleh 
perbenturan kultural ideologis yang senjangnya sangat jauh, hingga menimbulkan alienasi dan 
penindasan pula. Rasa ketertindasan ini, mungkin dapat menyebabkan balas dendam atau 
perbuatan ingin memberi pelajaran kepada kelompok yang menindas sebagai bukti eksistensi 
dirinya ada dan sebagai bentuk perlawanan.  

Contoh kasus kontemporer, gerakan Intifadha di Palestina dan menyebar ke hampir 
seluruh dunia, merupakan gerakan perlawanan akibat intensitas Israel yang menggusur lahan 
Muslim Palestina. Intensitas konfrontasi Muslim Yahudi sendiri sebenarnya mulai menurun 
pasca perjanjian Camp David. Namun, hal ini tidak diimbangi di pihak Israel dan kawan-
kawannya, karena justru mereka semakin brutal membantai kaum muslimin. Puncaknya 
adalah pembantaian muslim Arab di Sabra dan Satila 1998. Maka lahirlah gerakan Intifadha 
untuk menyerang kembali agresor Israel.  

Contoh kasus di India, di mana masjid Baabri di Ayodya dihancurkan dan dijadikan 
kuil Rama disertai pembantaian / pembunuhan massa terhadap kaum muslim, menimbulkan 
pembalasan muslim terhadap sekelompok orang Hindu yang akan beribadah. Demikian juga  
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aksi balas yang dilakukan kaum muslim India, tahun 2003, juga dikarenakan terjadi 
pembantaian muslim pada pemilu sebelumnya. Hingga saat ini, kaum muslim yang berada 
dalam posisi minoritas, seperti halnya di Rohingya, masih dalam posisi tertekan dan tertindas. 
Untuk kasus Indonesia, dapat ditarik benang merahnya saja, seperti pada kasus Ahok atau 
gejolak yang ditimbulkan oleh FPI pada peristiwa yang lainnya.  

Peristiwa ini seharusnya tidak dianggap sebagai bentuk pemberontakan, tetapi harus 
didudukkan sebagai tantangan untuk lebih bersifat sama-sama mendekat dan memahami 
seperti halnya dalam perjanjian Hudaibiyah. Pengambil kebijakan mestinya harus bisa lebih 
bersifat arif, alih-alih memelihara perbedaan itu, mengompori dan turut menstigmatisasi 
muslim teroris, sehingga menimbulkan perasaan takut dan menakut-nakuti terhadap agama 
sebagai sumber kebenaran.  

Jika masing-masing pihak dapat secara interaktif saling memahami dan mendekatkan 
diri, mengenal lebih jauh, diharapkan akan terjadi proses taaruf dan saling mengisi atas 
kekurangan masing-masing.  

Sekali lagi, fundamentalisme tidak dapat disebut sebagai biang keladi dari disintegrasi 
bangsa, apalagi sebagai sumber terorisme. Yang terjadi adalah perbenturan antara mereka 
yang dizalimi, di tindas dengan mereka yang dintimidasi, di stigmatisasi dan dialienasi. Hal 
ini menimbulkan sifat ekstrimitas dan pembalasan sebagai aksi unjuk diri dan pembelajaran 
bagi pihak yang menzalimi dan mendominasi/ hegemoni.  

Mendudukan para pembalas sebagai sebuah gerakan yang menantang semua pihak dan 
terutama para polcy maker, untuk lebih arif dalam bersikap, lebih santun dan mencoba 
mendekat, akan memunculkan wajah Islam yang sesungguhnya, sesuai dengan 
fundamentalisme Islam itu sendiri, yaitu agama yang mengemban amanah profetik, sebagai 
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ABSTRAK 
 

L-PAMAS sebagai civil society berupaya mengimplementasikan program Sekolah Ramah 
Anak (SRA) dibantu lembaga donor internasional bernama Childfund International. Program 
SRA ini diimplementasikan jauh sebelum Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Sekolah Ramah Anak dikeluarkan dan disahkan. Dua sekolah pilot project yaitu, SDN 2 
Karangsari dan SDN 3 Panggungrejo, di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif-deskriptif, berupaya menjawab pertanyaan bagaimana keterlibatan dan 
dinamika civil society NGO L-PAMAS dalam program SRA sebagai upaya mendukung 
perwujudan KLA di Kabupaten Pringsewu. Hasil penelitian menyimpulkan, sebagai civil 
society L-PAMAS (1) mempunyai kemandirian terhadap negara, tetapi di antara keduanya 
terdapat hubungan timbal balik. L-PAMAS menjalin komitmen dengan Dinas Pendidikan, 
Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Hippun Pemekonan, dan 
Pemerintah Desa/Kepala Pekon, tanpa adanya komitmen tertulis. Temuan ini menguatkan 
bahwa sebagai sebuah perwujudan civil society, L-PAMAS, dapat menempatkan dirinya 
sebagai penghubung antara aktor-aktor pemerintah pelaku dunia pendidikan; (2) bahwa civil 
society merupakan arena sosial yang mengandung kepentingan berbeda, namun 
memungkinkan terjadinya negosiasi terus-menerus secara bebas. Childfund International dan 
L-PAMAS sebagai wujud civil society disatu sisi, berkolaborasi dengan state actor yang di 
sisi lain, memiliki kepentingan yang berbeda. 
 

Key words: sekolah ramah anak, kabupaten layak anak, civil society, L-PAMAS  
 

PENDAHULUAN 
 

Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara 
optimal, baik fisik, mental maupun sosial karena anak merupakan generasi penerus bangsa 
yang memiliki hak dan kewajiban ikut serta membangun negara. Anak merupakan subjek dan 
objek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai tujuan bernegara, masyarakat 
yang adil dan makmur baik secara spiritual maupun materil. Menurut Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

Baik anak dan orang dewasa dapat tumbuh dan mengembangkan potensi dirinya 
secara optimal jauh dari ketakutan akan kekerasan. Maka penting dan perlu adanya 
pemberdayaan terhadap anak, dengan tujuan agar tiap individu anak dapat mengembangkan 
kepribadian, menggali potensi dan menumbuhkan kepercayaan diri yang baik.  

Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, maka 
sudah selayaknya negara melindungi dan menjaga generasi mudanya dari hal-hal buruk yang 
kemungkinan akan terjadi. Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan 
dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tidak terpenuhinya hak anak akan menurunkan  
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kualitas hidup anak dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah bagi negara, pemerintah, 
masyarakat, keluarga dan orangtua.  

Jika kita menelaah persoalan yang terjadi di lingkungan sosial anak, maka akan 
banyak timbul keprihatinan yang mendalam. Banyak anak-anak yang harus menanggung 
resiko akibat kelalaian maupun ketidak mampuan orang dewasa dan orang tua khususnya 
dalam melindungi anak. Hak-hak mendasar anak seringkali diabaikan dan tidak terpenuhi, 
seperti akses pendidikan, perlindungan atas kekerasan, seksual dan psikis.  

Menurut data kasus berdasarkan klaster perlindungan anak KPAI (Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia), terdapat 22.109 kasus kekerasan terhadap anak dalam kurun 
waktu 2011 hingga 2016 di Indonesia. Sementara itu data kekerasan terhadap anak di 
kabupaten Pringsewu yaitu lokasi penelitian yang diangkat dalam artikel ini menunjukkan 
kondisi yang makin memprihatinkan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1. Data Kekerasan Anak di Kabupaten Pringsewu Tahun 2012-2016 
    Jenis Kekerasan   

No 
 

Tahun 
     

Pelecehan Pemerkosaan Trafficking ABH24 Jumlah 
   Seksual     

1  2012 7 27 0 0 34 
        

2  2013 0 8 0 0 8 
        

3  2014 14 0 0 0 14 
        

4  2015 15 12 1 3 31 
        

5  2016 19 6 2 3 30 
        

 Jumlah 56 54 4 8 122 
        

Sumber : Dokumen Dinas PPPAP dan KB Kabupaten Pringsewu, 2016. 
 

Dari data tersebut terlihat peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak khususnya 
pelecehan seksual . Tetapi sesungguhnya kasusnya dapat lebih banyak dari jumlah tersebut 
karena banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan dengan alasan kasus yang memalukan, 
takut dan tidak adanya keberanian keluarga untuk melaporkannya kepada pihak berwenang.  

Untuk itu, anak memerlukan perlindungan kuat secara hukum. Pemerintah tentunya 
harus mengambil suatu tindakan sebagai jalan keluar pada kasus kekerasan terhadap anak 
yang semakin meningkat setiap tahunnya. Maka kebijakan publik sebagai strategi untuk 
merealisasikan tujuan publik sangat dibutuhkan pada kasus ini.Seperti yang dikatakan 
Peterson dalam Nugroho (2014: 125) bahwa kebijakan publik merupakan government action 
to address some problem. Dapat dipahami bahwa, tindakan yang paling tepat yang harus 
diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah adalah dengan cara mengeluarkan 
sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi kehidupan bernegara. Pemerintah harus 
mempertimbangkan kebijakan apa yang harus dikerjakan, mengapa kebijakan itu harus 
dilakukan dan apa hasil dari kebijakan tersebut. 

 

Hal mendasar yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka perlindungan anak 
adalah dengan membuat Udang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 
Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti kejahatan Seksual 
terhadap Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Sangat lengkap dan sistematis agar anak-anak dilindungi oleh hukum.  

 
 
 

24 ABH = Anak Bermasalah dengan Hukum 
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Kekerasan terhadap anak terjadi disegala lingkungan pertumbuhan anak, termasuk 
dilingkungan pendidikan. Sebagian besar waktu dan pertumbuhan anak dibentuk pada fase 
sekolah. Bukan hanya kekerasan fisik yang sering terjadi dilingkungan sekolah, tetapi juga 
kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.  

Bentuk kekerasan fisik yang sering terjadi di lingkungan sekolah yaitu antara lain 
menjewer, mencubit menendang, memukul dengan tangan, memukul dengan benda, 
menghukum hingga jatuh sakit seperti pingsan, melukai dengan benda berbahaya. Bentuk 
kekerasan yang bersifat psikis seperti membandingkan dengan saudara atau anak lain, 
membentak dengan suara keras dan kasar, menghina dihadapan teman atau orang lain, 

pembullyan, serta kekerasan dalam bentuk psikis lainnya yang tidak kasat mata. Kemudian 
kekerasan seksual seperti dicium, diraba, dipeluk, diintip ketika berada di toilet, diperlihatkan 
foto dan video berbau porno, atau bahkan sampai kekerasan seksual pada tingkatan 
pemerkosaan. Pelaku kekerasan di lingkungan sekolah merupakan warga sekolah seperti guru, 
teman sekolah, atau perangkat lain yang berada di lingkungan sekolah seperti penjaga 
sekolah, penjaga kantin dan lain sebagainya.  

Fenomena tersebut membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak mengeluarkan Permen PPPA No 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan 
Sekolah Ramah Anak. Kebijakan ini dikeluarkan agar anak merasa aman dan terlindungi dari 
kekerasan dalam dunia pendidikan.Di dalam Permen PPPA pasal 1 dijelaskan bahwa, Sekolah 
Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, 
dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu 
menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, 
diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam 
perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait 
pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.  

Kasus kekerasan pada anak membuat banyak NGO (Non Government Organization) 
atau LSM yang berfokus di bidang pemerhati anak mencoba untuk ikut andil membantu 
pemerintah dalam upaya pemberdayaan serta perlindungan anak. Di Kabupaten Pringsewu 
terdapat LSM bernama Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS). L-PAMAS 
berdiri dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan terhadap situasi dan kondisi masyarakat 
yang mayoritas secara ekonomi masih berkekurangan, sumber daya manusia masyarakat yang 
masih relatif lemah, rendahnya pemahaman tentang kehidupan anak dan masyarakat yang 
saling menghormati, mencintai serta penuh penghormatan terhadap hak-hak anak. Selain dari 
pada itu juga semakin menurunnya tingkat solidaritas, penghargaan, penghormatan terhadap 
nilai-nilai kemanusiaan antar warga masyarakat.  

Dalam upaya pemerhati anak dilingkungan pendidikan, L-PAMAS 
mengimplementasikan program Sekolah Ramah Anak (SRA) dibantu donatur yang 
merupakan NGO (Non Government Organization) Internasional bernama Childfund 
International. Program SRA ini diimplementasikan jauh sebelum Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No 8 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Sekolah Ramah Anak dikeluarkan dan disahkan.  

Artikel ini akan membahas bagaimana keterlibatan dan dinamika civil society NGO L-
PAMAS dalam program SRA sebagai upaya mendukung perwujudan KLA di Kabupaten 
Pringsewu. 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.  
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Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dari Miles 
Huberman. yang dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, yang 
diakhiri dengan verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2002: 20). 

 

HASIL PENELITIAN  
Sebelum pembahasan tentang bagaimana keterlibatan dan dinamika L-PAMAS dalam 

program Sekolah Ramah Anak di Pringsewu, beberapa konsep dan metode yang dipakai 
dalam tulisan ini disampaikan sebagai berikut. Pertama adalah konsep kebijakan publik. 
Kebijakan publik menurut Anderson dalam Winarno (2014:21) merupakan arah tindakan yang 
mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi 
suatu masalah atau suatu persoalan.  

Pada konteks kebijakan Sekolah Ramah Anak, dalam Permen PPPA No.8 Tahun 2014 
tentang kebijakan Sekolah Ramah Anak pasal 5 dijelaskan bahwa kebijakan Sekolah Ramah 
Anak (SRA) tidak hanya melibatkan satuan pendidikan, terkait serta sumberdaya yang ada 
didalamnya namun juga didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia 
usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-
PAMAS) berperan sebagai fasilitator bagi perangkat sekolah dalam mengaplikasikan program 
Sekolah Ramah Anak.  

Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS) merupakan NGO lokal yang 
berada di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu 
Lampung. NGO ini resmiberdiri pada tanggal 18 Juni 2007, secara umum dilatarbelakangi 
oleh adanya keprihatinan terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang mayoritas secara 
ekonomi masih berkekurangan, sumber daya manusia masyarakat yang masih relative lemah, 
rendahnya pemahaman tentang kehidupan anak dan masyarakat yang saling menghormati, 
mencintai serta penuh penghormatan terhadap hak-hak anak. Selain dari pada itu juga 
semakin menurunnya tingkat solidaritas, penghargaan, penghormatan terhadap nilai-nilai 
kemanusiaan antar warga masyarakat.  

Visi L-PAMAS yaitu terwujudnya kondisi masyarakat yang dinamis, sejahtera, 
mandiri berbasis pada nilai-nilai kehidupan yang luhur.Kemudian misinya yaitu mendorong 
terwujudnya lingkungan masyarakat yang penuh pengharapan dan penghargaan bagi 
kedamaian. Dengan mitra kerja L-PAMAS yaitu NGO internasional bernama Childfund 
International.  

Program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Pringsewu ini merupakan program SRA 
pertama yang diimplementasikan di Provinsi Lampung. L-PAMAS telah 
mengimplementasikan program SRA sejak tahun 2010 di beberapa Sekolah Dasar yang 
berada di enam desa binaan L-PAMAS. Desa binaan L-PAMAS merupakan desa yang perduli 
dan berkomitmen untuk turut serta dalam mengembangkan program-program yang 
diselenggarakan oleh L-PAMAS. Enam desa binaan L-PAMAS antara lain yaitu desa 
Mataram, desa Kediri, desa Karangsari, desa Way Ngison, desa Panggungrejo, dan desa 
Tanjung Anom. Setiap sekolah dasar di enam desa binaan ini menjadi perioritas untuk 
diterapkan program SRA, akan tetapi hanya ada dua sekolah yang mampu berkomitmen 
penuh untuk mengimplementasikan program SRA hingga saat ini, dua sekolah tersebut yaitu 
SDN 2 Karangsari dan SDN 3 Panggungrejo.  

Sementara itu beberapa pihak lain yang juga terlibat dalam program SRA selain L-
PAMAS dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel 2. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Program SRA 
 No Pihak Pemerintah Pihak Civil Society  
 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu Childfund International Jakarta  
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu L-PAMAS  (Lembaga  Pemerhati  Anak  
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   dan Masyarakat) 
3. SD 2 Karangsari  Badan Musyawarah Masyarakat 
4. SD 3 Panggungrejo  Tokoh Masyarakat 
5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

 Kabupaten Pringsewu   
6. Badan Hippun Pemekonan   
7. Lembaga Perlindungan Anak   
8. Kepala Pekon   

Sumber: Hasil Penelitian (2017) 
 

Namun demikian tulisan ini hanya akan membahas keterlibatan civil society khususnya 
L-PAMAS dalam program SRA di kabupaten Pringsewu. Civil society diterjemahkan dengan 
berbagai macam pengertian seiring dengan perkembangan politik dan ilmu pengetahuan. Ada 
yang mengartikan civil society sebagai masyarakat madani, masyarakat kewargaan atau 
masyarakat warga, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya. Alam 
(2006) menyimpulkan beberapa pemikiran tentang civil society oleh para ahli ilmu sosial abad 
ini, yaitu: (1) bahwa civil society mempunyai kemandirian terhadap negara, tetapi di antara 
keduanya terdapat hubungan timbal balik, dan (2) bahwa civil society merupakan arena sosial 
yang mengandung kepentingan kepentingan berbeda, namun memungkinkan terjadinya 
negosiasi terus-menerus secara bebas.  

Civil society memiliki peran yang penting dalam proses maupun perubahan sistem 
politik, ekonomi, sosial melalui industrialisasi dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan 
mendorong terjadinya perubahan pada struktur sosial masyarakat yang ditandai dengan 
tergesernya pola-pola kehidupan masyarakat terutama dalam hal penerapan program sekolah 
ramah. Civil society menjadi penggerak akan program tersebut, dalam hal ini program SRA. 
Civil society yang turut terlibat, adalah Childfund International.  

Salah satu ciri khas civil society adalah kepemilikan modal sosial (social capital) 
dalam menjalankan perannya dalam pembangunan. Coleman mengunakan kosenp modal 
sosial dalam penelitianya tentang pendidikan. Coleman (2000) menemukan bahwa modal 
sosial, baik berupa harapan dan kewajiban, jaringan dan informasi, serta normasosial, 
berpengaruh secara positif dan menambah volume modal kemanusiaan baik di lingkungan 
keluarga maupun komunitas. Konsep modal sosial yang dimaksud dalam penelitian Coleman 
yaitu relasi sosial. Menurutnya, relasi sosial menggambarkan suatu struktur sosial di mana 
individu bertindak sebagai sumber bagi individu lainnya. Coleman menyakini bahwa analisis 
tentang formasi modal sosial menyediakan suatu jalan tengah antara perspektif pilihan 
rasional yang memandang tindakan sosial sebagai hasil tindakan berbasis kepentingan diri 
yang bertujuan dari individu dan berspektif norma sosial yang menjelaskan perilaku sosial 
sebagai tergantung pada batasan-batasan eksternal yang dipaksakan oleh norma. Singkatnya, 
modal sosial adalah cara mendamaikan tindakan individu dan struktur sosial.  

Hasil penelitian menemukan bahwa L-PAMAS didukung sepenuhnya oleh Childfund 
International merupakan sebuah organisasi internasional yang berbasis pemenuhan hak 
pendidikan anak demi mencapai potensi masing-masing anak. Berdiri sejak tahun 1938, 
pertama sebagai China's Childrenfund dan kemudian sebagai Christian Children's, pendekatan 
kini berkembang menjadi salah satu pengembangan masyarakat, difokuskan pada penguatan 
keluarga dan struktur masyarakat yang membentuk lingkungan anak. Hubungan sponsor 
kepada masing-masing anak, dengan dana sponsor dikumpulkan untuk meningkatkan 
kehidupan di masyarakat tempat anak-anak yang disponsori hidup.  

Dukungan dari sponsor adalah apa yang memungkinkan organisasi ini untuk tetap 
berada di masyarakat jangka panjang, membangun hubungan dengan organisasi mitra lokal 
dan berfokus pada perubahan kebutuhan anak-anak saat mereka tumbuh dewasa. Dukungan  
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dari berbagai donor dan lembaga memungkinkan Childfund International untuk memperluas 
dan memperdalam kerja dengan anak-anak dan keluarga bahkan lebih.persahabatan dan 
dorongan sponsor lanjut meningkatkan dampak Childfund International untuk anak-anak, 
keluarga dan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan mereka.  

Adapun tujuan yang melekat childfund ini dengan memberi bantuan kepada anak-anak 
yang hak nya dirampas, terasingkan dan anak-anak yang rentan memiliki kapasitas untuk 
meningkatkan kehidupan mereka dan kesempatan untuk menjadi dewasa muda, orang tua dan 
pemimpin yang membawa abadi dan perubahan positif dalam komunitas mereka; 
memberitahukan kepada masing-masing dividu dan lembaga berpartisipasi dalam menilai, 
melindungi dan memajukan nilai dan hak-hak anak serta memperkaya kehidupan pendukung 
melalui dukungan para stakeholder. 

 

 

PEMBAHASAN: L-PAMAS SEBAGAI CIVIL SOCIETY 
 

A) Hubungan Timbal Balik dengan Negara  
Faktor yang mendukung implementasi program SRA ini ialah kerjasama yang baik 

yang dibangun pihak L-PAMAS sebagi pelopor program dengan pihak pemerintah dan 
masyarakat. Menurut Ahmad Azhari selaku pimpinan L-PAMAS, Pemerintah Daerah sangat 
mendukung program SRA. Beberapa Dinas yang langsung terlibat aktif dalam implementasi 
program SRA ini antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas 
Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Desa Panggung Rejo dan Karangsari.  

Bentuk hubungan timbal balik antara L-PAMAS dengan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan diwujudkan dengan rehabilitasi gedung sekolah yang dimulai dari perenovasian 
ruang kelas; kantor guru yang memang kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan dalam 
proses belajar mengajar; membangun perpustakaan dan unit kesehatan sekolah (UKS) sebagai 
sarana siswa mengembangkan ilmu nya lewat fasilitas yang tersedia. Berdasarkan hasil 
observasi dan dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti, bantuan dari pihak Dinas ini 
menujukkan sebuah perubahan yang besar bagi masing-masing sekolah.  

Dinas Kesehatan berpartisipasi dalam memberikan suntik imunisasi bagi kelas I dan 
memberikan vitamin bagi setiap anak yang dipantau dalam dua kali dalam setahun. Walaupun 
masih dalam kapasitas kecil yang dapat diberikan dinas kesehatan namun, ini menjadi 
partisipasi awal bagi sekolah ramah anak. Selain itu juga, dinas kesehatan melalui puskesmas 
kecamatan memberikan penyeluhan tentang cara hidup sehat dengan cara mencuci tangan 
yang baik dan benar, penyeluhan menggunting kuku , menggosok gigi bagi anak.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilihat oleh peneliti, anak-anak juga diajarkan 
sebelum dan sesudah waktu pelajaran harus menyuci tangan serta setiap kuku dari masing 
anak dilihat kebersihan nya. Hal ini diajarkan melalui penyuluhan-penyuluhan yang diberikan 
dinas kesehatan kepada pihak sekolah 

 

Melalui Puskesmas yang masing-masing wilayah, Dinas Kesehatan Kabupaten 
memberikan pelatihan dan pendampingan program dokter kecil sebagai kader kesehatan di 
setiap sekolah. Hasilnya, dokter kecil dari SD N 2 Karangsari mewakili Kabupaten Pringsewu 
pada perlombaan dokter kecil tingkat Provinsi Lampung.  

L-PAMAS juga menjalin hubungan dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(BPLH) Kabupaten Pringsewu. BPLH memiliki tugas dan fungsi dalam pembinaan dan 
pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan 
lingkungan untuk daerah yang bersangkutan, pembinaan dan pengawasan penerapan sistem 
manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan  
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yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berlanjutan dan penyelenggaraan 
pelayanan dibidang pengendalian lingkungan hidup.  

Hasil dari hubungan antara L-PAMAS dengan BPLH adalah diberikannya bantuan 
kepada masing-masing sekolah ramah anak. Di SD 2 Karangsari Hingga akhir tahun 2012, 
jumlah pohon penghijauan yang ada di lingkungan sekolah terdiri dari 5 pohon waru, 1 pohon 
mangga, 1 rumpun bambu kecil, 1 rumpun bambu kuning, 2 pohon akasia, 13 pohon kakau, 
beberapa rumpun pisang, dan 3 unit taman di halaman sekolah. Berdasarkan program dan 
kegiatan sekolah ramah anak dan berdasarkan hasil observasi peneliti, kondisi tanaman yang 
ada di lingkungan sekolah saat ini tercatat telah mencapai 557 pohon dengan 152 jenis 
tanaman. Selain itu, ada beberapa hutan bambu yang aman, sejuk, rindang, indah, dan bersih.  

Hubungan L-PAMAS dengan state actor lainnya adalah dengan Pemerintah Desa 
Karangsari dan Panggung Rejo. Terpilihnya SD N 2 Karangsari dan SD N 3 Panggung Rejo 
sebagai pilot project bersama 4 SD lainnya tidak lain disebabkan kedua desa, yaitu Karangsari 
dan Panggung Rejo merupakan Desa binaan L-PAMAS. Pemerintah Desa Panggung Rejo dan 
Karangsari memberikan dukungan secara sukarela melalui Anggaran Dana Desa yang 
digunakan untuk membeli lahan guna mengembangkan luas sekolah.  

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Supriyono selaku Kepala Pekon Karangsari 
mengatakan bahwa sebagai kepala pekon beliau sangat mendukung atas semua program 
sekolah ramah anak. Mulai dari membangun hubungan dengan pihak sekolah bersama guru 
dan pegawai sekolah jika ada keperluan atau kekurangan di sekolah dan sekolah memerlukan 
pihak desa, beliau dengan aparatur desa lain nya bersedia membantu dalam segala 
kekurangan, contoh nya, kegiatan gotong-royong di sekolah (Hasil wawancara tanggal 27 
Maret 2017).  

Begitu juga menurut Bapak Nurahmat selaku Kepala Pekon Panggungrejo mengatakan 
bahwa partisipasi nyata yang diberikan pihak kepekonan ialah dengan memberikan dana desa 
yang diterima dari APBD-Des yang kemudian dana tersebut digunakan untuk membeli lahan 
pertanian dan lahan tersebut disumbangkan secara sukarela kepada SD Negeri 3 Panggungrejo 
dengan tujuan pencapaian sekolah adiwiyata dan sekolah ramah anak. Adapun total dana yang 
diberikan untuk membeli lahan pertanian sebesar Rp.150.000.000, pemberian dana tersebut 
pun tidak mengikat antar pihak sekolah dengan pihak pemekonan, hanya dengan kesepakatan 
berdasarkan pencapaian bersama masing-masing pihak (Hasil wawancara pada tanggal 28 
Maret 2017).  

Partisipasi yang diberikan kepala pekon kepada sekolah ramah anak ini merupakan 
sebuah hasil dari kemitraan antara L-PAMAS, Sekolah ramah anak, dan kepala pekon.Adapun 
bentuk kemitraan yang dibangun berawal dari penerapan kerjasama L-PAMAS kepada pihak 
sekolah, kemudian melalui sekolah L-PAMAS memulai masuk ke pihak pemekonan. Yang 
dimana, bentuk kemitraan tersebut ialah kemitraan antar beberapa aparatur desa lainnya saling 
berkordinasi dalam mendukung semua program yang diadakan L-PAMAS dengan harapan 
hubungan kemitraan tersebut berjalan secara continue atau berkelanjutan melalui rapat per 
sekali dalam tiga bulan walaupun hubungan rapat itu tidak ada ikatan resmi hanya 
berdasarkan sikap saling mempercayai berdasarkan kepentingan bersama demi kemajuan 
desa.  

Hubungan L-PAMAS juga terjalin dengan Badan Hippun Pemekonan atau badan 
perwakilan pekon yang disingkat sebagai BHP berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat 
aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah 
pekon dewan perwakilan daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan 
rakyat daerah Kabupaten Pringsewu.  

Hubungan kemitraan yang terjalin dengan L-PAMAS dengan Badan Hippu 
Pemekonan dari Desa Karangsari dan Desa Panggungrejo ialah pola komunikasi antar dua  
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pihak yang saling membutuhkan. Menurut Bapak Ahmad Asari (pimpinan L-PAMAS) 
mengatakan bahwa pihak L-PAMAS meminta kerjasama BHP dalam hal membangun 
komunikasi yang baik bukan hanya dengan masyarakatnya saja namun juga melalui aparatur 
pemerintah desa, yang dimana juga ada saling mendukung satu sama lain supaya jika ada 
program L-PAMAS ke depan nya tidak menjadi tabuh bagi setiap aparatur desa nya sendiri. 
Hingga kini jalinan komunikasi masih berjalan baik anatr kedua pihak ini dan pola kemitraan 
yang berlangsung pun masih dengan tujuan bersama dalam program sekolah ramah anak.  

Partisipasi lain yang diberikan oleh masyarakat, yaitu keterlibatan orang tua siswa 
dalam kepengurusan komite sekolah. Komite sekolah ini yang memberikan dukungan penuh 
terhadap pelaksanaan SRA di kedua sekolah dasar tersebut. Dukungan ini pada awalnya tidak 
diberikan secara sukarela. Namun, L-PAMAS melalui beberapa kali rapat yang diadakan 
bersama dengan komite sekolah akhirnya dapat membuka wawasan dan meningkatkan 
kesadaran para orang tua akan pentingnya pelaksanaan sekolah ramah anak. Pada akhirnya 
orang tua siswa memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sekolah ramah anak. 
Dukungan dapat dilihat pada keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler tari, dokter 
kecil, dan pelajaran tambahan (les). Dalam hal pemberian bekal sekolah pun wali murid kini 
sudah menyadari pentingnya memberikan makanan yang sehat dan bergizi.  

Komitmen yang terjalin antara L-PAMAS dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, 
Dinas Lingkungan Hidup, bersifat unik. L-PAMAS sebagai lembaga yang menjadi inisiator 
dan pendampingan dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, baik pada SD N 2 Panggung 
Rejo maupun SD N 3 Karangsari, menjalin komitmen dengan dinas-dinas yang terlibat tanpa 
adanya komitmen tertulis.  

Semua bantuan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada masing-masing sekolah 
ramah anak merupakan hasil kemitraan yang dibangun L-PAMAS sebagai jembatan 
penghubung atau pihak yang mengadvokasi kegiatan antara pihak sekolah dengan dinas 
pendidikan. Selain itu, sesuai hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2017 dengan informann 
Ibu Lukiati mengungkapkan bahwa semua pegawai yang ada di sekolah negeri merupakan 
bagian dari pegawai negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan sehingga segala 
yang dibutuhkan oleh sekolah cukup dengan meminta langsung dari dinas pendidikan tanpa 
ada bukti perjanjian yang tertulis.  

Temuan ini semakin menguatkan bahwa sebagai sebuah perwujudan civil society, L-
PAMAS, dapat menempatkan dirinya sebagai penghubung antara aktor-aktor pemerintah 
pelaku dunia pendidikan. Kemampuan ini dalam terminologi sosiologi dapat dikategorikan 
sebagai social capital, utamanya relasi sosial. 

 

B) Arena Sosial dengan Kepentingan yang Berbeda  
Sebagai perwujudan akan segala fungsi Childfund International memberikan bentuk 

keprihatinannya ditunjukkan melalui membangun mitra dengan L-PAMAS Kabupaten 
Pringsewu yang dimulai dari beberapa program pengembangan pendidikan anak usia dini 
(PAUD), youth program, pelatihan-pelatihan pengurangan resiko bencana berbasis 
masyarakat hingga program pendidikan yang berbasis Adiwiyata dan ramah anak.  

Bentuk keprihatian Chilfund International Jakarta diwujudkan dengan melakukan 
kemitraan dengan L-PAMAS melalui program-program yang disebutkan tadi dengan tujuan 
melengkapi kebutuhan anak. Sejauh ini dalam pencapaian segala program yang telah 
direncanakan antara childfund international dengan L-PAMAS ialah sebagai donatur utama 
dalam menggalakkan berbagai program khususnya program sekolah ramah anak.  

Hal ini dibenarkan dari pihak L-PAMAS yang menyatakan bahwa pihak Childfund 
International menjadi donatur tetap bagi L-PAMAS bagi semua program-program yang telah 
direncanakan khususnya bagi pelaksanaan program sekolah ramah anak.  
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Salah satu bentuk pola kemitraan yang diberikan Childfund International bahwa 
kemitraannya itu tidak hanya berhenti begitu saja, namun juga secara berkelanjutan yang 
dimana wujud kemitraan yang berkelanjutan antara dua pihak, organisasi ini selalu melakukan 
kunjungan monitoring dan followup yang berkelanjutan serta melakukan evaluasi dari 
program sekolah ramah anak. Pola kemitraan kerjasama antara Childfund International 
dengan L-PAMAS berdasarkan tujuan, visi, misi yang sama.  

L-PAMAS Kabupaten Pringsewu merupakan penggagas utama program sekolah 
ramah anak.Kemitraan antara L-PAMAS dengan SD Negeri 2 Karangsari dan SD Negeri 3 
Panggungrejo terjadi bukan tanpa alasan. Pada awalnya L-PAMAS bermitra dengan Chilfund 
International Jakarta sebagai lembaga sosial masyarakat yang komit terhadap perlindungan 
anak khususnya di daerah binaan, maka L-PAMAS Pringsewu merasa terpanggil untuk turut 
berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan hak-hak dan perlindungan anak.  

Kemudian kelanjutan kemitraan ini dilatarbelakangi karena Desa Karangsari 
Kecamatan Pagelaran dan Desa Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo merupakan salah dua 
desa yang termasuk dalam wilayah binaan lembaga. Kedua sekolah dasar ini merupakan 
potensi desa yang perlu diberdayakan secara optimal dan kedua sekolah dasar ini yang mau 
dan bersedia untuk menerima program sekolah ramah anak dari L-PAMAS dibandingkan 
sekolah dasar yang lain. Karena itu, lembaga menawarkan kerjasama dengan pihak pengelola 
SD Negeri 2 Karangsari dan SD Negeri 3 Panggungrejo untuk dijadikan Pilot Project 
lembaga.Tawaran tersebut mendapat tanggapan positif sehingga program perubahan sekolah 
segera dimulai.  

Ahmad Ashari selaku pimpinan program LPAMAS yang menyatakan bahwa 
permulaan program sekolah ramah anak ini untuk mewujudkan sebuah program kerja 
lembaga yang bermitra dengan sebuah International Non-Government Organization, yang 
bertujuan untuk meminimalisir bahkan menghapuskan kekerasan terhadap anak. Kemudian L-
PAMAS mencari beberapa sekolah dasar yang akan mitra kerja sebagai tempat perwujudan 
sekolah ramah ini. L-PAMAS memulai nya dari desa-desa binaan nya sendiri, dan yang 
mendapat respon positif untuk penerapan program sekolah ramah anak ini disamping itu, L-
PAMAS menilai bahwa memang jika dilihat dari situasi SD Negeri 2 Karangsari dengan SD 
Negeri 3 Panggungrejo masih banyak kekurangan dalam proses belajar mengajar dan butuh 
mengalami perubahan yang besar bagi setiap guru-guru dan siswa nya sendiri.  

Sebagai langkah awal dari kemitraan ini diadakanlah pertemuan antara pihak L-
PAMAS dengan masing-masing pihak sekolah. Pertemuan ini untuk pembahasan kerjasama 
mengenai pengimpelementasian program sekolah ramah anak yang akan dilakukan diantara 
L-PAMAS dengan sekolah. Hasil dari pertemuan ini untuk membangun hubungan kemitraan 
antar masing-masing pihak yang secara lisan dan tidak ada ikatan secara tertulis.  

Hal ini dibenarkan oleh kepala sekolah dari masing-masing sekolah dasar yang 
mengatakan bahwa hubungan kerjasama dengan L-PAMAS dalam pelaksanaan program 
sekolah ramah ini tidak ada perjanjian hitam diatas putih atau bersifat tertulis hanya bersifat 
kerjasama dan perjanjian secara lisan yang dimana hubungan kemitrasaan ini sama-sama 
saling mendukung dan saling memberikan masing-masing feedback.  

Pola kemitraan yang dipaparkan di atas juga didukung dengan tidak ada terlampirnya 
perjanjian atau hubungan kemitraan secara tertulis dan dari pihak L-PAMAS. Hal ini 
diungkapkan oleh Bapak Ahmad Ashari selaku pimpinan program mengatakan bahwa pola 
kemitraan dengan kedua SD hanya kesepakatan kerjasama tanpa ada perjanjian yang 
mengikat. Pihak L-PAMAS menjadi fasilitator pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang 
diperlukan sekolah dengan beberapa pihak pemerintah ataupun stakeholder yang lainnya 
mulai dari pihak kedinasan Kabupaten, pemerintah dan lembaga Desa, hingga beberapa  
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lembaga perlindungan anak hingga beberapa tokoh masyarakat dengan tujuan pencapaian 
sekolah ramah anak.  

Childfund International dan L-PAMAS sebagai wujud civil society disatu sisi, 
berkolaborasi dengan state actor yang diwakili oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, 
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Hippun Pemekonan, dan Pemerintah 
Desa/Kepala Pekon di sisi lain, dalam analisis dapat kita simpulkan memiliki kepentingan 
yang berbeda. Meski dalam temuan dilapangan diungkapkan oleh beberapa informan bahwa 
hubungan yang terjalin antara L-PAMAS dengan state actor disebabkan karena kesamaan visi 
dan misi, namun, L-PAMAS lebih idealis dalam perhatiannya kepada dunia anak. Sedangkan 
untuk state actor, keikutsertaan dan dukungan dalam sekolah ramah anak lebih bersifat 
pragmatis, karena sebagai lembaga negara sudah menjadi tugas pokok dan fungsi lembaga 
tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang diajukan oleh L-PAMAS dalam penyelenggaraan 
sekolah ramah anak. Jika dibandingkan dengan sekolah dasar negeri lainnya yang tidak 
mendapat dukungan penuh dari L-PAMAS, maka lembaga-lembaga negara tersebut tidak 
memberikan perhatiannya dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-hak anak di sekolah. 

 

SIMPULAN  
Komitmen yang terjalin antara L-PAMAS dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, 

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Hippun Pemekonan, dan Pemerintah 
Desa/Kepala Pekon bersifat unik. L-PAMAS sebagai lembaga yang menjadi inisiator dan 
pendampingan dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, baik pada SD N 2 Panggung Rejo 
maupun SD N 3 Karangsari, menjalin komitmen dengan dinas-dinas yang terlibat tanpa 
adanya komitmen tertulis. Temuan ini semakin menguatkan bahwa sebagai sebuah 
perwujudan civil society, L-PAMAS, dapat menempatkan dirinya sebagai penghubung antara 
aktor-aktor pemerintah pelaku dunia pendidikan. Kemampuan ini dalam terminologi sosiologi 
dapat dikategorikan sebagai social capital, utamanya relasi sosial.  

Childfund International dan L-PAMAS sebagai wujud civil society disatu sisi, 
berkolaborasi dengan state actor yang diwakili oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, 
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Hippun Pemekonan, dan Pemerintah 
Desa/Kepala Pekon di sisi lain, dalam analisis dapat kita simpulkan memiliki kepentingan 
yang berbeda. Meski dalam temuan dilapangan diungkapkan oleh beberapa informan bahwa 
hubungan yang terjalin antara L-PAMAS dengan state actor disebabkan karena kesamaan visi 
dan misi, namun, L-PAMAS lebih idealis dalam perhatiannya kepada dunia anak. Sedangkan 
untuk state actor, keikutsertaan dan dukungan dalam sekolah ramah anak lebih bersifat 
pragmatis, karena sebagai lembaga negara sudah menjadi tugas pokok dan fungsi lembaga 
tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang diajukan oleh L-PAMAS dalam penyelenggaraan 
sekolah ramah anak. Jika dibandingkan dengan sekolah dasar negeri lainnya yang tidak 
mendapat dukungan penuh dari L-PAMAS, maka lembaga-lembaga negara tersebut tidak 
memberikan perhatiannya dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-hak anak di sekolah.  
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Akta kelahiran adalah dokumen administratif yang harus dimiliki oleh semua anak yang 
merupakan tugas pemerintah untuk memenuhinya. Tugas ini dilaksanakan oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil. Di Kabupaten Lampung Tengah, pemerintah kabupaten ini 
melihat kebijakan berupa surat edara MA yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2013 sebagai 
landasan pelaksanaan. Pada proses pelaksanaan program pelayanan publik ditemui berbagai 
masalah yang brdampak pada kinerja program. Hubungan antara pelayanan dan etika yaitu 
dengan melihat pada korupsi dan konflik kepentingan yang ada pada proses pelaksanaan 
pelayanan. Elit pemerintah menyalahgunakan keweangannya dalam hal pelaksanan tugas 
pelayanan publik, (OECD, 2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi 
dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, pemaparan 
dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelayanan akta kelahiran di Kabupaten Lampung 
Barat belum berhasil dilihat dari input, proses dan outputnya. 

 

Kata Kunci : Public Service; Birth Certificate; Public Ethic. 
 

 

PENDAHULUAN  
Pada era reformasi saat ini, persepsi masyarakat atas pelaksanaan program pelayanan 

yang diberikan oleh instansi pemerintahan dinilai masih jauh dari harapan. Bahkan pelayanan 
yang diberikan dalam beberapa instansi pemerintahan di Indonesia terkesan belum mencapai 
kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Kesan masyarakat terhadap pelayanan publik 
tersebut, disebabkan karena mereka menilai bahwa dari segi proses prosedur pelayanan publik 
masih berbelit-belit, serta sikap atau perilaku birokrat yang masih kurang ramah. Prosedur 
yang sulit serta perilaku birokrasi yang buruk di Indonesia telah banyak menuai kritik dari 
publik. Tentunya hal ini dapat menghambat upaya pembangunan terhadap program-program 
yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah terutama dalam hal 
program pelayanan publik.  

Perlu kita ketahui bahwa pelayanan publik di Indonesia merupakan termasuk yang 
paling buruk jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Hasil survei yang 
dilakukan World Bank pada tahun 2007 terhadap 150 negara, Indonesia menempati urutan ke-  
135. Kemudian pada tahun 2010, Indonesia berupaya untuk meningkatkan agar menjadi 
peringkat 75, namun hasilnya terbukti mengecewakan yaitu hanya mencapai peringkat 122 
dari 183 negara yang disurvei. Pada tahun 2011, Indonesia bukan menjadi lebih baik 
peringkatnya justru turun menempati peringkat 129. Bahkan Indonesia masih kalah peringkat  
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pelayanan publiknya dengan Vietnam, dan Malaysia yang sudah menempati urutan 61 dan 
Thailand urutan ke-70.  

Berdasarkan data World Bank tersebut, sudah seharusnya pemerintah meningkatkan 
pelaksanaan program pelayanan publik pada semua bidang menuju arah yang lebih baik sehingga 
dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di 
Indonesia. Hal ini sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, dimana tujuan dari pelayanan publik itu sendiri yaitu untuk membangun 
kepercayaan masyarakat atas terselenggaranya pelayanan publik yang dilakukan oleh para 
penyelenggara pemerintahan agar ada harapan dan tuntutan dari seluruh warga negara. Selain itu 
juga, untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara serta terwujudnya tanggung 
jawab penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik.  

Dalam website kompasiana.com yang diakses tanggal 11 Oktober 2017 pukul 02.20 WIB 
menjelaskan hubungan antara pelayanan dan etika publik, bahwa etika publik berkembang dari 
keprihatinan terhadap pelayanan publik yang buruk karena konflik kepentingan dan korupsi. 
Konflik kepentingan dipahami se
pribadi atau kelompok. Pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri atau 

  
Berdasarkan pendapat di atas, pelayanan publik mencerminkan etika pejabat pelaksananya 

dalam hal pelaksanaan tugas menuju tercapainya kinerja yang maksimal. Dalam konteks NPM 
(New Public Management) menurut Keban (2008:247), agar tercapainya program-program 
pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat maka diperlukan adanya 
hubungan yang baik antara pemerintah dan warga masyarakat, memberdayakan budaya organisasi 
yang fleksibel, inovasi, serta hasil keluaran yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan biaya 
yang dikeluarkan. Mengingat bahwa penyelenggaraan pelayanan publik merupakan sebuah 
tanggung jawab pemerintah dalam bentuk pelayanan jasa maupun barang yang harus diberikan 
oleh instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Hal ini juga termuat dalam UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa negara 
berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan 
dasarnya dalam rangka pelayanan publik.  

Dari deskripsi di atas, salah satu bentuk program pelayanan publik yang dibahas dalam 
penelitian ini yaitu program pelayanan dalam membuat akta kelahiran. Akta kelahiran 
merupakan catatan administratif yang wajib dimiliki oleh setiap anak. Kepemilikan akta 
kelahiran merupakan wujud pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap 
anak. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2 telah menjelaskan bahwa setiap anak pada 
dasarnya mempunyai hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Untuk memenuhi 
hak dan perlindungan anak maka pemerintah wajib bertanggung jawab memenuhinya.  

Akta kelahiran pada dasarnya dianggap penting bagi masyarakat khususnya untuk 
seorang anak yang baru lahir karena akta kelahiran merupakan sebuah catatan administratif 
sebagai bukti identitas diri seorang anak. Selain itu akta kelahiran dapat digunakan 
sehubungan dengan keperluan sekolah, hak waris, atau klaim asuransi dan pengurusan 
administratif lainnya seperti tunjangan keluarga, paspor, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan 
Surat Izin Mengemudi (SIM), pengurusan perkawinan, perijinan, dan pengurusan Beasiswa. 
Sehingga dengan adanya data seorang anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil, berarti secara administratif negara berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak 
dari segala bentuk kekearasan fisik, mental, penelantaran, eksploitasi termasuk penganiayaan 
seksual dan perdagangan anak. Begitupun sebaliknya, jika seorang anak tidak memiliki akta 
kelahiran maka hak atas anak untuk mendapatkan pendidikan formal, hak waris atau klaim 
asuransi dan jaminan sosial akan hilang begitu saja.  

Peran negara dan pemerintah di sini dianggap penting dalam memenuhi tanggung 
jawabnya sebagai pemberi layanan kepada masyarakat, salah satunya yaitu memberikan 
perlindungan kepada anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
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Anak menyatakan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab 
melindungi, memperhatikan/mengawasi, dan memberikan sarana dan prasarana dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak. Sehingga identitas diri setiap anak yang dituangkan 
dalam akta kelahiran harus diberikan sejak kelahirannya.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan institusi 
pemerintah yang ditunjuk sebagai penyelenggara program pemerintah di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil, salah satunya adalah pencatatan kelahiran. Pencatatan 
kelahiran adalah langkah awal dalam melihat pertambahan penduduk yang akan menentukan 
jumlah penduduk secara keseluruhan.  

Setiap anak yang baru lahir dari seorang ibu wajib baginya memiliki akta kelahiran. 
Terkait untuk memiliki akta kelahiran, para orang tua diwajibkan melaporkan anaknya kepada 
Disdukcapil untuk mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran. Adapun sanksi bagi 
orang tua yang terlambat mengajukan permohonan lebih dari 60 hari sejak tanggal lahir maka 
proses pembuatan akta kelahiran diselenggarakan oleh dua instansi yaitu Pengadilan Negeri 
dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerapan peraturan ini sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 (1) 
menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi 
pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. 
Selain itu, Pasal 32 (2) menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 
1 tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.  

Pada tanggal 1 Mei 2013 hingga sekarang, peraturan di atas telah dirubah melalui 
Surat Edaran MA (Mahkamah Agung) Nomor : 01/Bua.6/Hs/SP/V/2013 tentang Pencabutan 
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif. 
Isi dari surat tersebut bahwa pengadilan tidak lagi berwenang untuk memeriksa permohonan 
pencatatan akta kelahiran bagi orang tua yang terlambat di atas satu tahun. Bahkan, orang tua 
cukup mengurus pembuatan akta kelahiran melalui Disdukcapil saja. Artinya bahwa dengan 
dirubahnya prosedur pengurusan permohonan akta kelahiran di atas, diharapkan kebutuhan 
akan akta kelahiran dapat meningkat dan terpenuhi sesuai dengan harapan yang diinginkan 
oleh masyarakat dan pemerintah selama ini.  

Menurut Profil Daerah Kabupaten Lampung Tengah bahwa kabupaten ini merupakan 
salah satu daerah yang berada di Provinsi Lampung yang telah melaksanakan program 
pelayanan akta kelahiran berdasarkan Surat Edaran MA yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 
2013. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Lampung yaitu 1.250.486 
jiwa, (Lampung Dalam Angka 2017). Dari besarnya jumlah penduduk tersebut, diwajibkan 
untuk membuat dan memiliki akta kelahiran tanpa terkecuali. Namun, pada bulan September 
2013 kepemilikan akta kelahiran hanya mencapai 813.995 penduduk, sedangkan 688.632 
penduduk tidak memiliki akta kelahiran.  

Dari pra penelitian yang telah dilakukan, masih ditemukannya orang tua yang belum 
mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anaknya disebabkan beberapa alasan 
yaitu salah satunya adalah lokasi pelayanan yang jauh, dan biaya administratif yang 
berdampak pada status sosial ekonomi. Dimana status sosial ekonomi merupakan kedudukan 
atau posisi seseorang dalam masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, seperti 
pendidikan, dan pendapatan. Pedidikan dan pendapatan orang tua yang rendah, menyebabkan 
kurang tersedianya kebutuhan anak baik primer maupun sekunder (Soetjiningsih, 2004:28). 
Biaya administratif yang dianggap masyarakat terlalu mahal menyebab para orang tua 
menunda untuk melakukan permohonan pembuatan akta kelahiran.  

Berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Januari tahun 2012 hingga bulan april 
tahun 2013 sebelum dikeluarkannya Surat Edaran MA 01 Mei 2013, tingkat pemohon  
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pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 
Tengah mengalami penurunan setiap bulannya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini.  
Tabel 1. Jumlah Penyelesaian Akta Kelahiran Tahun 2012 
No Bulan Usia 0-60 hari  Usia >60 hari 
1 Januari 405   2891 
2 Februari 619   2109 
3 Maret 709   3823 
4 April 637   1565 
5 Mei 756   917 
6 Juni 901   873 
7 Juli 984   881 
8 Agustus 636   504 
9 September 113   859 
10 Oktober 720   815 
11 Novmber 753   762 
12 Desember 799   751 
JUMLAH  8032  16750  
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah, 2013. 

Tabel 2. Jumlah Penyelesaian Akta Kelahiran Tahun 2013 
No Bulan Usia 0-60 hari  Usia >60 hari 
1 Januari 920   745 
2 Februari 789   671 
3 Maret 799   556 
4 April 1096   579 
JUMLAH  5996  9619   

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah, 2013. 
 

Berdasarkan data di atas, program pelayanan akta kelahiran pada saat sebelum 
dikeluarkannnya Surat Edaran MA pada tanggal 1 Mei 2013 atau masih mengurus  

pembuatan akta kelahiran melalui pengadilan negeri berdampak pada turunnya tingkat 
antusiasme masyarakat per bulannya untuk membuat akta kelahiran. Tentunya rendahnya 
tingkat pencatatan kelahiran tersebut dapat menyebabkan pemerintah tidak memiliki basis 
data yang akurat mengenai kependudukan sehingga perencanaan pembangunan tidak dapat 
dilakukan dengan baik. Selain itu, penduduk yang tidak tercatat kelahirannya oleh pemerintah 
daerah atau Disdukcapil mengakibatkan keberadaan mereka tidak diperhitungkan dan tidak 
memiliki bukti autentik sebagai warga negara. Bukti autentik inilah yang dipergunakan 
penduduk untuk memperoleh hak dasar sesuai konstitusi seperti dalam perlindungan hukum, 
hak mendapatkan nafkah dan warisan, serta pendidikan dan sebagainya.  

Oleh karena itu, evaluasi kinerja program pelayanan akta kelahiran pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 sejak 
dikeluarkannya Surat Edaran MA pada tanggal 1 Mei 2013 diharapkan dapat menjadi 
parameter ukuran keberhasilan tujuan program pelayanan akta kelahiran sehingga masyarakat 
dapat dengan mudah memperoleh haknya dalam mendapatkan perlindungan secara hukum 
terkait tentang identitas diri seorang anak. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe 
deskriptif. Menurut Creswell (1998:15), penelitian kualitatif yaitu :  
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Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct 
methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher 
builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and 

  
Dari pengertian di atas, Creswell menekankan bahwa penelitian kualitatif adalah 

proses penyelidikan untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi tertentu dengan 
mengekplorasikan masalah sosial atau manusia. Penelitian ini didasarkan pada bagaimana 
peneliti membuat gambaran yang kompleks dan holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan 
pandangan-pandangan informan secara rinci, serta melakukan penelitian dalam situasi 
alamiah. Sedangkan Denzin & Lincoln, (1994:2) mendefinisikan penelitian kualitatif yaitu :  

approach to its subject matter. This means that qualitative researchers study in their natural 
setting, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the meaning people 
bring to them. Qualitative research involves the studied use and collection of a varienty of 
empirical materials-case study, personal experience, introspective, life story, interview, 
observational, historical, interactional, and visual texts-that describe routine and problematic 
moment and meaning in individuals   

Jadi penelitian kualitatif menurut Denzim dan Lincoln adalah penelitian kualitatif 
melibatkan penggunaan dan pengumpulan data dari berbagai materi empiris, studi kasus, 
pengalaman pribadi, introspeksi, sejarah hidup, wawancara, observasi, sejarah, interaksional 
dan teks visual yang menggambarkan rutinitas dan kejadian-kejadian problematik dalam 
kehidupan seseorang.  

Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti bermaksud memberi gambaran atau 
mendeskripsikan mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian, yaitu 
mengenai kejadian-kejadian yang bersifat empiris dalam kinerja program pelayanan akta 
kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil di Kabupaten Lampung Tengah.  

Fokus penelitian untuk mempertajam dan memberikan batasan arahan suatu penelitian. 
A focused refer to a single 

cultural domain or a few related domains
domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Oleh karena itu, fokus 
penelitian sangat diperlukan, karena memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam 
pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah yang 
menjadi tujuan penelitian.  

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah Kinerja program pelayanan akta 
kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lampung Tengah 
Tahun 2013. Dalam hal ini peneliti berfokus pada analisa kinerja program melalui aspek input 
(meliputi rumusan peraturan dan kebijakan program pelayanan akta kelahiran di Kabupaten 
Lampung Tengah, Tujuan dan Target Sasaran Program Pelayanan Akta Kelahiran (objectives) 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah), proses (meliputi 
pelaksanaan pelayanan akta kelahiran melalui aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Dana, 
Sarana & Prasarana, Aturan atau Sistem), output (meliputi akta kelahiran yang sesuai dengan 
target, tujuan, dan program yang telah ditetapkan yaitu cepat, tepat dan akurat).  

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau letak geografis dimana penelitian 
dilakukan. Hal yang lebih penting lagi bahwa sesungguhnya lokasi bukan hanya sekedar 
penunjuk lokasi dalam makna geografis, tetapi lebih pada situs. Situs adalah tempat dimana 
peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti untuk memperoleh 
data-data yang valid, serta benar-benar diperlukan.  

Lokasi dan situs yang diambil dalam penelitian ini yaitu Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di tempat pelayanan akta kelahiran  
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lampung tengah yaitu Ruang Catatan Sipil dan Ruang Pengelolaan Data dan Informasi 
Kependudukan. Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah merupakan instansi pemerintah di 
Kabupaten Lampung Tengah yang memberikan pelayanan akta kelahiran kepada masyarakat 
Lampung Tengah secara langsung tanpa harus melalui Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 
2013 setelah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013.  

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47), sumber data utama dalam penelitian 
kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 
lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data utama tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau 
perekaman audio atau record voice, dan pengambilan foto. Sedangkan, jenis data yang 
digunakan yaitu data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer  
Data Primer adalah kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu 
yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti 
sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data-data primer ini merupakan inti analisis 
utama yang digunakan dalam kegiatan analisis data. Data primer ini contohnya hasil 
wawancara dan observasi diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data terhadap 
kinerja program pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Lampung Tengah.  

2. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung 
dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa data-data tertulis seperti 
monografi, laporan kegiatan, notulensi rapat, berita cara kegiatan, matriks kegiatan, 
data-data statistik, surat-surat keputusan yang terkait dengan pelayanan akta kelahiran 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Dalam penelitian ini, untuk menentukan informan peneliti menggunakan teknik 
purposeful sampling atau purposif sampel. Artinya, penetapan sampel/informan didasarkan 
pada apa yang menjadi tujuan dan kemanfaatannya. Menurut Tresiana (2013), ada empat 
tujuan digunakannya sampel purposif, yaitu: 1) mencapai keterwakilan (reprentativeness) dari 
setting, individu-individu dan aktivitas-aktivitas yang dipilih. 2) menggambarkan secara 
memadai heterogenitas populasi. 3) memilih sampel secara sengaja untuk menguji kasus-
kasus yang kritis terhadap teori yang diajukan studi. 4) membangun perbandingan-
perbandingan untuk menggambarkan alasan atas perbedaan yang terjadi antara setting dan 
individu. Informan yang dipilih dalam penelitian ini berasal dari unsur masyarakat. Selain 
menggunakan teknik purposif sampel di atas, peneliti juga menggunakan teknik Accidental 
Sampling, artinya peneliti mendapatkan informasi dari masyarakat atau user yang secara 
kebetulan ditemui di tempat penelitian Untuk memudahkan peneliti mendapatkan informasi, 
maka peneliti membuat tabel sebagai berikut.  
Tabel 3. Daftar Informan Penelitian 
No. Teknik Sampel Informan    
1. Purposif Sampel 1) Kepala Bidang Pencatatan    

   Sipil Kabupaten Lampung    
   Tengah    
   2) Kepala Bidang    
   Pengelolaan Data dan    
   Informasi Kependudukan    
   3) Kepala Sub Bagian    
   Perencanaan dan Pelaporan    

2. Accidental Sampling Masyarakat Lampung    
   Tengah Sebagai Pemohon    
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Akta Kelahiran  
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017.  

Menurut Sugiyono (2009:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun 
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 
akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 
orang lain. Sedangkan Menurut Emzir (2010:85), analisis data merupakan proses sistematis 
pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain 
yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai materi-
materi tersebut. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya 
ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan 
penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang 
akan peneliti katakan kepada orang lain.  

Untuk menganalisis data pada penelitian ini diperlukan langkah-langkah analisis data 
sebagai berikut :  

1. Reduksi Data  
Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya kemudian 
memfokuskan pada hal-hal yang penting. Selanjutnya pada saat pengumpulan data 
berlangsung diadakan tahap reduksi data, kemudian membuat ringkasan, mengkode, 
record voice, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo. Dalam 
tahap ini, peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam penelitian kinerja 
program pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Lampung Tengah 2013. Selanjutnya peneliti memisahkan data yang tidak 
diperlukan, dan memfokuskan data yang berhubungan dengan kinerja program 
pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Lampung Tengah.  

2. Penyajian Data  
Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara 
keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam 
penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, 
penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dalam bentuk teks naratif, foto atau 
gambar, dan tabel. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau 
memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami 
tentang kinerja program pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, serta menghadirkan dokumen sebagai 
penunjang data.  

3. Penarikan Kesimpulan  
Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang 
proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama 
proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan 
persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Dalam 
penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari 
serangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi serta 
dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dari penelitian ini berupa teks naratif 
yang mendeskripsikan kinerja program pelayanan akta kelahiran di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, yang terdiri dari  
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pelaksanaan kinerja program pelayanan akta kelahiran dan faktor yang menghambat 
kinerja program pelayanan akta kelahiran.  
Uji Keabsahan data dalam penelitian ini ditekankan pada uji validitas (kesahihan) dan 

reliabilitas (keandalan). Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan 
teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 
tertentu. Menurut Sugiyono (2009:267), untuk menguji keabsahan data dalam penelitian 
kualitatif ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu :  

1. Derajat Kepercayaan (credibility)  
Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal 
dan non kualitatif. Fungsi dari derajat kepercayaan yaitu : pertama, penemuannya 
dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan 
dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 
Kriteria derajat kepercayaan diperiksan dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu :  
a. Triangulasi  

Triangulasi berusaha untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan 
data yang diperoleh dengan sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, 
pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Terdapat tiga cara 
dalam melakukan triangulasi, yaitu:  
1). Triangulasi Sumber  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 
telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber kemudian 
dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda 
dan mana yang spesifik. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga 
menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan (member  
check). 

2). Triangulasi Teknik  
Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh 
dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner. 
Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data 
yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 
sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana 
yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 
pandangnya berbeda-beda.  

3). Triangulasi Waktu  
Dalam rangka pengujian kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara 
melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam 
waktu atau situasi yang berbeda. 

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan dengan 
menggunakan cara triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara kepada 
sumber yang berbeda (informan yang berbeda) dan juga data pendukung yaitu dokumen-
dokumen. Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorisasikan mana pandangan 
yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik.  

b. Kecukupan referensial  
Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, 
atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk 
menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.  

2. Keteralihan (transferability)  
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Untuk melakukan keteralihan, peneliti mencari dan mengumpulkan data kejadian 
empiris dalam konteks yang sama, peneliti mendeskripsikan atau memaparkan data 
yang telah diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil observasi, maupun 
dokumentasi secara transparan dan menguraikannya secara rinci. Pemaparan ini 
berada pada hasil dan pembahasan. Pemaparan secara keseluruhan data dilakukan agar 
pembaca dapat benar-benar mengetahui permasalahan yang terjadi terkait dengan 
penelitian.  

3. Kebergantungan (dependability)  
Kebergantungan merupakan subtitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. 
Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji 
kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan 
proses penelitian.  

4. Kepastian (confirmability)  
Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga 
pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian (confirmability) 
berarti menguji hasil penelitian, dilakukan dengan proses yang dilakukan dalam 
penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Pengukuran Kinerja Program Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Aspek Input 
(masukan), Process (proses/pelaksanaan), dan output (hasil keluaran) 

 

 

1. Input (masukan) 
Masukan dari program pelayanan akta kelahiran ini adalah :  

a. Rumusan Peraturan dan Kebijakan Pelayanan Akta Kelahiran Di Kabupaten Lampung 
Tengah Tahun 2013.  
Program penyelenggaraan pelayanan akta kelahiran di Lampung Tengah memiliki 
landasan kebijakan mulai yang bersifat makro atau umum yaitu meliputi Peraturan 
Daerah, kemudian kebijakan yang bersifat menengah yaitu Surat Edaran M.A dan 
Peraturan Bupati, serta kebijakan yang bersifat mikro yaitu Peraturan yang ditetapkan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013. 
Dalam program pelayanan akta kelahiran tahun 2013 terdapat perubahan peraturan tentang 
pelayanan akta kelahiran yang telah ditetapkan sejak tanggal 1 Mei 2013 oleh Mahkamah 
Agung yaitu melalui Surat Edaran No. 1 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Edaran 
Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan 
Kelahiran Yang Melampaui Batas Satu Tahun Secara Kolektif. Di mana dalam hal ini 
mekanisme pengurusan akta kelahiran yang lewat dari satu tahun sejak kelahiran tidak 
perlu melalui proses Pengadilan Negeri sebagaimana lazimnya. Sehingga pengurusan 
pelayanan akta kelahiran saat ini hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja 
yang memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemohon 
akta kelahiran). 

 
2. Process (proses/pelaksanaan)  

Proses atau pelaksanaan berhubungan dengan praktik secara langsung terhadap 
program pelayanan akta kelahiran. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 
2013 pada tanggal 1 Mei 2013 tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik 
Indonesaia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang 
Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif, Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan pelayanan akta kelahiran kepada  
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masyarakat tanpa melalui kewenangan Pengadilan Negeri. Artinya bahwa pelayanan akta 
kelahiran di Lampung Tengah saat ini hanya diselenggarakan pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah saja.  

Dalam pelaksanaan program pelayanan akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Lampung Tengah memiliki pegawai atau Sumber Daya Manusia yang 
berperan penting untuk memberikan pelayanan akta kelahiran kepada publik agar pelayanan 
yang diberikan menjadi lebih baik dan prima. Tentunya Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
dibutuhkan untuk menjalankan program pelayanan harus memiliki kualitas dan kuantitas yang 
baik. Untuk menilai kualitas dan kuantitas pegawai yang ada, maka pendidikan memiliki 
kaitannya yang erat dalam menilai kualitas dam kuantitas pegawai. Hal ini dikarenakan 
pendidikan menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian seorang pegawai dalam 
menjalankan program atau kegiatan pada sebuah organisasi. Selain itu berdasarkan konsep 
penilaian kinerja menurut Moeheriono (2012:139-140), komptensi seorang pegawai pada 
dasarnya menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja.  

Data yang diperoleh peneliti tentang jumlah komposisi pegawai yang ada pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2013. Dari 
pernyataan tersebut, bahwa pegawai yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap 
pelayanan akta kelahiran di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 
Tengah, mulai dari jalannya proses penginputan data hingga pengeluaran hasil berupa akta 
kelahiran nantinya yaitu berada di Ruangan Pengolahan Data dan Informasi dan Ruang 
Pencatatan Sipil. Adapun jumlah pegawai yang ada di ruangan tersebut berjumlah 10 orang 
terdiri dari 4 orang pegawai berada di ruang pengolahan data dan informasi kependudukan (3 
orang pegawai Non Eselon I, dan 1 orang pegawai Eselon III), dan 6 orang pegawai berada di 
ruang catatan sipil (5 orang pegawai Non Eselon I, dan 1 orang pegawai Eselon III). Dari 10 
orang pegawai tersebut 5 orang pegawai berpendidikan terakhir SLTA, 1 orang pegawai D3, 
dan 4 orang pegawai berpendidikan terakhir S1.  

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi kuantitas pegawai atau SDM yang 
ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam 
memberikan pelayanan akta kelahiran sudah terbilang cukup, tetapi dari segi kualitas pegawai 
masih didominasi oleh pegawai yang berpendidikan terakhir SLTA. Selain SDM yang 
memiliki peran penting dalam proses pelayanan akta kelahiran, maka dana atau biaya juga 
memiliki peran penting dalam memberikan fasilitas terbaik terhadap kualitas pelayanan yang 
diberikan. Dalam pelaksanaan program pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menghabiskan dana anggaran yang tidak 
sedikit. Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Lampung Tengah melalui Kasubag Perencanaan dan Pelaporan menyatakan 
bahwa alokasi anggaran yang diterima selama tahun 2013 yaitu mencapai Rp. 225.000.000. 
Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan kertas, dan peralatan sarana dan prasarana 
penunjang pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Lampung Tengah.  

Berdasarkan hasil observasi penelitian, ketika proses pengambilan data mengenai 
alokasi anggaran pelayanan akta kelahiran, peneliti hanya diperbolehkan melihat dan menulis 
data tanpa diperbolehkan mengambil atau menyalin dokumennya. Hal tersebut dikarenakan 
pegawai berdalih untuk menutupi alokasi anggaran lainnya. Dari penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kejelasan dana anggaran yang dialokasikan pada program pelayanan akta 
kelahiran di Tahun 2013 sengaja ditutupi oleh pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah kepada publik. Padahal, rincian anggaran 
yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap program pelayanan publik harus dijelaskan 
secara jelas (transparan) kepada publik agar tidak adanya penyalahgunaan dana anggaran  
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yang dialokasikan yang berakibat terganggunya pelayanan publik yang seharusnya diterima 
oleh masyarakat. Hal tersebut juga dijelaskan dalam konsep pelayanan publik mengenai 
prinsip pelayanan salah satunya perlu adanya kejelasan rincian biaya pelayanan publik.  

Mengenai sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung kinerja program 
pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Lampung Tengah dapat dilihat dari berbagai sisi mulai dari jenis, proses dan manfaatnya. 
Dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan akta kelahiran dari Kabid Pengelolaan 
Data dan Informasi Kependudukan didapat keterangan bahwa segala penginputan data saat ini 
diperlukan sarana dan prasarana yang modern, berkualitas dan lebih cepat dari sebelumnya. 
Untuk melihat kualitas sarana dan prasarana berdasarkan jenis peralatan yang digunakan 
sebagai penunjang pelayanan akta kelahiran mulai dari memasukkan dan mengeluarkan data 
tentang akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 
Tengah. Berikut ini kondisi dan jumlah peralatan yang digunakan untuk proses pembuatan 
akta kelahiran. Selain sarana dan prasarana yang digunakan berteknologi modern, ada 
beberapa sarana dan prasarana seperti ruang tunggu pelayanan yang diberikan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah kepada pemohon pelayanan 
akta kelahiran yang kondisinya tidak baik. Padahal, dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman 
umum penyelenggaraan pelayanan publik bahwa sudah seharusnya penyelenggaraan publik 
harus memenuhi beberapa prinsip pelayanan yang baik, salah satunya yaitu disediakannya 
ruang tunggu yang nyaman, bersih, dan rapi. Tetapi, realisasinya yang diperoleh dilapangan 
memperlihatkan bahwa meja dan kursi yang tersedia pada lokasi pelayanan akta kelahiran 
jumlahnya kurang memadai serta kondisinya sudah tidak layak pakai. Berikut ini adalah hasil 
dokumentasi peneliti di lapangan. 

 

3. Output (hasil keluaran)  
Output (keluaran) merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan setelah 

melewati proses yang telah dilakukan oleh organisasi. Dalam hal ini, indikator yang dinilai 
yaitu mengetahui keberhasilan keluaran pelayanan akta kelahiran berdasarkan pada tujuan 
pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. 
Untuk mengetahui keluaran pelayanan akta kelahiran, berikut hasil dan pembahasannya. a) 
Jumlah Penyelesaian dan Kepemilikan Akta Kelahiran  

Pada dasarnya, kepemilikan akta kelahiran merupakan hak dan kewajiban penduduk untuk 
memilikinya guna terpenuhinya hak perlindungan, dan kepastian hukum terhadap 
indentitas diri khususnya bagi seorang anak hal ini sesuai dengan pendapat Kabid 
Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan. 

 

 

Untuk terwujudnya hak perlindungan dan kepastian hukum terhadap seorang anak, 
maka peran pemerintah daerah melalui instansi pelaksana wajib dan bertanggungjawab untuk 
memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan hasil kualitas dan kuantitas pelayanan 
yang baik, sehingga dalam hal ini penduduk Lampung Tengah dapat memiliki akta kelahiran 
tanpa terkecuali.  

Berdasarkan hasil keluaran (output), setelah diterapkannya pembuatan akta kelahiran 
terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tingkat 
partisipasi masyarakat Lampung Tengah dalam membuat akta kelahiran mengalami 
peningkatan. Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil 
mengatakan. Dari data dapat disimpulkan bahwa, hasil output (keluaran) dari proses 
pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah 
belum optimal dalam memberikan hak perlindungan kepada semua anak dan masyarakat di  
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Lampung  Tengah.  Hal  ini  terlihat  masih  banyaknya  anak  dan  masyarakat  yang  belum 
memiliki akta kelahiran di Lampung Tengah. 
b) Kecepatan dan Akurasi Waktu  

Adapun keluaran (output) dari proses pelayanan akta kelahiran yang dilakukan oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat 
Lampung Tengah, dapat ukur dari waktu penyelesaian akta kelahiran yang telah ditetapkan 
atau sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku berdasarkan Peraturan 
Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pencatatan Kelahiran di 
Kabupaten Lampung Tengah yaitu paling lama 7 sampai 14 hari dari waktu pendaftaran. 
Setelah dilakukan observasi penelitian di lapangan, waktu penyelesaian akta kelahiran 
terbilang cepat dan akurat dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu paling lama 14 
hari dan paling cepat 5 hari dari waktu pendaftaran. Keterangan tersebut diperoleh peneliti 
dari masyarakat selaku pemohon akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara penelitian 
pada pengukuran proses. 
 

c) Kesesuaian Tarif Biaya  
Biaya atau tarif retribusi yang dibebankan kepada masyarakat dalam mengurus 

pemohonan akta kelahiran merupakan salah satu parameter utama untuk menilai hasil kinerja 
program pelayanan akta kelahiran terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Dalam proses 
pembuatan akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah telah 
menetapkan tarif retribusi yang dibebankan kepada masyarakat selaku pemohon akta 
kelahiran berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Bab 
VI Pasal 10 yaitu Biaya Penerbitan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia terbagi menjadi 
dua jenis, Pertama Akta kelahiran Umum (dibawah 60 hari dari hari lahir) tidak dipungut 
biaya, sedangkan Kedua Akta Kelahiran Istimewa (di atas 60 hari dari hari lahir) dikenakan 
tarif sebesar Rp 25.000.  

Berdasarkan ketetapan tarif retribusi tersebut, hasil penelitian di lapangan ditemukan 
bahwa tarif retribusi atau biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah 
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah ternyata tidak 
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bahkan masih banyak terjadi pungli atau 
penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur kepada pemohon akta kelahiran. Terbukti 
bahwa biaya yang diminta kepada masyarakat bervariasi mulai dari Rp. 50.000-Rp.125.000. 
Keterangan tersebut diperoleh peneliti dari masyarakat selaku pemohon akta kelahiran ketika 
sedang melakukan proses permohonan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. 
 

d) Ketepatan (Efektivitas) Lokasi Pelayanan  
Lokasi pelayanan merupakan tempat dimana publik atau masyarakat dapat menikmati 

pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Sejak di keluarkannya dan diterapkannya 
Surat Edaran MA tanggal 1 Mei 2013 khususnya di Lampung Tengah, lokasi pelayanan 
ditetapkan tidak lagi dilakukan di Pengadilan Negeri tetapi hanya dilakukan di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah. Untuk menilai ketepatan lokasi 
pelayanan dalam keberhasilan program pelayanan akta kelahiran, parameter yang digunakan 
adalah terjangkaunya semua masyarakat (pengguna pelayanan) dalam memperoleh pelayanan 
terhadap lokasi pelayanan yang telah ditetapkan. Dalam program pelayanan akta kelahiran di 
Lampung Tengah, lokasi pelayanan masih menjadi penghambat masyarakat untuk segan  
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membuat akta kelahiran. Bahkan peneliti masih menemukan adanya masyarakat yang belum 
membuat akta kelahiran karena faktor lokasi pelayanan yang jauh untuk dijangkau.  

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti juga menemukan adanya masyarakat yang 
menjadi calo untuk memanfaatkan keuntungan dari pengurusan akta kelahiran kepada 
masyarakat lainnya yang terdapat kesulitan waktu untuk menjangkau lokasi pelayanan 
pembuatan akta kelahiran. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan 
lokasi pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung 
Tengah masih belum memberikan keterjangakauan kepada masyarakat yang lokasi 
domisilinya jauh dari lokasi pelayanan. 

 

e) Peran kelembagaan dalam pengolahan, pengelolaan, dan pelayanan akta kelahiran.  
Dalam program pelayanan akta kelahiran peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Lampung Tengah masih dalam sebatas melayani masyarakat pemohon akta kelahiran di 
tempat (menunggu pemohon untuk datang langsung) atau tanpa adanya sistem ambil data 
(jemput bola) pemohon secara langsung di kecamatan maupun di masyarakatnya. Menurut 
Kabid Pencatatan Sipil Dinas hanya memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan itu sudah 
dilakukan, tinggal masyarakatnya yang datang untuk membuat akta kelahiran.  

Dari pernyataan tersebut, pelaksanaan program pelayanan akta kelahiran yang 
dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah hanya sebatas 
melayani terpusat di tingkat daerah saja. Ini artinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Lampung Tengah tidak melakukan program pelayanan akta kelahiran yang lebih responsif 
dan efektif terhadap kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Padahal dalam konsep doktrin New 
Public Management menurut Kettl dalam Keban (2008:246) bahwa seharusnya pemerintah 
mampu membuat program yang lebih responsif dan efektif dengan memindahkan program ke 
tingkat pemerintahan yang lebih rendah atau memindahkan tanggung jawab ke instansi 
pemerintah ke para manajer lapangan yang berhadapan langsung dengan warga masyarakat, 
dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa intansi pemerintahan yang lebih rendah yaitu 
Kecamatan maupun Kelurahan. Sehingga dengan dijalankannya program pelayanan akta 
kelahiran pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah tersebut maka diharapkan dapat 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam membuat akta kelahiran. 

 

 

PENUTUP  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

dapat disimpulkan bahwa kinerja program pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah belum berhasil. 
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ABSTRAK 
 
 

Permasalahan penelitian apakah iklan media cetak dan online berpengaruh positif 
signifikan terhadap minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya pada siswa/i SMA 
sederajat. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel iklan media 
cetak dan online terhadap minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya.  

Penelitian ini deskriptif kuantitatif. Sampel adalah siswa/i kelas XII SMA sederajat di 
Kota Terpadu Mandiri (KTM) MesujiTimur, sebanyak 100 responden, metode non 
probability sampling teknik purposive sampling. Data kuesioner telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Uji hipotesis parsial 
menggunakan uji t, secara simultan menggunakan uji F.  

Hasil penelitian ditemukan variabel iklan media cetak dan online berpengaruh positif 
signifikan terhadap minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya. Pengaruh dominannya 

kontribusi dalam mempengaruhi Minat Memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya sebesar 
65,1%. 

 

Kata kunci : Iklan Media Cetak, Iklan Online, Minat Memilih. 
 

 

I. PENDAHULUAN  
Persaingan bisnis di sektor jasa pendidikan di kalangan Perguruan Tinggi Swasta 

(PTS) dalam menarik minat calon mahasiswa semakin lama semakin berat dan kompetitif. 
Persaingan yang semakin ketat menuntut setiap PTS untuk mampu menghadapi persaingan 
bisnis dengan menerapkan strategi yang tepat, salah satunya pada aspek komunikasi dan 
bauran pemasaran. Keberadaan Perguruan Tinggi Swasta sebagai lembaga penyedia jasa 
pendidikan yang masuk dalam karakteristik jasa murni di Indonesia saat ini terutama di kota 
besar sangatlah banyak dan beragam. Di kota Bandarlampung Provinsi Lampung, jumlah 
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang aktif dan terdaftar di Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sangatlah beragam dari berbagai jenis tingkatan, baik 
dari universitas, institut, sekolah tinggi dan akademi yang kesemuanya bersaing dalam 
memperebutkan minat calon mahasiswanya, terutama yang ada di Provinsi Lampung. Data 
yang diperoleh dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 
menunjukkan jumlah dan status keaktifan Perguruan tinggi Swasta (PTS) yang ada di 
Bandarlampung adalah sebagai berikut :  
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Tabel 1 dapat dilihat jumlah PTS di Bandarlampung yang aktif dan terdaftar pada 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sangatlah beragam, 
ada beberapa kampus yang memiliki tingkat rasio perbandingan jumlah dosen tetap dan 
mahasiswa yang terlihat sangat padat yakni IBI Darmajaya, AKPER Panca Bhakti, STMIK 
Teknokrat, Universitas Bandar Lampung dan Universitas Muhammadiyah Lampung. Tingkat  
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kepadatan mahasiswa yang bervariasi yang ada di 5 kampus tersebut dan kampus-kampus 
lainnya menunjukkan adanya persaingan yang sangat ketat diantara PTS yang ada di 
Bandarlampung dalam menarik minat calon mahasiswanya.  

Persaingan dalam dunia pendidikan yang kian ketat bagi PTS yang ada di 
Bandarlampung untuk merebut minat calon mahasiswa menjadikan tuntutan bagi setiap 
kampus untuk memberikan informasi yang komprehensif dan masif mengenai perguruan 
tingginya kepada masyarakat. IBI Darmajaya sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta 
(PTS) yang ada di Bandarlampung yang berdiri sejak tahun 1997 menempati posisi kedua 
dalam banyaknya jumlah mahasiswa setelah Universitas Bandar Lampung. Terhitung sejak 
tahun 2010 sampai 2016, jumlah calon mahasiswa yang mendaftar di IBI Darmajaya sudah 
memasuki angka diatas 1500 orang pendaftar. Data yang diperoleh dari Biro Kemahasiswaan 
dan Pemasaran IBI Darmajaya menunjukkan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar di 
perguruan tinggi IBI Darmajaya dari tahun 2010 sebagai berikut:  
TABEL 2. DATA JUMLAH CALON MAHASISWA IBI 

DARMAJAYA (PENDAFTAR) TAHUN 2017 
 

No Tahun Jumlah Calon Mahasiswa Perubahan (%) 
    

1 2010 1489 - 
    

2 2011 1557 Naik 0.68 % 
    

3 2012 1600 Naik 0.43 % 
    

4 2013 1699 Naik 0.99 % 
    

5 2014 1632 Turun 0.67 % 
    

6 2015 1591 Turun 0.41 % 
    

7 2016 1738 Naik 1.47 % 
     
Sumber: Biro Kemahasiswaan dan Pemasaran IBI Darmajaya 

 

Tabel 2 menunjukkan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar di perguruan tinggi IBI 
Darmajaya setiap tahun secara keseluruhan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. 
Terkecuali dengan tahun 2014 dan 2015 dimana jumlah calon mahasiswa yang mendaftar di 
perguruan tinggi IBI Darmajaya sedikit mengalami penurunan. Hal itu terjadi sebagai akibat 
makin kompetitifnya persaingan dengan PTS lainnya. Oleh karena itu IBI Darmajaya 
meningkatkan promosi dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat. Salah satu 
media informasi dan promosi yang digunakan oleh IBI Darmajaya dalam mengenalkan 
keberadaannya kepada masyarakat melalui media iklan cetak dan media online. 

 
Tabel 3 menunjukkan banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang ada 

dan berkembang di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji Timur menjadikan masyarakat Kota 
Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji Timur dan sekitarnya mudah untuk mengakses dan 
melanjutkan studinya ke sekolah lanjutan tingkat atas. Setiap tahunnya, dari jumlah lulusan 
SMA sederajat yang ada, dipastikan akan terus ada lulusan SMA sederajat yang ingin 
melanjutkan studinya sampai pada level perguruan tinggi. Hal ini tentu saja sebagai dampak 
dari tingkat kesadaran masyarakat yang terus meningkat untuk melanjutkan studinya sampai 
pada level perguruan tinggi setelah lulus SMA sederajat. Semakin meningkatknya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya melanjutkan ke perguruan tingggi, informasi dan referensi 
tentang perguruan tinggi menjadi kian penting untuk mereka dapatkan. Perkembangan dan 
akses teknologi yang semakin modern juga menjadikan masyarakat banyak menggali  
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informasi-informasi mengenai perguruan tinggi yang ingin mereka ketahui melaui media 
cetak dan media online. 
 

Dari data yang diperoleh dari Kemenristekdikti pada tabel 1, menunjukkan ketatnya 
persaingan yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi IBI Darmajaya dengan banyaknya Perguruan 
Tinggi Swasta yang ada di Bandarlampung, kemudian tingkat kesadaran masyarakat Kota 
Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji Timur yang semakin tinggi untuk melanjutkan pendidikan 
pada level perguruan tinggi, menjadikan masyarakat semakin membutuhkan informasi yang 
komprehensif terkait perguruan tinggi yang dapat diperoleh melalui iklan media cetak dan 
media online sebagai media yang mudah untuk diakses. Berdasarkan uraian tersebut, maka 
rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : 
 

1. Apakah iklan media cetak berpengaruh terhadap minat memilih perguruan tinggi IBI 
Darmajaya pada siswa/i kelas XII SMA sederajat di Kota Terpadu Mandiri (KTM) 
Mesuji Timur.  

2. Apakah iklan media online berpengaruh terhadap minat memilih perguruan tinggi IBI 
Darmajaya pada siswa/i kelas XII SMA sederajat di Kota Terpadu Mandiri (KTM) 
Mesuji Timur. 

 
Bertambah ketatnya persaingan diantara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia, 

menjadi tuntutan tersendiri bagi setiap perguruan tinggi untuk melakukan sebuah promosi 
atau periklanan. Menurut Kottler dan Armstrong (2012:500), periklanan (advertising) adalah 
semua bentuk terbayar atas presentasi nonpribadi dan promosi ide, barang atau jasa oleh 
sponsor yang jelas melalui media cetak (koran dan majalah), media penyiaran (radio dan 
televisi), media jaringan (telepon, kabel, satelit, wireless), dan media elektronik (rekaman 
suara, rekaman video, CD-ROM, halaman website), dan media pameran (billboard, papan 
petunjuk jalan dan poster). Media periklanan dapat dijadikan alternatif dan cara yang paling 
efektif bagi perguruan tinggi dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan 
tujuan membangun preferensi institusi ataupun mengenalkan keberadaannya kepada 
masyarakat.  

Iklan media cetak menawarkan kelengkapan yang berlawanan dengan media siaran 
(televisi dan radio), karena pembaca dapat menggunakan media cetak selama apapun yang 
mereka butuhkan, iklan media cetak memberikan informasi produk ataupun jasa yang lebih 
rinci dan mengomunikasikan pencitraan pengguna dan kegunaan dengan efektif. Dengan 
demikian perguruan tinggi dapat mempromosikan keberadaannya secara menarik dan efektif 
melalui iklan media cetak.  

Selain itu, semakin modern dan semakin canggihnya perkembangan zaman, perguruan 
tinggi juga dapat mempromosikan keberadaannya melalui iklan media online. Di era yang 
sudah semakin modern ini, media online sudah menjadi sarana yang populer bagi setiap 
perusahaan ataupun institusi untuk mengiklankan produk ataupun jasanya, seperti web 
misalnya ataupun melalui media-media online yang lain. Melalui iklan media cetak dan online 
tersebut, perguruan tinggi diharapakan mampu menyediakan akses informasi dan referensi 
yang lengkap dan update, sehingga dapat menarik niat (minat memilih) masyarakat kepada 
perguruan tingginya.  

Minat beli adalah suatu model sikap seseorang terhadap obyek barang atau jasa yang 
sangat cocok dalam mengukur sikap terhadap golongan produk, jasa atau merk tertentu 
(Schiffman dan Kanuk, 2008). Begitu pula dengan minat seseorang untuk memilih sebuah 
perguruan tinggi, pengetahuan akan profil sebuah perguruan tinggi menjadi salah satu faktor 
penting yang akan menjadi bahan pertimbangan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa 
sebuah perguruan tinggi perlu menggunakan iklan sebagi media promosi untuk 
memperkenalkan profil lembaganya kepada masyarakat. Selain mengenalkan instansinya  
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kepada masyarakat luas, iklan juga akan berfungsi untuk mempengaruhi masyarakat untuk 
memilih perguruan tinggi tersebut.  

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, maka model riset penelitian ini 
digambarkan sebagai berikut:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ching, et al. (2013) menunjukkan bahwa iklan online yang interaktif, hidup dan 
menghibur dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Sementara 
pengaruh iklan media cetak dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prithvi B.J. and 
Mihir Dash (2013) dalam Jurnal Internasionalnya yang berjudul  

menunjukkan bahwa iklan cetak dianggap lebih baik 
dari iklan radio dan iklan internet dalam hal perhatian, dengan 53,0% dari responden 
mempersepsikan media cetak menjadi menarik perhatian, dan 64,2% responden 
mempersepsikan media cetak menjadi eye-catching dan menarik.  

Atas dasar pertimbangan di dalam rumusan masalah, maka hipotesis yang 
dikemukakan dalam penelitian iniadalah :  
H 1 : Iklan media cetak berpengaruh terhadap minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya 

pada siswa/i kelas XII SMA sederajat di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji Timur.  
H 2 : Iklan media online berpengaruh terhadap minat memilih perguruan tinggi IBI 

Darmajaya pada siswa/i kelas XII SMA sederajat di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji 
Timur. 

 

II. METODE PENELITIAN  
Jenis penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif. Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya 
(Sugiyono, 2010:45). Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa/i Kelas XII SMA sederajat 
di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.  

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode non 
probability sampling dengan teknik purposive sampling yaitu teknik pemilihan sampel 
berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang dipertimbangkan memiliki 
hubungan yang sangat erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya yakni 
sebagai berikut:  
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a) Siswa/i kelas XII SMA sedejarat di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji Timur. 
 

b) Berniat melanjutkan ke Perguruan Tinggi IBI Darmajaya. 
 

c) Sudah pernah mencari informasi tentang Perguruan Tinggi IBI Darmajaya melalui 
iklan media cetak dan iklan media online. 

 
Teknik ini dipilih oleh peneliti karena peneliti juga memiliki keterbatasan akses data 

populasi, dana dan waktu. Selanjutnya dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil 
sebanyak 100 orang yang merupakan bagian dari populasi sebagai responden. Sampel sebesar 
100 responden sesuai dengan pendapat Hair et.all (2010:197) dan Sugiyono (2012:91) 
menyarankan bahwa untuk penelitian yang akan diolah dengan menggunakan multiple 
regresion jumlah sampel minimum 5 kali dari jumlah variabel dan lebih disarankan 100 
responden bagi kebanyakan situasi penelitian. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini, 
peneliti menentukan jumlah sampel sebanyak 100 orang. 

 
Sanusi (2014:49) mendefinisikan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 
tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.  
TABEL 2. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Variabel Definisi Indikator Skala Pengukuran 
     

 Iklan yang a. Sumber Likert 
 ditampilkan dalam  informasi yang  

Iklan Media Cetak bentuk citra visual dan  mudah  
(X1) bersifat statis dan b. Informasi yang  

 pasif. (Kotler dan  relevan  
 Keller, 2013:206) c. Informasi tepat  
   waktu dan  
   terbaru  
  d. Penarik perhatian  
  e. Menarik dilihat  
 Iklan yang dilakukan a. Interaktivitas Likert 
 dalam upaya untuk b. Kejelasan  
 memasarkan produk c. Hiburan  
 dan jasa dan d. Referensi Diri  

Iklan Media Online membangun e. Keterlibatan  
(X2) hubungan dengan  Iklan  

 pelanggan melalui    
 internet. (Kotler dan    
 Amstrong, 2012:525)    
    

 Niat memilih/minat a.  Berniat   memilih Likert 
 beli adalah tahapan karena iklan media cetak  
 yang dilakukan oleh    
 konsumen sebelum b.  Berniat memilih  

Niat Memilih merencanakan untuk karena iklan media online  
(Y) membeli suatu produk    

 atau jasa. (Kotler dan c. Berniat memilih karena  
 Keller, 2013:568) iklan media cetak dan  
  iklan media online  
      

Skala pengukuran yang digunakan untuk mengkuantitatifkan kuisioner adalah skala 
Likert. Uji validitas menggunakan faktor analisis, sementara uji reliablitas menggunakan  
cronbach alpha. Analisis data menggunakan regresi liner berganda.  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pengaruh iklan media cetak dan iklan media online terhadap minat memilih perguruan tinggi 
IBI Darmajaya pada siswa/i SMA sederajat di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji Timur, 
digunakan pendekatan alat analisis regresi linier berganda untuk n sebesar 100 dengan tingkat 
keya  

 

TABEL 3 HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA 
 

    Coefficientsa  
       

     Standardized  
  Unstandardized Coefficients Coefficients  
       

Model  B  Std. Error Beta t 
       

1 (Constant) 1.498 

 

.704 

 

2.127   
    

 X1 .218  .088 .335 2.480 

 X2 .307  .084 .493 3.648 
        
a. Dependent Variable: Y 

 
Sumber: Data diolah 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 1.498 nilai iklan media cetak (X1) 
sebesar 0.335, iklan media online (X2) sebesar 0.493.  
Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 
Dari persamaan rumus Regresi Linier Berganda diperoleh:  

 

Dimana: 
Y : Minat Memilih Perguruan Tinggi IBI Darmajaya 

: Konstanta  
b1-b2 : Koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan 

variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen  
X1: Iklan Media Cetak 
X2: Iklan Media Online 
e: Standar error 

 

Berdasarkan hasil koefisien regresi yang dimiliki iklan media cetak (X1) adalah positif 

minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya, semakin baik iklan media cetak maka 
semakin meningkatkan minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya pada konsumen.  

  
= 0.493) yang berarti bahwa terdapat hubungan positif antara iklan media online dengan minat 
memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya, semakin baik iklan media online maka semakin 
meningkatkan minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya pada konsumen. 

 

Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)  
Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan menggunakan 
uji t pada tingkat kepercayaan 95% 
degree of freedom (df).  
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Dengan kriteria : 
H0 diterima dan Ha ditolak jika thitung tabel
5% H0 ditolak dan Ha diterima jika thitung tabel, pada 

- k - 1 = 100 - 2 - 1 = 97 
Diperoleh dengan nilai ttabel (0,05;97) = 1,985 
Dimana: 
n = Jumlah responden 
K = jumlah variabel bebas (X) 
 

TABEL 4 HASIL (UJI-t) 

Hipotesis t Hitung t Tabel Hasil 
Iklan media cetak berpengaruh terhadap minat    
memilih Perguruan Tinggi IBI Darmajaya pada    
siswa/i SMA sederajat di Kota Terpadu Mandiri    
(KTM) Mesuji Timur (H1) 2.480 1.985 Diterima 
Iklan media online berpengaruh terhadap minat    
memilih Perguruan Tinggi IBI Darmajaya pada    
siswa/i SMA sederajat di Kota Terpadu Mandiri    
(KTM) Mesuji Timur (H2) 3.648 1.985 Diterima 

Sumber: Data diolah 
 

Pernyataan Hipotesis : 
 

H0 : Secara parsial tidak berpengaruh signifikan antara Iklan media cetak (X1) terhadap minat 
memilih Perguruan Tinggi IBI Darmajaya (Y).  
Ha : Secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara Iklan media cetak (X1) terhadap minat 
memilih Perguruan Tinggi IBI Darmajaya (Y).  

 
H0 : Secara parsial tidak berpengaruh signifikan antara Iklan media online (X2) terhadap 
minat memilih Perguruan Tinggi IBI Darmajaya (Y).  
Ha : Secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara Iklan media online (X2) terhadap 
minat memilih Perguruan Tinggi IBI Darmajaya (Y). 
 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menyatakan bahwa hipotesis 
dapat diterima. Pernyataan ini didukung oleh hasil uji-t dari iklan media cetak (X1) dimana  
nilai t hitung sebesar 2.480 dan variabel iklan media online (X2) dengan nilai t hitung sebesar 
3.648 hal ini menunjukkan iklan media cetak dan iklan media online berpengaruh secara  
signifikan terhadap minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya dimana variabel iklan 
media cetak (X1) dengan nilai sig. t hitung < t tabel (0.01 < 0.05) berarti menolak Ho dan 
menerima Ha yang menunjukan variabel iklan media cetak berpengaruh secara signifikan  
terhadap variabel minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya. Sedangkan variabel iklan 
media online (X2) dengan nilai sig. t hitung < t tabel (0.00 < 0.05), berarti menolak Ho dan 
menerima Ha yang menunjukan variabel iklan media online berpengaruh secara signifikan  
terhadap variabel minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya. 
 

Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) 
Uji hipotesis secara menyeluruh digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh  

antara variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan uji F (uji Fisher) pada tingkat 
kepercayaan 95% atau dengan nilai Degree Of 
Freedom (df). 
Dengan kriteria :  
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Ho diterima dan Ha ditolak bila Fhitung tabel, 
Ho ditolak dan Ha diterima bila Fhitung tabel 
df = (Jumlah Variabel - 1) = 3-1 = 2 
df = n - k -1 = 100 -2-1 = 97, diperoleh dengan nilai Ftabel (0.05; 2; 97) = 3.09 
Keterangan :  
n = Jumlah responden 
K = jumlah variabel bebas (X) 
Berikut hasil pengujian menggunakan uji F: 

 

 

Tabel 5. HASIL (UJI-F)  
ANOVAb 

Model 
 

Sum of Squares Df Mean Square F Sig.  
       

1 Regression 239.346 
   

.000a 2 119.673 90.658 
 Residual 128.044 97 1.320   

 Total 367.390 99    
        
a. Predictors: (Constant), X2, X1  
b. Dependent Variable: Y  
Sumber: Data diolah 
Pernyataan Hipotesis : 
Ho : b1 = b2 = b3 = 0 (Variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y) 
Ha : b1 2 3  

 

Berdasarkan hasil uji-f menunjukkan hasil Fhitung sebesar 90.658 lebih besar dari 

Ftabel sebesar 3.090 dengan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari sebesar 5% atau 0.05 
sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang menyatakan secara simultan variabel iklan media 
cetak dan iklan media online secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya. 

 

Koefisien Determinasi (R2) 
TABEL 6. KOEFISIEN DETERMINASI (R2) 

Model Summaryb 

   Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate 

     

1 .807a .651 .644 1.149 
a. Predictors: (Constant), X2, X1    
b. Dependent Variable: Y  
Sumber: Data diolah 

 
Tabel 6 menunjukkan bahwa pengaruh iklan media cetak (X1) dan iklan media online 

(X2) terhadap minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya (Y) sebesar R2 = 0.651 hal ini 
berarti variabel iklan media cetak (X1) dan variabel iklan media online (X2) memberikan 
sumbangan dalam mempengaruhi variabel minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya  
(Y) sebesar 65.1% sedangkan 34.9% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak 
diteliti dan tidak termasuk dalam penelitian ini.  
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Pembahasan  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel iklan media cetak 

(X1) dan iklan media online (X2) terhadap variabel minat memilih perguruan tinggi IBI 
Darmajaya (Y). Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah:  

1. Hipotesis pertama (H1) yaitu iklan media cetak berpengaruh terhadap minat memilih 
perguruan tinggi IBI Darmajaya pada siswa/i SMA sederajat di Kota Terpadu Mandiri 
(KTM) Mesuji Timur dan hipotesis kedua (H2) yaitu iklan media online berpengaruh 
terhadap minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya pada siswa/i SMA sederajat 
di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji Timur, kedua hipotesis ini dapat diterima. 
Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t dari variabel iklan media cetak (X1) dengan nilai 
t hitung sebesar 2.480 dimana sig. t hitung < t tabel (0.01 < 0.05) berarti menolak Ho dan 
menerima Ha yang menunjukan variabel iklan media cetak berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel variabel minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya. 
Sedangkan variabel iklan media online (X2) dengan nilai t hitung sebesar 3.648 dimana 

dengan nilai sig. t hitung<t tabel (0.00 < 0.05), berarti menolak Ho dan menerima Ha 
yang menunjukkan variabel iklan media online berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya. Variabel iklan media online 
lebih besar pengaruhnya dalam mempengaruhi minat memilih perguruan tinggi IBI  

  
2. Secara silmultan (uji-F) variabel iklan media cetak dan variabel iklan media online 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel minat memilih perguruan tinggi IBI 

Darmajaya yang dibuktikan dengan nilai Fhitung > Ftabel (90.658 > 3.090). Berarti 
menolak Ho dan menerima Ha, yang menunjukan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima 
yang menyatakan secara simultan variabel iklan media cetak dan iklan media online 
secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat memilih 
perguruan tinggi IBI Darmajaya.  

3. Selanjutnya pada skor uji koefisien determinasi (R2) sebesar R2 = 0.651 hal ini berarti 
variabel iklan media cetak (X1) dan variabel iklan media online (X2) memberikan 
sumbangan dalam mempengaruhi setiap variabel minat memilih perguruan tinggi IBI 
Darmajaya (Y) sebesar 65.1% sedangkan 34.9% dipengaruhi oleh variabel atau faktor 
lain yang tidak diteliti dan tidak termasuk dalam penelitian ini.  

4. Hasil dari Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Prithvi B.J. and 
Mihir Dash (2013) dalam Jurnal Internasionalnya yang berjudul   

menunjukkan bahwa iklan cetak 
dianggap lebih baik dari iklan radio dan iklan internet dalam hal perhatian, dengan 
53,0% dari responden mempersepsikan media cetak lebih menarik perhatian, dan 
64,2% responden mempersepsikan media cetak menjadi eye-catching dan menarik. 
Pada variable lain, hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang  
dilakukan oleh Russell K.H. Ching and Pingsheng Tong, Ja-Shen Chen, Hung-Yen 
Chen (2013) dalam Jurnal Internasionalnya yang berjudul  

menunjukkan 
bahwa iklan online yang interaktif, hidup dan menghibur dapat mempengaruhi sikap 
konsumen terhadap suatu produk atau jasa. 

 

Simpulan  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan juga menganalisis data yang berasal dari 

kuesioner yang telah di isi oleh para responden, maka kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah:  
 

 
MEMBANGUN  ETIKA  SOSIAL  POLITIK  MENUJU 

355 MASYARAKAT YANG BERKEADILAN   

18 Oktober 2017 di Hotel Swiss Bell , Bandar Lampung  



1. Dari analisis regresi yang dilakukan, hasil koefisien regresi yang dimiliki iklan media 

antara iklan media cetak dengan minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya, 
semakin baik iklan media cetak maka semakin meningkatkan minat memilih perguruan 
tinggi IBI Darmajaya pada konsumen.  

2. Dari analisis regresi yang dilakukan, hasil koefisien regresi yang dimiliki iklan media 

iklan media online dengan minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya, semakin  
baik iklan media online maka semakin meningkatkan minat memilih perguruan tinggi 
IBI Darmajaya pada konsumen.  

3. Kedua variable (Iklan Media Cetak/X1 dan Iklan Media Online/X2) dalam 
mempengaruhi minat memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya memiliki pengaruh 
besar dengan nilai R2 sebesar 0.651 atau 65.1%, sedangkan 34.9% dipengaruhi oleh 
variabel atau faktor lain yang tidak diteliti dan tidak termasuk dalam penelitian ini.  

4. Berdasarkan nilai koefesien regresi, variabel yang berpengaruh positif terhadap minat 
memilih perguruan tinggi IBI Darmajaya dengan nilai tertinggi adalah variabel iklan 

 lebih menyukai mengakses iklan 
media cetak akrena lebih mudah untuk didapatkan dan lebih menarik untuk dibaca.  

Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai sebagai berikut:  
1. Perguruan tinggi IBI Darmajaya disarankan untuk lebih meningkatkan konten yang 

dimuat dalam iklan media cetaknya agar selalu memberikan informasi yang terbaru, 
sehingga dapat menarik perhatian para pembaca dengan iklan yang ditampilkan 
melalui media cetaknya.  

2. Perguruan tinggi IBI Darmajaya disarankan untuk terus memberikan informasi yang 
relevan melalui iklan media cetaknya, agar iklan yang ditampilkan dalam media cetak 
menarik untuk dilihat dan pembaca dapat lebih mudah mendapatkan informasi 
mengenai perguruan tinggi IBI Darmajaya melalui iklan media cetak.  

3. Perguruan tinggi IBI Darmajaya disarankan untuk lebih meningkatkan kembali konten 
yang akan dimuat dalam iklan media onlinenya agar dapat memberikan informasi 
yang interaktif dan jelas kepada para konsumennya.  

4. Perguruan tinggi IBI Darmajaya disarankan untuk terus memberikan informasi yang 
menarik melalui iklan media onlineya, agar iklan yang ditampilkan dalam media 
online dapat dijadikan sebagai referensi diri pembaca dalam membuat alternative 
keputusan.  

5. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan 
menggunakan metode lain dalam meneliti pengaruh iklan media cetak, iklan media 
online dan minat memilih dengan wawancara dan menggunakan variabel bebas 
lainnya yang belum diteliti dalam penelitian kali ini. 
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ABSTRAK  
Surevy ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima 
Raskin di Kota Metro Lampung. Jumlah sampel adalah 375 KK penerima Raskin, di ambil 
secara proporsional per kelurahan. Teknik pengumpulan data mengunakan kuisioner terbuka. 
Teknik analisis data dilakukan dengan penghitungan rasio ketergantungan dan penghitungan 
Indek Pembangunan Manusia (IPM) RTM penerima Raskin. Hasil survey menunjukkan nilai 
rasio ketergantungan RTM penerima Raskin Kota Metro adalah 64,7%, rasio ketergantungan 
anak adalah 53,4%, rasio ketergantungan lanjut usia adalah 11,3%. Nilai IPM RTM penerima 
Raskin Kota Metro adalah 70,31 yang berarti berada pada tingkatan menengah-atas. Untuk 
mengurangi rasio ketergantungan Pemkot Metro dapat melakukan transisi demografi untuk 
mem window of opportunity, akselelari dan intensifikasi 
program wajar 12 tahun, pengintensifan kejar paket A, paket B, pendidikan luar sekolah, dan 
madrasah salafiyah, pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan, 
meningkatkan porsi anggaran, melakukan revitalisasi sarana sekolah, melibatkan RTM dalam 
kegiatan ekonomi mikro dan kecil untuk peningkatan daya beli, serta mengarahkan investasi 
pada sektor yang bersentuhan dengan RTM penerima Raskin. 

 

 

PENDAHULUAN  
Kemiskinan merupakan indikator klasik yang hingga saat ini menjadi momok bagi 

negara dunia ketiga. Millenium Development Goals (MDGs) yang dideklarasikan PBB tahun 
2000 mengharapkan seluruh negara anggota PBB dapat mengurangi jumlah penduduk miskin 
di masing-masing negara hingga mencapai 50 persen pada tahun 2015. Masalah kemiskinan 
di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multi dimensi. Mengingat 
kompleksnya permasalahan kemiskinan ini, diperlukan pengetahuan yang memadai dalam 
memahami akar permasalahan kemiskinan. Terdapat dugaan bahwa kegagalan dalam 
penanggulangan kemiskinan di Indonesia disebabkan karena lebih mempergunakan 

masyarakat. Lebih lanjut, ditengarai kegagalan penanggulangan kemiskinan diduga akibat 
kurangnya pemahaman atas penyebab kemiskinan itu sendiri. Masalah kemiskinan di daerah 
perkotaan juga perlu mendapat perhatian. Krisis ekonomi tahun 1997 memperlihatkan 
masyarakat kota masih rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin 
perkotaan cenderung meningkat. Umumnya masyarakat miskin perkotaan mengalami 
kemiskinan yang berbeda dengan penduduk miskin pedesaan. Mereka lebih sering mengalami 
keterisolasian dan perbedaan perlakuan dalam memperoleh dan memanfaatkan ruang usaha, 
pelayanan administrasi kependudukan, air bersih dan sanitasi, layanan pendidikan dan 
kesehatan, dan rasa aman dari tindak kekerasan. Umumnya masyarakat miskin perkotaan 
bekerja sebagai buruh dan sektor informal yang tinggal di pemukiman tidak sehat dan rentan.  

Masalah kemiskinan juga menyangkut dimensi gender. Laki-laki dan perempuan 
mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berbeda dalam rumahtangga dan masyarakat, 
sehingga kemiskinan yang dialami juga berbeda. Laki-laki dan perempuan mempunyai akses, 
kontrol dan prioritas yang berbeda dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan politik.  
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Permasalahan yang terjadi adalah rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses perempuan 
untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik di keluarga maupun masyarakat. 
Masalah mendasar lainnya adalah kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang 
bersumber dari ketimpangan struktur sosial dan budaya masyarakat. Hal ini tercermin dari 
terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, 
pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang luas. Masalah 
ketidakadilan gender juga ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, 
tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya angka Indeks 
Pembangunan Gender (Gender-related Development Index, GDI) dan angka Indeks 
Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index, GEI), banyaknya peraturan perundang-
undangan, kebijakan, program ,dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif 
terhadap perempuan, dan atau peduli anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan 
pengarusutamaan gender dan anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin.  

Beberapa penelitian seperti dari Kimhi (2004); Knowles (2002); Cameron (2000); 
Sukherman (2001); Balisacan et.al (2003); Foster & Szekely (2002); Booth (2000); Niskanen 
(1996); Islam (2003) dan Iradian (2005) menjelaskan bahwa faktor penyebab kemiskinan 
adalah rendahnya pendapatan per kapita, rendahnya tingkat pendidikan (dan tingginya adult 
literacy), tingginya rasio ketergantungan, adanya ketimpangan distribusi pendapatan, 
tingginya persentase tenaga kerja di sektor pertanian, dan rendahnya partisipasi tenaga kerja 
di sektor industri. Hasil-hasil penelitian tersebut sekaligus merekomendasikan bahwa untuk 
menentukan kebijakan pengurangan kemiskinan maka terlebih dahulu diketahui faktor 
pen virtuous 
circle) yang hanya bisa di putus jika kita benar-benar mengetahui dengan tepat di mana 
memulai untuk memutusnya. Kemiskinan juga merupakan sebab dan akibat dari faktor yang 
mempengaruhi kemiskinan itu sendiri.  

Salah satu alat ukur yang merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human 
Development Index (HDI) atau IPM (Indek Pembangunan manusia). IPM merupakan suatu 
indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat 
mendasar yaitu pertama, usia hidup (longevity) yang mengupayakan agar penduduk dapat 

hidup waktu lahir (life expectacy at birth) yang biasa dinotasikan dengan eo yang 
merefleksikan keseluruhan tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. Angka 
kematian bayi tidak digunakan karena indikator itu dinilai tidak peka bagi negara-negara 
maju. Di Indonesia eo dihitung menggunakan dua data yaitu rata-rata anak yang dilahirkan 
hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Kedua, pengetahuan (knowledge), diukur dengan 
angka melek huruf (literacy rate) dan rata-rata lama sekolah (mean years school). Ketiga, 
standar hidup layak (decent living), dimana UNDP memilih GDP per kapita riil yang telah 
disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai indikator hidup layak.  

Nugroho & Dahuri, 2004:165-168 menyatakan kemiskinan merupakan kondisi absolut 
dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah 
tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai 
atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural 
dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam 
maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun 
tidak langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, yang 
dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan kultural 
adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang 
mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan.  
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Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat pendapatannya tidak 
memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.  

Terdapat dua pendekatan mengukur tingkat kemiskinan yaitu pendekatan absolut dan 
pendekatan relatif. Pertama, pendekatan absolut, yaitu pendekatan yang memandang 
kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai 
garis, titik, atau batas kemiskinan. Seseorang yang tidak mampu keluar dari ukuran tersebut 
dikelompokkan sebagai miskin. Ukurannya berupa tingkat pendapatan, konsumsi kalori 
seseorang dalam satu waktu tertentu, dan hal-hal yang disetarakan dengan ukuran tersebut. 
Pendekatan absolut lebih mudah diterapkan karena hanya membandingkan dengan batasan 
yang dikehendaki (Nugroho & Dahuri, 2004:169). Kemiskinan absolut dapat diartikan sebagai 
suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut seseorang tidak mencukupi untuk 
memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan 
pendidikan. Besarnya masalah kemiskinan absolut tercermin dari jumlah penduduk yang 

yang telah 
ditetapkan (Ahluwalia, 1974:10 dalam Wie, 1981:6). Tahap penting dalam usaha pengukuran 
kemiskinan adalah menentukan ukuran garis kemiskinan secara umum yang diterapkan di 
seluruh negara. Dalam menentukan kemiskinan absolut diperlukan pola taraf konsumsi 
minimum untuk melangsungkan kehidupan. Untuk menentukan ukuran kemiskinan absolut 
kadang-kadang ukuran tingkat kebutuhan biologis tidak tepat, dimana dalam beberapa kasus 
kemiskinan, ukuran kebutuhan biologis tidak mencerminkan suatu kemiskinan absolut. Jadi 
konsep garis kemiskinan hanya dapat berjalan ketika kita berada dalam ruang lingkup sosial. 
Bila dalam ruang lingkup sosial tertentu menerapkan suatu standar hidup yang tinggi maka 
individu berusaha menyesuaikan berdasarkan standar lingkungannya. Konsep garis 
kemiskinan menjadi perdebatan di beberapa negara karena konsep ini mencerminkan 
perbedaan taraf ekonomi, social, dan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, ukuran 
kemiskinan akan berubah menurut waktu. Dalam beberapa penelitian, ukuran yang paling 
banyak dipakai dalam pengukuran garis kemiskinan adalah total belanja konsumsi yaitu total 
konsumsi yang memenuhi kebutuhan sebesar 2.250 kalori per hari per individu.  

Kedua, pendekatan relatif, yaitu pendekatan yang memandang kemiskinan dalam 
suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lainnya yang berhubungan dengan proporsi 
atau distribusi. Ukurannya berasal dari ukuran absolut namun lebih ditekankan pada proporsi 
relatif. Misalnya garis kemiskinan adalah 20% pendapatan terendah, median dari distribusi 
pendapatan dan lan-lain (Nugroho & Dahuri, 2004: 169). Berdasarkan konsep kemiskinan 
relatif ini garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila sekiranya seluruh tingkat 
kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep 
kemiskinan mutlak/absolut. Kelemahan konsep ini justru terletak pada sifatnya yang dinamis. 

 dari total penduduk yang 
dapat dikategorikan sebagai miskin. Sehingga berbeda dengan konsep kemiskinan absolut 
jumlah orang miskin tidak mungkin habis sepanjang zaman (Esmara, 1986:293).  

Ukuran/kriteria kemiskinan sangat diperlukan untuk menetapkan sasaran yang hendak 
dihapuskan. Kriteria kemiskinan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN) didefinisikan sebagai penduduk yang merupakan anggota dalam Keluarga Pra 
Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KS I) karena alasan ekonomi. Kemiskinan mencerminkan 
ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal. 
Kemiskinan dapat diestimasi melalui ukuran Head Count Index (HCI). HCI merupakan 
ukuran yang menyatakan persentase populasi dengan tingkat konsumsi per kapita di bawah  

   1 q  z  y 
i garis kemiskinan. Rumus perhitungan HCI adalah: P   Dimana: = 

n z 
 

   i 1    
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z = garis kemiskinan; yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang 

berada di bawah garis kemiskinan dan yi q = banyaknya penduduk yang 
berada di bawah garis kemis-kinan; n = jumlah penduduk. Jika  = 0 maka diperoleh Head 
Count Index; dan jika  = 1 diperoleh Poverty Gap Index. World Bank dan UNDP dalam 
Berg (2004:511), menyatakan garis kemiskinan untuk negara berkembang sebesar $1 U.S dan 
$2 U.S per hari per kapita dan garis kemiskinan untuk negara maju sebesar $14 U.S per hari 
per kapita (U.S. Dollars disesuaikan dengan real purchasing power). Indeks Kemiskinan 
Manusia (Human Poverty Index) atau IKM adalah indeks komposit yang mengukur deprivasi 
(keterbelakangan) dalam tiga dimensi yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup 
layak. Indeks ini disusun dengan tiga indikator yaitu: penduduk yang diperkirakan tidak 
berumur panjang yang diukur dengan peluang suatu populasi untuk tidak bertahan hidup 
sampai 40 tahun (P1), ketinggalan dalam pendidikan yang diukur dengan angka buta huruf 

dewasa atau penduduk 15 tahun ke atas (P2) dan akses terhadap pelayanan dasar (P3) yang 

diukur dengan persentase penduduk tanpa akses air bersih (P31), persentase penduduk yang 

tidak memiliki akses ke sarana kesehatan (P32), dan persentase balita dengan status gizi 

kurang  (P33),  sehingga  dapat  dirumuskan  sebagai: P3 
1  P31  P32  P33  .  Metode 
3     

perhitungan IKM mengikuti metode Human Development Report yang dari UNDP, yaitu:  
1 

IKM  
1

 (P 3   P 3   P 3  3 .    
3 1 2 3  
Word Bank menyatakan penyebab kemiskinan adalah ledakan penduduk (population 

growth) yang tidak terkendali karena ledakan penduduk akan menyebabkan rasio 
ketergantungan (dependency ratio) tinggi. Argumen ini sesuai dengan pandangan aliran keras 
tentang populasi dan krisis global (Todaro, 2000:283-286) yang mengaitkan semua penyakit 
ekonomi dan sosial di dunia sebagai akibat pertambahan penduduk yang tidak dibatasi dan di 
anggap sebagai penyebab pokok terjadinya kemiskinan, standar hidup yang rendah, 
kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, degradasi lingkungan, dan masalah sosial lainnya. 
Malthus (1798) dalam Todaro (2000:268) menyatakan ledakan penduduk akan menimbulkan 
pola hidup yang serba pas-pasan (subsisten). Pemikiran neo-Malthus menyatakan bangsa-
bangsa yang miskin tidak akan pernah berhasil mencapai taraf hidup yang lebih tinggi dari 
tingkat subsisten, kecuali mereka mengadakan pengendalian preventif (preventive checks) 
terhadap pertumbuhan populasi mereka, atau dengan menerapkan pengendalian kelahiran. 
Kemiskinan juga di sebabkan kebijakan pemerintah tentang peningkatan pertumbuhan 
ekonomi yang tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan. Akibat kebijakan 
tersebut pendapatan per kapita akan naik, tetapi kenaikan pendapatan per kapita tersebut 
hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang. Efeknya akan muncul kemiskinan struktural 
dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang 
kaya, sementara bagian terbesar masya-rakat yang tetap miskin. Keadaan ini sesuai dengan 

trade off between growth and equity
yang tinggi akan menimbulkan ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian 
pendapatan atau makin tidak merata, dan sebaliknya upaya pemerataan dapat terwujud dalam 
pertumbuhan ekonomi yang rendah (Todaro, 2000:206). Beberapa penelitian menyatakan 
kemiskinan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan tingkat distribusi pendapatan yaitu 
dari Bourguignon (2004); Lopez (2004); dan Iradian (2005).  

Djoyohadikusumo (1994:214); Esmara (1986:21); Islam (2003) menyatakan faktor 
penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah, yang menyebabkan kemiskinan natural, 
yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya 
alam. Pendidikan juga berpengaruh kepada kemampuan seseorang untuk memperoleh dan  
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memanfaatkan faktor produksi (produktifitas). Kuntjoro (2003:131) menyatakan sebuah 
negara miskin karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsisten, metode 
produksi yang tradisional dan seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan. 
Sektor pertanian dianggap sebagai sektor pemicu kemiskinan karena, seperti dinyatakan oleh 
Lewis dalam Todaro (2000:100), sektor pertanian merupakan sektor subsisten yang kelebihan 
penduduk dan produktivitas marjinal tenaga kerjanya hampir sama dengan nol. Berdasarkan 
data BPS pertengahan Juni 2010 jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yaitu 7.419 dari 
jumlah penduduk 151.078 jiwa (30.932 KK) tersebar di lima kecamatan dan di 22 kelurahan. 
Angka kemiskinan tertinggi ada dikawasan perkotaan (miskin kota), terutama di Kec. Metro 
Pusat dengan angka RTM sebesar 3.154 RTM dari 10.834 KK, tersebar di 5 kelurahan yaitu 
Metro, Hadimulyo Barat, Imopuro, Hadimulyo Timur, dan Yoso Mulyo dengan angka 
kemiskinan tertinggi di Kelurahan Metro. Angka kemiskinan tertinggi tersebut yang ada di 
Kec. Metro Pusat diikuti oleh dua daerah penyangga perkotaan yaitu di dua kecamatan yang 
terdiri dari Kec. Metro Timur sejumlah 1.305 dari jumlah KK 6.812 dan Kec. Metro Barat 
1.181 RTM dari jumlah KK 5.107. Kemiskinan terendah ada di kawasan pinggiran Kota 
Metro yang jauh dari akses strategis perkotaan, terutama di Kec. Metro Utara dan Selatan.  

Akhirnya, kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi, 
dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan 
beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan menjadi 
sangat beragam dengan sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara 
perempuan dan laki-laki. Kondisi dan permasalahan kemiskinan secara tidak langsung 
tergambar dari fakta yang diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat miskin itu 
sendiri, temuan dari berbagai kajian, dan indikator sosial dan ekonomi yang dikumpulkan dari 
kegiatan survey. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan studi tentang karakteristik 
kemiskinan. Permasalahan yang diteliti dalam survey ini adalah bagaimana karakteristik 
Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Raskin di Kota Metro dengan menggunakan 
parameter Rasio Ketergantungan (dependensi ratio) dan Indeks Pembangunan Manusia? 

 

Metode Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian survey. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 

penerima Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin ) yang berjumlah 5.962 KK yang 
berada di 22 kelurahan yang tersebar pada 5 kecamatan di Kota Metro. Jumlah 
sampel/responden yang diambil dalam survey ini adalah 375 KK penerima Raskin yang di 
ambil secara proporsional per kelurahan yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin (Umar, 
2002:102). Teknik pengumpulan data mengunakan kuisioner terbuka yaitu responden mengisi 
jawaban terhadap pertanyaan berdasarkan data yang mereka ketahui/miliki. Kuisioner terbuka 
digunakan karena data yang diperlukan adalah data pribadi dan/atau data keluarga responden. 
Teknik analisis data yang dilakukan adalah penghitungan rasio ketergantungan (dependency 
ratio) dan penghitungan Indek Pembangunan Manusia (IPM) rumah tangga miskin (RTM) 
penerima Raskin. 

 

Hasil dan Pembahasan 
Rasio Ketergantungan Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Raskin  

Rasio ketergantungan (dependency ratio) diperoleh dengan membagi jumlah 
penduduk usia tidak produktif (0  14 tahun dan 65 tahun keatas) dengan penduduk usia 
produktif (15  64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan tanggungan beban hidup yang 
harus ditanggung oleh anggota keluarga yang produktif terhadap anggota keluarga yang tidak 
produktif. Dengan demikian semakin tinggi tingkat kelahiran, semakin besar jumlah keluarga  
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tidak produktif, maka semakin besar nilai rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan 
dihitung dengan rumus:  
 

 

Berdasarkan rumus tersebut maka dapat diketahui rasio ketergantungan (dependency 
ratio) RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 adalah 64,7%. Angka ini berarti setiap 
100 orang penduduk produktif menanggung beban hidup sebanyak 64-65 orang yang belum 
produktif (usia 1-14 tahun) atau tidak produktif (usia 65 tahun keatas). Tingginya beban 
tanggungan ini sebagian besar (83%) disebabkan oleh banyaknya penduduk usia 1-14 tahun. 
Fakta ini mengindikasikan Pemkot Metro harus lebih memperhatikan pertambahan penduduk 
(angka kelahiran) khususnya bagi kelompok masyarakat miskin penerima Raskin. Kebijakan 
yang dapat diambil untuk menekan angka kelahiran misalnya penggalakan kembali program 
KB, Posyandu, dan Poskeskel. Melalui program ini diharapkan masyarakat miskin dapat ter-
edukasi tentang pentingnya mengatur angka kelahiran, jarak kelahiran, dan bahaya beban 
hidup akibat angka kelahiran yang tidak terkendali.  

Hasil penghitungan rasio ketergantungan anak (Child Dependency Ratio) 
menunjukkan nilainya adalah 53,4%. Angka ini memiliki arti bahwa setiap 100 orang 
penduduk usia produktif maka mereka menanggung beban 53 orang anak-anak usia belum 
produktif. Hasil survey juga menunjukkan rata-rata jumlah anak di keluarga RTM penerima 
Raskin adalah 4 orang anak. Rasio ketergantungan anak digunakan untuk menunjukkan 
besarnya beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap anak-anak di suatu daerah pada 
suatu waktu tertentu. Rasio ketergantungan anak ini di hitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut:  
 

 

Hasil penghitungan rasio ketergantungan lanjut usia (Old Dependency Ratio) menun-
jukkan nilainya adalah 11,3%. Angka ini memiliki arti bahwa setiap 100 orang penduduk usia 
produktif maka mereka menanggung beban 11 orang lanjut usia yang sudah tidak produktif 
lagi. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan besarnya beban tanggungan penduduk 
usia produktif terhadap pendudukan lanjut usia di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. 
Nilai rasio ketergantungan lanjut usia yang ada di Kota Metro ini sudah sangat ideal karena 
rasio ketergantungan lanjut usia sangat kecil dan berada di bawah 50%. Rasio ketergantungan 
di bawah 50% ini akan memudahkan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan 
kesejahteraan Rasio ketergantungan usia lanjut ini dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut:  
 

 

Selanjutnya yang penting dilakukan oleh Pemkot Metro adalah menurunkan rasio 
ketergantungan (Dependency Ratio) dan rasio ketergantungan anak (Child Dependency Ratio) 
hingga dibawah 50%. Jika Pemerintah Kota Metro berhasil menurunkan rasio ketergan-

Bonus demografi tersebut berupa, pertama, keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh 
penurunan rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan 
fertilitas jangka panjang. Kedua, penurunan proporsi penduduk muda yang akan mengurangi 
besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat 
dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 
keluarga. Ketiga, munculnya suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk menaikkan 
kesejahteraan masyarakat, yaitu munculnya window of opportunity.  
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Window of opportunity  
suatu kesempatan yang hanya terjadi satu kali bagi semua penduduk daerah tertentu. 
Kesempatan tersebut berupa tersedianya kondisi yang sangat ideal pada perbandingan antara 
jumlah penduduk produktif dengan non-produktif. Pada saat itu rasio ketergantungan adalah 
yang terendah, biasanya nilainya berada di bawah 50%. Untuk memunculnya window of 
opportunity maka Pemkot Metro dapat melakukan kebijakan transisi demografi. Transisi 
demografi dapat dilakukan dengan menurunkan angka kelahihan (fertility) dan angka 
kematian (mortality) hingga mencapai angka yang rendah, sehingga pertumbuhan penduduk 
mendekati nol. Proses transisi demografi dianggap selesai ketika nilai NRR = 1. Angka 
Reproduksi Netto/Net Reproduction Rate (NRR) merupakan angka yang menunujukkan rata-
rata jumlah anak perempuan yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa 
reproduksi seandainya wanita tersebut mengikuti pola fertilitas yang berlaku pada saat angka 
itu dihitung, dengan memperhatikan kelangsungan hidup wanita itu selama masa reproduksi.  

Kebijakan transisi demografi yang diambil pemerintah akan dapat memunculkan 
dampak positif yaitu, pertama, menurunkan proporsi jumlah anak (usia 0-15 tahun) karena 
adanya penurunan tingkat fertilitas. Kedua, meningkatkan jumlah anak yang survived keusia 
dewasa, karena penurunan kematian bayi. Ketiga, terjadi ledakan penduduk usia kerja. 
Ledakan penduduk usia kerja ini akan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan 
ledakan penduduk karena tingkat fertilitas yang tinggi. Karena ledakan penduduk yang 
disebabkan tingkat fertilitas yang tinggi justru hanya akan meningkatkan Rasio 
Ketergantungan (Depen-dency Ratio) dan Rasio Ketergantungan Anak (Child Dependency 
Ratio). Keempat, angka ketergantungan akan turun hingga mencapai titik terendah, sehingga 
akan memunculkan kondisi yang disebut window of opportunity.  
Indek Pembangunan Manusia (IPM) Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Raskin 

IPM merupakan indek komposit yang dibangun berdasarkan tiga komponen yaitu usia  
hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living). IPM 
merupakan indikator yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan pembangunan 
daerah. Usia hidup di ukur dengan angka harapan hidup (AHH) atau e0 (life expectancy at 
birth), pengetahuan di ukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mean years 
of schooling-MYS), dan standar hidup layak yang di ukur dengan indikator rata-rata konsumsi 
riil yang telah disesuaikan. Teknik penghitungan IPM dilakukan melalui tiga tahap, pertama, 
menghitung nilai angka harapan hidup (e0), angka melek huruf, rata-rata lama sekolah (mean 
years of schooling-MYS), dan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan (PPP/unit). 
Kedua, menghitung indek angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, 
pendidikan, dan PPP/unit yang distandarkan dengan nilai maksimum dan minimumnya. 
Ketiga menghitung IPM dengan merata-ratakan jumlah masing-masing komponen IPM.  
1. Menghitung nilai angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, 

dan rata-rata konsumsi riil yang disesuaikan.  
Angka harapan hidup (AHH atau e0) rumah tangga miskin penerima Raskin Kota  

Metro tahun 2011 yang dihitung menggunakan Software Mortpak For Windows 4.0 dengan 
metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak 
lahir hidup (ALH) dan rata-rata anak masih hidup (AMH) adalah 74,33 tahun. AHH ini 
menunjukkan perkiraan jumlah tahun hidup seseorang di wilayah tertentu. Artinya anggota 
keluarga RTM penerima Raskin ini dalam kondisi normal (tidak ada perubahan pola 
mortalitas menurut umur) memiliki kesempatan hidup hingga berumur 74,33 tahun dari sejak 
dia dilahirkan. Angka AHH RTM penerima Raskin Kota Metro ini jika dibandingkan dengan 
angka AHH kota di Provinsi Lampung tahun 2009 masih lebih tinggi, yaitu Kota Bandar 
Lampung (70,5), Kota Metro (72,4), Provinsi Lampung (69,3). Bahkan jika dibandingkan 
dengan kota-kota di Indonesia tahun 2007 juga masih lebih tinggi, yaitu Kota Bekasi (69,99),  
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Kota Balikpapan (73,30), Kota Samarinda (72,77), Kota Tarakan (73,55), Kota Bontang 
(73,88), dan Indonesia (71,4). Namun demikian pembandingan ini terasa tidak adil karena 
yang dibandingkan antara kota yang banyak terdapat variasi pendidikan, pendapatan, dan 
keterampilan yang variatif dengan sekelompok orang yang berada dalam kategori miskin 
RTM penerima Raskin Kota Metro. Hal yang perlu menjadi titik tekan bagi Pemkot Metro 
adalah bahwa usia hidup yang panjang bagi RTM penerima Raskin harus diikuti dengan 
kehidupan yang sehat. Karena nilai AHH juga merupakan salah satu indikator untuk 
mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat yang sehat harus diciptakan 
sejak mereka dilahirkan. Oleh karena itu program Pemkot Metro yang selama ini telah 
berjalan, yaitu Poskeskel, Posyandu, Posdaya, dan PHBS harus tetap dijalankan dan diting-
katkan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin terwujudnya usia hidup yang panjang dan 
sehat bagi RTM penerima Raskin. Apabila AHH suatu daerah berada di bawah rata-rata 
nasional (Indonesia) maka daerah tersebut memerlukan program pembangunan kesehatan, 
kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, dan program pemberantasan kemiskinan 
yang lebih intensif. Untuk Kota Metro kondisi ini tidak perlu dikhawatirkan karena nilai 
AHH-nya masih di atas rata-rata nasional (71,04).  

Komponen pengetahuan di ukur dengan angka melek huruf dewasa dan rata-rata lama 
sekolah. Indikator angka melek huruf dewasa (adult literacy rate) diperoleh dari persentase 
proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau 
huruf lainnya dengan total penduduk berusia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf dewasa  

RTM penerima Raskin dapat dihitung menggunakan rumus:  , dimana LIT= 
angka melek huruf (penduduk usia > 15 tahun) pada tahun-t; L = jumlah penduduk (usia > 15 
tahun) yang bisa membaca dan menulis pada tahun-t; P= jumlah penduduk usia > 15 tahun; 
t= tahun observasi. Berdasarkan hasil survey nilai angka melek huruf RTM penerima Raskin 
Kota Metro tahun 2011 adalah 87,9%. Angka ini memiliki arti setiap 100 orang RTM 
penerima Raskin maka sebanyak 87-88 orang diantaranya dapat membaca dan menulis. 
Angka melek huruf RTM penerima Raskin Kota Metro ini jika dibandingkan dengan angka 
melek huruf kota di Provinsi Lampung tahun 2009 masih lebih rendah, yaitu Kota Bandar 
Lampung (98,44), Kota Metro (97,36), Provinsi Lampung (94,37). Demikian halnya jika 
dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia tahun 2007 juga masih lebih rendah, yaitu Kota 
Bekasi (98,87), Kota Balikpapan (97,98), Kota Samarinda (96,95), Kota Tarakan (97,89), 
Kota Bontang (98,10), dan Indonesia (91,87). Namun demikian pembandingan ini terasa tidak 
adil karena yang dibandingkan antara kota-kota yang didalamnya banyak terdapat variasi 
pendidikan, pendapatan, keterampilan, dll yang variatif dengan sekelompok orang yang 
berada dalam kategori miskin RTM penerima Raskin Kota Metro).  

Rendahnya angka melek huruf dewasa RTM penerima Raskin ini tentunya 
memerlukan penanganan yang lebih serius dari Pemkot Metro untuk segera mengentaskan 
masyarakat usia produktif (15-65 tahun) dari berbagai ketertinggalan pengetahuan yang 
disebabkan ketidakmampuan membaca dan menulis. Salah satu kebijakan yang dapat ditem-
puh untuk meningkatkan angka melek huruf adalah penyelenggaraan secara massal dan 
intensif program kejar paket A dan paket B. Harapannya dengan pemassalan tersebut tidak 
hanya mampu menolong mereka mengatasi keengganan dan rasa malu untuk belajar tetapi 
juga mampu menaikkan angka IPM. Yang perlu dipahami disini adalah dalam RTM biasanya 

virtuous circle) kemiskinan. Misalnya ketidakmampuan membaca 
dan menulis ini terjadi bukan karena RTM tersebut malu, enggan, atau tidak mau belajar, 
tetapi mungkin karena mereka tidak memiliki biaya untuk belajar karena rendahnya 
pendapatan. Selanjutnya rendahnya pendapatan RTM ini mungkin terjadi bukan karena 
mereka tidak bekerja, tetapi kemungkinan karena mereka mendapatkan gaji/upah yang rendah  
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karena tingkat pendidikannya rendah. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar 

tersebut untuk membantu meningkatkan melek huruf RTM penerima Raskin.  
Indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara 

simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi 
yang ditamatkan (mean years of schooling-MYS). Komponen MYS RTM penerima Raskin di  

hitung dengan menggunkan rumus: , dimana MYS= rata-rata lama 
sekolah penduduk > 15 tahun; EDU= jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah/ 
ditamatkan oleh penduduk usia > 15 tahun; P= jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas; i= 
jenjang pendidikan (SD s.d S-1); dan t= tahun observasi. Berdasarkan hasil survey nilai MYS 
RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 adalah 9,04 tahun. Angka ini memiliki arti 
rata-rata sekolah yang ditamatkan oleh RTM penerima Raskin adalah sampai tamat SMP atau 
yang sederajat. Angka MYS RTM penerima Raskin Kota Metro ini jika dibandingkan dengan 
angka MYS kota di Provinsi Lampung tahun 2009 masih sedikit lebih rendah, yaitu Kota 
Bandar Lampung (9,91 tahun), Kota Metro (9,82 tahun), namun masih diatas Provinsi 
Lampung (7,49 tahun). Demikian halnya jika dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia 
tahun 2007 juga masih lebih rendah, yaitu Kota Bekasi (10,89 tahun), Kota Balikpapan (10,03 
tahun) Kota Samarinda (9,73 tahun), Kota Tarakan (9,13 tahun), dan Kota Bontang (9,90 
tahun), namun masih di atas rata-rata Indonesia (7,47 tahun). Namun demikian pembandingan 
ini terasa tidak adil karena yang dibandingkan antara kota-kota yang didalamnya banyak 
terdapat variasi pendidikan, pendapatan, keterampilan, dll yang variatif dengan sekelompok 
orang yang berada dalam kategori miskin RTM penerima Raskin Kota Metro).  

Catatan penting yang perlu diperhatikan oleh Pemkot Metro adalah sebagai kota yang 
memiliki visi sebagai kota pendidikan, sebaiknya pemerintah lebih giat meningkatkan derajat 
pendidikan terutama untuk RTM penerima Raskin. Peningkatan jenjang pendidikan ini 
diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sehingga membuka peluang untuk terbebas dari 
jerat kemiskinan. Namun demikian best practice yang telah di miliki oleh Pemkot Metro 
adalah program wajib belajar sembilan tahun (Wajar 9 tahun) dari pemerintah pusat sudah 
berhasil diterapkan di Kota Metro hingga menyentuh kelompok RTM penerima Raskin. 
Artinya di Kota Metro 
dapat menikmati pendidikan hingga tingkat SMP dan yang sederajat. Upaya yang dapat 
dilakukan oleh Pemkot Metro untuk meningkatkan MYS RTM penerima Raskin misalnya (1) 
optimalisasi pelakasnaan program jam belajar yang selama ini sudah diterapkan di Kota 
Metro, (2) penambahan jumlah institusi pendidikan luar sekolah (PLS) dalam bentuk kejar 
paket khususnya paket A, bahkan jika perlu sampai ketingkat kelurahan/RT/RW terdapat satu 
institusi, dan (3) perbaikan sarana prasarana pendidikan luar sekolah (kejar paket). Selain itu 
untuk lebih mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah perlu kiranya dilakukan melalui 
penyusunan peraturan daerah (perda) yang mewajibkan anak-anak usia sekolah untuk 
mengikuti pendidikan hingga jenjang SMA/MA/ SMK. Cara lain yang bisa di tempuh adalah 
dengan mewajibkan masyarakat golongan dewasa yang belum menempuh atau tidak 
menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMA/MA/SMK agar mengikuti program 
pendidikan luar sekolah yakni kelompok belajar kejar paket A dan paket B.  

Komponen standar hidup layak di ukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang 
telah disesuaikan. Penghitungan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan dilakukan 
melalui lima langkah, yaitu menghitung pengeluaran per kapita dari data Susenas Modul, 
menaikkan nilai pengeluaran per kapita sebesar 20%, mendeflasi pengeluaran per kapita 
dengan Indeks Harga Konsumen, menghitung nilai daya beli (Purchasing Power Parity/PPP), 
membagi pengeluaran per kapita yang terdeflasi dengan PPP, mengurangi nilai pengeluaran  
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per kapita yang terdeflasi dengan PPP dengan menggunakan rumus Atkinson. Berdasarkan 
publikasi dari BPS (2010) diketahui bahwa nilai pengeluaran per kapita dari data Susenas 
Modul adalah Rp 411.603,-. Stelah dinaikkan sebesar 20%, maka nilainya menjadi Rp 
493.924,-. Nilai pengeluaran per kapita ini selanjutnya dideflasikan dengan nilai IHK Kota 
Bandar Lampung (sebagai Kota rujukan di Propinsi Lampung) dan diperoleh nilai 
pengeluaran per kapita sebesar Rp 516.503,-.  

Langkah selanjutnya penghitungan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan 
adalah menghitung nilai daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP/unit). Data dasar yang 
digunakan untuk menghitung PPP/unit adalah harga dan kuantum dari suatu basket komoditi 
yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul. Standar harga yang 
digunakan adalah harga 27 komoditi di Jakarta Selatan. Rumus penghitungan PPP/unit  

adalah: , dimana E( i, j ) = pengeluaran untuk komoditi j di propinsi ke-i; 

P(i,j) = harga komoditi j di daerah -i (Jakarta Selatan); dan Q(i,,j ) = jumlah komoditi j (unit) 
yang dikonsumsi di daerah-i. berdasarkan rumus tersebut dan setelah melalui pengurangan 
menggunakan rumus Atkinson maka diperoleh nilai rata-rata konsumsi riil yang telah 
disesuaikan untuk RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 yaitu sebesar Rp 521.721,-. 
Nilai ini jika dibandingkan dengan angka nilai rata-rata konsumsi riil kota di Provinsi 
Lampung tahun 2009 masih lebih rendah, yaitu Kota Bandar Lampung (Rp 570.753), Kota 
Metro (Rp 569.411), dan Provinsi Lampung (Rp 557.425). Jika dibandingkan dengan kota-
kota di Indonesia tahun 2007 juga masih lebih rendah, yaitu Kota Bekasi (Rp 569.770), Kota 
Balikpapan (Rp 640.000), Kota Samarinda (Rp 639.500), Kota Tarakan (Rp 634.210), Kota 
Bontang (Rp 625.250), dan Indonesia (Rp 624.370). Namun demikian pembandingan ini 
terasa tidak adil karena yang dibandingkan antara kota yang didalamnya banyak terdapat 
variasi pendidikan, pendapatan, dan keterampilan yang variatif dengan sekelompok orang 
yang berada dalam kategori miskin RTM penerima Raskin Kota Metro. Hasil penghitungan 
nilai angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan rata-rata konsumsi 
riil yang disesuaikan disajikan dalam tabel 1. 
 

2. Menghitung indek angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, 
dan rata-rata konsumsi riil yang disesuaikan.  

Agar  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  komponen  yang  dapat  digunakan  untuk  
menghitung IPM, maka nilai AHH, angka melek huruf, MYS, dan PPP/unit harus dihitung 
indeks-nya dengan cara menstandarkan dengan nilai maksimum dan minimumnya seperti 
yang tertera dalam tabel 3.4 menjadi sebuah indeks. Rumus yang digunakan untuk 
menghitung indeks komponen berdasarkan nilai AHH, angka melek huruf, MYS, dan  

PPP/unit adalah:    , dimana Xi  = nilai komponen IPM ke-i;  
Xmaks= nilai maksimum Xi; dan Xmins= nilai minimum Xi yang tertera dalam tabel 3.4. 
Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh nilai indek harapan hidup (AHH) RTM penerima  
Raskin sebesar 82,2. Nilai indek ini nantinya akan menjadi salah satu komponen 
penghitungan IPM. 
 
 
 
 
 

 

 Tabel 1. Nilai Indek Komponen Penyusun IPM RTM Penerima Raskin Kota Metro   
  No.  Komponen Penyusun IPM Nilai    
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1. Angka Harapan Hidup (AHH atau eo) 74,33 tahun 
2. Angka Melek Huruf 87,90% 
3. Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) 9,04 tahun 
4. PPP/Uniit Rp 521.721  

Berdasarkan rumus penghitungan indek komponen IPM, maka diperoleh nilai indek 
rata-rata lama sekolah (mean years of schooling-MYS) RTM penerima Raskin sebesar 60,3. 
Sedangkan nilai indek angka melek hurufnya adalah 87,9. Nilai indeks rata-rata konsumsi riil 
yang telah disesuaikan (PPP/unit) untuk RTM penerima Raskin adalah 50,0. Nilai-nilai indek 
ini nantinya akan menjadi salah satu komponen penghitungan IPM. Dalam teknik 
penghitungan IPM, angka melek huruf dewasa (adult literacy rate) dan rata-rata lama sekolah 
(mean years of schooling-MYS) merupakan nilai untuk menghitung komponen 
pengetahuan/tingkat pendidikan. Dalam rumusan penghitungan komponen pengetahuan, maka 
angka melek huruf dewasa memiliki porsi 2/3 dan MYS memiliki porsi 1/3. Nilai komponen  

 
pengetahuan RTM penerima Raskin Metro di hitumg dengan rumus:  
dimana IP= indek pendidikan; ADL= angka melek huruf; dan MYS= indek rata-rata lama 
sekolah. Berdasarkan hasil survey dan hasil penghitungan angka melek huruf dan rata-rata 
lama sekolah, maka diketahui indek pengetahuan RTM penerima Raskin sebesar 78,7. Hasil 
penghitungan indek komponen penyusun IPM tersebut dapat diringkas dalam tabel 2.  

Tabel 2. Nilai Indek Komponen Penyusun IPM RTM Penerima Raskin Kota Metro 
No. Komponen Penyusun IPM Nilai Indek 
1. Angka Harapan Hidup (AHH atau eo) 82.2 
2. Pendidikan 78.7 
3. Kemampuan Daya Beli 50.0  

 

3. Menghitung Indek Pembangunan Manusia (IPM) RTM Penerima Raskin  
Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indek komposit yang tersusun atas 

tiga komponen, yaitu indek angka harapan hidup (AHH) atau e0 (life expectancy at birth), 
indek pendidikan yang terdiri dari angka melek huruf rata-rata lama sekolah (mean years of 
schooling-MYS), dan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan (PPP/unit). IPM RTM  
penerima Raskin Kota Metro dapat di hitung menggunakan rumus: , 

dimana X(1) = Indeks harapan hidup; X(2) = Indeks pendidikan (2/3 indeks melek huruf dan 
1/3 indeks rata-rata lama sekolah); dan X(3) = Indeks konsumsi riil yang telah disesuaikan. 
Berdasarkan rumus tersebut, maka nilai IPM RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 
adalah 70,31. Angka ini jika dibandingkan dengan angka IPM kota di Provinsi Lampung 
tahun 2009 masih sedikit lebih rendah, yaitu Kota Bandar Lampung (75,35), Kota Metro 
(75,98), dan Provinsi Lampung (70,93). Jika dibandingkan dengan kota di Indonesia tahun 
2007 juga masih lebih rendah, yaitu Kota Bekasi (75,81), Kota Balikpapan (77,61), Kota 
Samarinda (76,82), Kota Tarakan (76,61), Kota Bontang (76,72), dan Indonesia (71,54). 
Namun demikian pembandingan ini terasa tidak adil karena yang dibandingkan antara kota 
yang didalamnya banyak terdapat variasi pendidikan, pendapatan, dan keterampilan yang 
variatif dengan sekelompok orang yang berada dalam kategori miskin (RTM penerima Raskin 
Kota Metro). Berdasarkan kajian aspek status pembangunan manusia, tinggi rendahnya status 
indek pembangunan manusia menurut UNDP dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu  
(a) tingkatan rendah, jika IPM < 50; (b) tingkatan menengah, jika 50 < IPM < 80; dan (c) 
tingkatan tinggi, jika IPM > 80. Namun untuk kepentingan perbandingan antar daerah di 
Indonesia, yaitu perbandingan antar kabupaten/kota, maka kriteria tingkatan menengah di 
pecah menjadi dua golongan. Sehingga status tinggi rendahnya IPM berubah menjadi (a) 
tingkatan rendah, jika IPM < 50; (b) tingkatan menengah-bawah, jika 50 < IPM < 66; (c)  
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tingkatan menengah-atas, jika 66 < IPM < 80; dan (d) tingkatan atas, jika IPM > 80. Dengan 
demikian IPM RTM penerima Raskin Kota Metro berada pada kriteria menengah-atas.  

Untuk meningkatkan nilai IPM RTM penerima Raskin, maka yang perlu ditekankan 
adalah peningkatan angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli 
masyarakat (tabel 1). Untuk itu Pemerintah Kota Metro dapat melakukan akselerasi wajib 
belajar (wajar) 9 tahun menuju wajib belajar hingga 12 tahun (setingkat sekolah menengah 
pertama). Hal ini sangat mungkin dilakukan karena visi Kota Metro yang memang mengi-
nginkan menjadi kota pendidikan di Provinsi Lampung. Kebijakan penuntasan buta huruf 
dapat diakselerasi melalui pengintensifan kejar paket A, paket B, pendidika luar sekolah, dan 
madrasah salafiyah. Pemkot Metro dapat melibatkan peran aktif orang tua dan masyarakat 
dalam dunia pendidikan guna mengantisipasi angka rawan droup-out murid sekolah. Dari sisi 
pembiayaan, Pemerintah Kota Metro harus lebih meningkatkan porsi anggaran untuk 
pendidikan secara bertahap. Revitalisasi gedung-gedung sekolah juga sangat perlu dilakukan 
sebagai salah stu upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Efisiensi 
pengelolaan pendidikan dalam bentuk peningkatan keterampilan/ kemampuan guru perlu 
dilakukan untuk meningkatkan suasana belajar yang lebih mandiri dan bersahabat. 
Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan RTM 
penerima Raskin dalam pengembangan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan 
pendapatan. Selanjutnya investasi, baik swasta maupun pemerintah, lebih diarahkan pada 
bidang-bidang usaha yang langsung bersentuhan dengan RTM penerima Raskin. Jika 
diperlukan Pemerintah Kota Metro dapat membuat kebijakan, atutan, perda, dll yang 
mewajibkan pengusaha untuk menyalurkan dananya, misalnya CSR (customer social 
responsibility) untuk kegiatan yang pro poor dan pro growth.  
Penutup  

Kesimpulan hasil survey ini adalah nilai rasio ketergantungan (dependency ratio) 
RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 adalah 64,7%. Artinya setiap 100 orang 
penduduk produktif menanggung beban hidup sebanyak 64-65 orang yang belum produktif 
(usia 1-14 tahun) atau tidak produktif (usia 65 tahun keatas). Sedangkan nilai rasio 
ketergantungan anak (Child Dependency Ratio) adalah 53,4%. Angka ini memiliki arti bahwa 
setiap 100 orang penduduk usia produktif maka mereka menanggung beban 53 orang anak-
anak usia belum produktif. Hasil penghitungan rasio ketergantungan lanjut usia (Old 
Dependency Ratio) menun-jukkan nilainya adalah 11,3%. Angka ini memiliki arti bahwa 
setiap 100 orang penduduk usia produktif maka mereka menanggung beban 11 orang lanjut 
usia yang sudah tidak produktif lagi. Nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM) RTM 
penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 adalah 70,31 yang berarti berada pada tingkatan 
menengah-atas. Kebijakan yang dapat dilakukan Pemkot Metro untuk mengurangi rasio  
ketergantungan adalah melakukan transisi demografi. Kebijakan transisi demografi ini akan 

window of 
opportunity yang memungkinkan pemerintah melakukan percepatan peningkatan kesejah-
teraan. Di bidang peningkatan IPM, Pemkot Metro hendaknya melakukan akselelari dan 
intensifikasi program wajar 12 tahun, pengintensifan kejar paket A, paket B, pendidikan luar 
sekolah, dan madrasah salafiyah untuk meningkatkan angka melek huruf, dan melibatkan 
peran aktif orang tua dan masyarakat dalam dunia pendidikan. Pemerintah juga harus 
meningkatkan porsi anggaran untuk pendidikan secara bertahap dan melakukan revitalisasi 
sarana sekolah. Di bidang peningkatan daya beli, pemerintah harus lebih melibatkan RTM 
penerima Raskin dalam kegiatan perekonomian mikro dan kecil serta mengarahkan investasi 
pada sektor yang langsung bersentuhan dengan RTM penerima Raskin.  
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ABSTRAK  
Formulasi dan implementasi kebijakan publik tidak terbatas pada ketaatan terhadap 

aturan formal atau regulasi yang berlaku, tetapi juga harus sejalan dengan etika kebijakan 
publik. Etika kebijakan publik diperlukan untuk dijadikan sebagai referensi dan pedoman 
tentang apa yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan dan sebagai standar penilaian 
terhadap perilaku pengambil kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Studi ini 
memfokuskan pada persoalan kebijakan pembangunan jalan layang di kawasan Mall Boemi 
Kedaton Jalan Teuku Umar Bandar Lampung dilihat dalam perspektif etika kebijakan.  

Penelitian ini menggunakan disain penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif analisis dengan tujuan untuk mengungkap dan menjelaskan relasi 
kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 
penyelenggaran pemerintahan dan menjelaskan fenomena implementasi kebijakan publik 
dalam perspektif etika kebijakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi.  

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Persoalan kebijakan pembangunan 
jembatan layang di kawasan Mall Boemi Kedaton Jalan Teuku Umar Kota Bandar Lampung 
terjadi konflik kepentingan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kota 
Bandar Lampung yang bersumber bukan hanya masalah isu perizinan yang belum tuntas, 
rembutan pengalihan status jalan nasional, analisis dampak lalulintas, dan keberlanjutan 
pembangunan jalan layang, tetapi karena pemahaman terhadap kepentingan umum (publik) 
cenderung masih didominasi oleh situasi lingkungan politik yang tidak bersandar pada 
persoalan etika kebijakan, sehingga kepentingan publik terpinggirkan oleh kepentingan 
politik.  

Penyebab munculnya konflik kepentingan tersebut akibat terjadinya kebuntuan 
komunikasi antara Walikota Bandar Lampung dengan Gubernur Lampung dan terjadi proses 
pencitraan politik yang begitu kuat untuk persaingan pemilihan gubernur Lampung, yang 
berujung pada penghentian sementara kebijakan. Dalam perspektif ini, kebijakan 
pembangunan jalan layang sebagai sebuah persoalan kepentingan bersama (common effort) 
antara Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung tidak bisa direalisasikan, karena 
kepentingan bersama tidak ditempatkan sebagai bagian dari etika konsekuensialisme, dan 
kecenderungan masih kuatnya tindakan atas dasar ketaatan terhadap aturan-aturan formal. 

 

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Etika Kebijakan, Kepentingan Bersama  
 
 
 

PENDAHULUAN  
Kenyataan menunjukkan bahwa di era pemerintahan daerah sekarang ini kebijakan 

pembangunan cenderung dipersepsikan oleh kepentingan kepala daerah. Kepala daerah 
memiliki tujuan politik tertentu yang secara formal dituangkan dalam dokumen perencanaan 
(RPJMD) yang berimplikasi menjadi keharusan untuk diimplementasikan. Gagasan kebijakan 
yang dituangkan dalam RPJMD itu di samping harus diimplementasikan juga menjadi salah  
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satu bentuk pertanggungjawaban moral pada rakyat, sebagai bentuk komitmen penyampaian 
visi, misi dan program yang telah disampaikan pada saat kampanye pilkada.  

Pembangunan jembatan layang di Kota Bandar Lampung adalah salah satu komitmen 
politik Walikota Herman HN untuk memberikan salah satu solusi dalam mengatasi masalah 
kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Di periode pertama Herman HN menjabat 
sebagai Walikota Bandar Lampung (20010-2015) telah membangun beberapa jembatan 
layang sementara diperiode ke dua Herman HN (2016-2021) juga akan membangun tiga 
jembatan layang. Di periode pertama, kebijakan Herman HN membangun jembatan layang 
tidak ada persoalan yang berarti; tidak ada penolakan dari masyarakat atau persoalan peizinan 
dari pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Lampung.  

Sementara pada pembangunan jalan layang di kawasan Mal Boemi Kedaton Jalan 
Teuku Umar terjadi konflik antara Walikota Herman HN dengan Gubernur Lampung 
Muhammad Ridho Ficardo. Konflik ini berakibat pembangunan jalan layang dihentikan 
sementara. Dilihat dalam perspektif studi etika kebijakan publik, konflik antar pejabat publik 
menarik untuk diteliti, konflik tersebut semestinya tidak terjadi karena secara subtantif 
jembatan layang adalah salah satu bentuk kebijakan yang merefleksikan kepentingan publik 
sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan lalu linta di Kota Bandar Lampung, 
namun karena ada perbedaan kepentingan diantara kepala daerah tersebut, maka menjadi 
menarik untuk ditelaah.  

Oleh karena itu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian mengapa terjadi 
konflik antara Walikota Herman HN dengan Gubernur Ridho Ficardo dalam kasus 
pembangunan jalan layang? Dan apakah implementasi kebijakan pembangunan jembatan 
layang sejalan dengan prinsip etika kebijakan publik?Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik kebijakan dan menganalisis dasar dalam proses 
pembuatan dan implementasi kebijakan publik khususnya dalam perspektif etika kebijakan.  

Secara teoritis, Kebijakan publik sebagaimana didefinisikan oleh Dye (1976:1) yaitu 
"whatever government choose to do or not to do". Definisi tersebut, digambarkan secara lebih 
jelas oleh Anderson (1979: 3), yaitu "A purposive course of action followed by an actor or set 

  
Jadi, merujuk pada pendapat di atas, kebijakan publik dalam pengertian yang sangat 

umum sering dipahami sebagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi  
pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya. Pemahaman kebijakan tersebut merupakan 
pemahaman yang sifatnya yuridis formal dan prosedural. Artinya, kebijakan dibuat atas dasar 
kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan secara prosedural diatur menurut mekanisme 
aturan-aturan formal. Tetapi, bagaimana sebuah gagasan kebijakan publik dimunculkan? siapa 
mengusulkan ide kebijakan? Bagaimana proses kebijakan itu dibuat dan untuk kepentingan 
siapa kebijakan itu dibuat, serta apakah kebijakan publik sudah mencermikan kepentingan 
publik atau hanya sebatas kepentingan elit?  

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, tidak bisa dijelaskan dari pemahaman kebijakan 
dalam pemahaman yuridis formal dan prosedural. Oleh sebab itu, dalam konteks memberi 
jawaban terhadap pertanyaan di atas, pemahaman makna kebijakan publik lebih ditekankan 
sebagai sebuah tindakan-tindakan politik. Sebagai sebuah tindakan politik, maka kebijakan 
baik dalam tataran proses pembuatannya akan dipengaruhi oleh berbagai sistem nilai dan 
kepentingan dari aktor-aktor yang dominan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan 
tersebut.  

Demikian halnya dalam proses implementasi kebijakan publik, implementasi bukan-
bukan hanya sebatas persoalan tahapan-tahapan administrasi dan manajerial, tetapi juga 
implementasi kebijakan sarat dengan kepentingan politik (Wahab, 2008 );. Menurut Hogood 
and Gunn (1986) there is no such thing as totality nuetral analysis. Value are at the center  
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of policy making. Artinya kebijakan publik selalu sarat dengan kepentingan tertentu atau 
kebijakan publik itu tidak bebas nilai. Oleh karena itu, baik dalam tataran formulasi maupun 
implementasi kebijakan publik, aspek etika kebijakan merupakan ukuran untuk menentukan 
baik-buruk atau benar-salah suatu tindakan pemerintah untuk mengarahkan kebijakan publik 
dalam menjalankan tanggungjawabnya dalam pelayan publik.  

Secara garis besar ada consequentialism, 
deontological ethics, and virtue ethichs. Consequentialism emphasizes good results as the 

  
are moral obligations or duties we ought to fulfill apart from consideration of consequences. 

third major approach to ethics. Proponents view moral questions from the standpoin of the 
moral agents and focus on the sources of morality in their inner life and character (Slote, 
1997, 177), ( Sullvan and Segers, 310-311). Dalam kaitan dengan penelitian ini, konflik 
kepentingan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung 
dalam kasus pembangunan jembatan layang di kawasan Mall Boemi Kedaton akan ditelaah 
dalam perspektif etika jabatan tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskritif-kualitatif. 
Studi ini dilakukan dengan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi 
pemerintahan lokal dan kebijakan publik (public policy). Pengumpulan data dalam penelitian 
ini digunakan dua cara, yaitu pertama : wawancara mendalam (in depth interview), 
dokumentasi (official and personal documentation), dan observasi. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan informan dilakukan dengan 
dengan cara purposive sampling. Penelitian ini dilakukan dalam pendekatan kasus. 
Pembangunan flyover (jembatan layang) Boemi Kedaton Jl Teuku Umar Bandar Lampung 
yang mulai dibangun pada tahun 2017 dipilih sebagai objek yang diteliti karena menimbulkan 
konflik antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Cara 
pandang dalam melakukan studi tesebut dilihat dari aspek etika kebijakan publik. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

a. Deskripsi Kebijakan Pembangunan Jalan Layang 
 

Isu kemacetaan lalulintas di kota-kota di Indonesia, juga termasuk di Kota Bandar 
Lampung menjadi persoalan utama. Untuk memenuhi kepuasan masyarakat, kritik 
masyarakat dan keluhan masyarakat atas kemacetan lalu lintas tersebut maka harus dicari 
upaya pemecahannya, antara lain dengan memperlebar jalan, merekayasa lalu lintas, membuat 
jalan tol di tengah kota, membuat underpass, membuat flyover (jembatan layang), 
memprioritaskan transportasi publik, membangun skytrain,dsb.  

Kemacaten lululintas di Kota Bandar Lampung dalam perkembahangan lima tahun 
terakhir ini yaitu sejak Herman HN menduduki jabatan Walikota Bandar Lampung diatasi 
antara lain dengan membangun jalan flyover (Jembatan layang), pelebaran sebagaian besar 
jalan protokol, penataan trotoar, pelebaran bugh jalan, pengembangan moda angkutan umum 
(BRT). Khusus untuk pembangunan flyover sejak tahun 2015 sudah dibangun flyover Jl. 
Antasari, Jl. H. Djuanda, Sultan Agung, Jl. KiMaja dan Jl. RatudiBalau, Jl. Gajahmada 
Antasari, dan untuk tahun 2017 dibangun flyover jl Teuku Umar Mal Kedaton, flyover  
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Kemiling, flyover Kemiling, dan flyover jalan Pramuka (Bappeda Kota Bandar Lampung, 
2017)  

Upaya Walikota Herman HN membangun jembatan layang sebagai salah satu untuk 
mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas merupakan program prioritas Walikota Herman 
HN. Program pembangunan flyover juga adalah salah satu bentuk kontrak politik Herman HN 
dengan rakyat Bandarlampung sebagai wujud tanggung jawab pemerintah mengatasi masalah 
kemacetan lalu lintas.  

Program ini dalam perspektif kepentingan publik, merupakan kepentingan publik yang 
dipersepsikan oleh Herman HN sebagai kepala daerah. Ide ini diadopsi dari kota-kota besar 
sebagai jalan pintas untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Alternatif mengatasi kemacetan 
lalulintas dengan menerapkan transportasi publik ternyata tidak cukup efektif, oleh karena itu 
pilihan dan argumen kebijakan membangun jembatan layang adalah argumen kebijakan yang 
didasarkan pada alasan-alasan yang rasional.  

Program pembangunan jalan layang bersumber sepenuhnya dari dana pinjaman daerah 
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), lembaga pembiayaan infrastruktur di bawah koordinasi 
Kementrian Keuangan. Baik dari segi pembiayaan maupun dari aspek teknis pembangunan 
tidak ditemukan masalah yang berarti. Target penyelesaian pembangunan sekitar 6-8 bulan 
bisa diselesaikan dengan tepat waktu.  

Kebijakan ini baik pada saat perumusan dan implementasi kebijakan lebih cenderung 
banyak yang memberikan dukungan daripada yang memberikan bantahan, sehingga dari 
aspek kelayakan politik maupun teknis tidak memungkinkan untuk implementasikan. Alasan 
yang tidak setuju dengan pembangunan flyover karena bisa berdampak mematikan 
perekonomian terutama yang berada di sekitar flyover. 
 

b. Analis Kebijakan Pembangunan Jalan Layang 

1. Relasi Kewenangan Gubernur dan Walikota 

 
Relasi kewenangan Gubernur dengan Bupati/Walikota akan berpengaruh terhadap 

kinerja dalam mengoptimalisasi pencapian pembangunan di Daerah. Oleh karena itu apabila 
ada potensi konflik antara Gubernur dengan Bupati/walikota maka implementasi kebijakan 
pembangunan akan terhambat bahkan sangat mungkin berpeluang untuk gagal.  

Dalam konteks memahami relasi kewenangan antara Gubernur dengan Walikota akan 
 Rondenelli, 1989). Menurut Madidick (2004,  

dalam Rondenelli, 1989 ) menjelaskan bahwa desentralisasi menyangkut proses dekonsentrasi 
dan devolusi. Dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pemerintah oleh pemerintah 
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertical di wilayah 
tertentu. Devolusi merupakan pemberian kekuasan kekuasaan yang terkait dengan kewengan 
local yang diberikan secara sah (DPD, 2011)  

Dalam kaitan dengan kasus pembangunan Jalan Layang Boemi Kedaton Teuku Umar 
Bandar Lampung, implementasi relasi kewenangan antara Gubernur dengan Pemerintah Kota 
Bandar Lampung cenderung tidak mempunyai kekuatan memaksa. Kapasitas gubernur untuk 
mengevaluasi kebijakan Pemkot Bandar Lampung tidak mempunyai kekuatan otoritatif 
terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menyelesaikan masalah proyek 
pembangunan jembatan layang. Akhirnya, baik Gubernur maupun Walikota Bandar Lampung 
saling meloby dan mempengaruhi kementrian (pemerintah pusat) yaitu kementrian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan untuk beradu argumen tentang pengalihan jalan nasional ke jalan 
Provinsi atau Jalan Kota Bandar Lamung.  
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Dalam perspektif ini, dari sudut penyelenggaraan pemerintahan relasi kewenangan 
antara Provinsi dengan Pemerintah Kota cenderung tidak efektif yang menimbulkan potensi 
konflik. Persoalan di Daerah yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal antara 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota ternyata harus melibatkan pemerintah pusat. 
Problem yang dihadapi berakar pada persoalan perebuatan pelimpahan wewenang jalan 
nasional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bandar Lampung yang ditujukan kepada 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Walikota Bandar Lampung tanggal 20 Februari 2017 nomor 620/139/III.03/2017 
perihal Pelimpahan Wewenang Jalan Nasional yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat, disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan 
pembangunan diperlukan perencanaan infrastruktur jalan yang membutuhkan pengelolaan 
administrasi jalan yang tepat, cepat, dan efisien. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, 
Pemerintah Walikota Bandar Lampung memohon pelimpahan wewenang jalan nasional dari 
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk ruas jalan sebagai berikut : (1) 
Ruas Jalan Kartini sepanjang 0,19 Km; (2) Ruas Jalan Teuku Umar sepanjang 3,15 Km; dan 
(3) Ruas Jalan ZA Pagar Alam sepanjang 4,40 Km.  

Sementara Gubernur Lampung melalui surat tanggal 3 April 2017 nomor 
620/0735/V.03/2017 perihal Perubahan Fungsi dan Status Jalan Nasional menjadi Status Jalan 
Provinsi yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 
menyampaikan bahwa jalan nasional yang berada di Kota Bandar Lampung merupakan akses 
utama yang digunakan masyarakat Provinsi Lampung. Untuk mempermudah penyelenggaraan 
jalan, Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan pengalihan status ruas jalan nasional 
menjadi jalan provinsi di Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. 
(Pemkot Bandar Lampung, Telaah Pelimpahan Jalan Nasional di Bandar Lamung, 2017) 

 

Tabel 1. Usul Perubahan Fungsi dan Status Ruas Jalan Nasional di 
Kota Bandar Lampung oleh Gubernur Lampung 

 

No. No. Ruas Nama Ruas Panjang 
   (Km) 

1  SIMPANG TANJUNGKARANG  TANJUNGKARANG 7.51 
2  JLN. MALAHAYATI (B. LAMPUNG) 1.36 
3  JLN. TENGIRI (B. LAMPUNG) 0.38  

4  SP. PELABUHAN PANJANG (B.5.98 
LAMPUNG) 

5  KM.10 2.21 
6 TELUK AMBON (B. LAMPUNG) 0.30 
7  6.37 
8  1.32 
9  3.25 

 Total 28.68 
Sumber : Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2017 

 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa ada konflik kepentingan antara 
Gubernur dengan Pemerintah Kota yang tidak bisa diselesaikan di internal Lampung. 
Fenomena kasus kebijakan pembangunan flyover di kawasan antara Jl Teuku Umar dan Jalan 
ZA Pagar Alam di Bandar Lampung bukan pada persoalan subtansi tapi lebih pada persoalan 
proses. Secara subtansi baik Pemkot aupun Provinsi Lampung bertujuan untuk mempermudah 
mempercepat penyelenggaraan jalan, dengan cara pelimpahan jalan nasional ke jalan Daerah. 
Namun, dari aspek proses, prosedur teknis birokrasi tidak ada koordinasi dan komunikasi  
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yang memungkin tidak terjadi perebutan pengalihan jalan nasional ke jalan daerah (provinsi 
atau kota).  

Secara teknis, Pemerintah Provinsi Lampung meminta menghentikan pembangunan fly 
over Mall Boemi Kedaton karena Pembangunan flyover Boemi Kedaton tidak bisa dilanjutkan 
karena belum ada kajian teknisnya yang menjadi dasar pembangunan. Posisi Gubernur 
sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi kabupaten/kota  
(Kupas Tuntas, ttps://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2017-06/gubernur-lampung-
kebijakan-herman-hn-bebani-keuangan-pem). Namun problem teknis tersebut mengalami 
jalan buntu karena tidak ada titik temu untuk menyelesaikan masalah tersebut.  

Persoalan lain selain problem teknis yang menjadi perdebatan antara Pemerintah 
Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung (lihat tabel 2) 
 

Tabel 2 Argumen Kebijakan Antara Gubernur Lampung dan Walikota 
Bandar Lampung 

 

No Perdebatan  Argumen Kebijakan Gubernur Argumen Kebijakan 
 Pembangunan      Walikota  Bandar 
 Jalan Layang      Lampung   
1 Pengalihan Status Harus dialihkan jadi Jalan Provinsi Pengalihan jalan nasional 
 Jalan Nasional karena jalan nasional merupakan harus ke kota Bandar 
   akses utama yang digunakan Lampung karena jalan 
   masyarakat Lampung   nasional tersebut  
        menghubunggkan ke pusat- 
        pusat kegiatan di kota 
        Bandar Lampung  
2 Perizinan  Tidak memiliki izin   Sudah ada izin dari pihak- 
        pihak terkait   
3 Andalin (Analisis Belum ada rekomendasi dari Sudah  ada  izin  dari  Balai 
 Dampak Lalu Kementrian Perhubungan   Besar Jalan  dan Jembatan 
 Lintas)       Nasional (BBPJN) V 
4 Keberlanjutan Penghentian Sementara yang Pembangunan harus  jalan 
 Pembangunan disulkan Pemrov   Lampung ke terus karena sudah 
 flyover  Kementrian Perhubungan   memenuhi persyaratan 

Sumber : data diolah dari berbagai sumber media masa, 2017 
 

 

2. Etika Kebijakan Publik 
 

Perebutan pengalihah jalan, dari aspek politik kebijakan publik terjadi konflik 
kepentingan antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang 
subtansinya adalah bukan hanya sebatas pada persoalan prosedur teknis birokrasi, tetapi juga 
disebabkan karena persaingan elit kekuasaan. Hermaan HN dan Ridho Ficardo pada pilgub 
Lampung Tahun 2004 bersaing ketat untuk berebut menjadi Gubernur Lampung. Hasil pilgub 
pada waktu itu, Ridho Ficardo terpilih menjadi gubernur Lampung, sementara Herman HN 
berada pada posisi nomor dua.  

Pada pilgub Lampung 2018 kedua orang tersebut juga menjadi balongub Lampung. 
Dalam konteks wacana pilgub Lampung, rebutan pengaruh dan pencitraan kepada masyarakat 
Lampung tak bisa dihindari.  
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Jika ditilik dari aspek etika kebijakan publik, pembangunan jembatan layang Mall 
Boemi Kedaton di Jalan Teuku Umar seharusnya mempertimbangkan aspek etika kebijakan. 
Pertimbangan etika dalam pembangunan jembatan layang tersebut antara lain : (a) 
pembangunan jembatan layang adalah salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas 
di Kota Bandar Lampung, sehingga subtansi kepentingan publiknya memiliki dasar argument 
kebijakan. (b) pembangunan jalan layang adalah komitmen politik Walikota Herman HN 
sebagai salah satu kontrak politik dengan rakyat, selain pelayanan kesehatan gratis dan 
pendidikan gratis (c) pembangunan jalan layang Mall Boemi Kedaton memperoleh legitimasi 
dari masyarakat Kota Bandar Lampung, karena tidak ada unsur penolakan atau 
ketidaksetujuan atas pembangunan jalan layang tersebut, bahkan pembangunan jalan layang 
memenuhi prosedur formal musrenbang karena dilegitimasi mulai dari musrenbang kelurahan 
sampai pada musrenbang di pemkot Bandar Lampung  

Berdasarkan alasan tersebut maka pembangunan jalan layang yang dilakukan oleh 
Walikota Herman HN dari aspek etika kebijakan menjadi bagian dari aspek etika 
konsekuensekusime karena dari aspek tindakan memiliki argumen moral yaitu memberikan 
kebaikan untuk kepentingan masyarakat luas. Pembangunan jalan layang juga menjadi bagian 
dari rule consequentialism karena kebijakan pembangunan flyover hanya dibenarkan kalau 
sejalan dengan seperangkat aturan atau norma, hukum yang melatarinya.  

Namun, karena pembangunan jalan layang tersebut berada dalam status jalan nasional 
maka pemerintah Provinsi Lampung menggugat, tidak hanya dari aspek perizinan tetapi juga 
dari aspek kelayakannya. Dalam pandangan Gubernur Lampung Ridho Ficardo, tuntutan 
terhadap ketidaksetujuan terhadap pembangunan jalan layang flyover Bumi Kedaton aspek 
legalitas dan kelayakan menjadi prinsip yang harus dipenuhi, sehingga aspek etika legalitas 
formal jadi acuan utamanya.  

Fenomena tidak ada titik temu dalam penerapan standar etika kebijakan antara 
Gubernur dengan Walikota Bandar Lampung dalam kasus pembangunan jalan layang Boemi  
Kedaton memperlihatkan bahwa ada persoalan faktor lingkungan politik yang 
mengkondisikan tidak ada pemahaman yang sama mengenai etika implementasi kebijakan. 
Lingkungan politik yang dimaksud yaitu : (a) secara struktural Gubernur masih dipahami 
bukan sebagai atasan langsung Walikota sehingga tidak memilki kekuatan otoritatif dalam 
mendisplikan ketaatan terhadap pemerintah yang lebih atas (Gubernur); (b) dalam perspektif 
politik, Muhammad Ridho Ficardo sebagai Gubernur Lampung dan Herman HN sebagai 
Walikota Bandar Lampung dalam posisi sedang melakukan persaingan politik pilgub 
Lampung, sehingga segala kebijakan yang dilakukan oleh Walikota Bandar Lampung, tidak 
hanya masalah pembangunan jalan layang Boemi Kedaton, tetapi juga masalah pendidikan 
gratis menjadi masalah yang sempat dipertanyakan dan dimasalahkan oleh Pemprov 
Lampung, kasus rekayasa jalan di Tugu Juang, pengelolaan SMK 9, pengelolaan stadion  
pahoman,  dan pengesahan  APBD  2017  yang  dipangkas  oleh pemerintah  Provinsi 
(http://Lampung Tribunnes.com.  kisruh  flyover,  diakses  tanggal  29 Agustus  2017) (c) 
      
Komunikasi dan Koordinasi Pemprov Lampung dengan Pemkot Bandarlampung dalam proses 
penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan tidak efektif karena tidak mampu 
menyelesaikan masalah; (d) penyelenggaran pemerintahan masih dominan dilakukan dalam 
cara pandang pembagian kewenangan yang berakibat masalah publik tidak ditempatkan 
sebagai masalah bersama yang bisa diselesaikan secara bersama-sama.  

Konskuensi lingkungan politik tersebut menyebabkan formulasi dan implementasi 
kebijakan masih bersandar pada aspek legalitas formal dan masalah publik cenderung 
dipersepsikan sebagai persoalan kewenangan. Akibatnya, ketidakselarasan antara pihak 
provinsi dengan pihak pemkot tentang siapa yang berhak mengatur masalah implementasi 
pembangunan jalan layang Mal Boemi Kedaton Bandar Lampung masing-masing pihak  
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merasa mempunyai hak menerjemahkan dan mengimplementasikan regulasi perizinan dan 
kelayakan tekni pembangunan jalan layang Boemi Kedaton Bandar Lampung. Persoalan 
tersebut memuncak karena kedua-duanya bersikeras mempertahankan prinsipnya, bahwa 
merekalah yang benar-benar berhak untuk mengatur dan mempunyai kewenangan dalam 
pelaksanan pembangunan jalan. Inilah yang menimbulkan perbedaan kepentingan. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

a. Kesimpulan 
 

Kesimpulan penelitian ini yaitu : 
 

1. Implementasi kebijakan pembangunan jalan layang flyover Mal Boemi Kedaton Jl. 
Teku Umar Bandar Lampung, bukan sekedar persoalan admnistrasi perizinan atau 
status pengalihan jl nasional ke jalan provinsi atau kota Bandar Lampung, tetapi 
sudah masuk dalam wilayah politik. Latar belakang ke dua kepala daerah yang 
sebelumnya bersaing dalam pilgub Lampung dan juga pada Pilgub Lampung 2018 
akan berkompetisi lagi ikut mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan 
jalan layang tersebut  

2. Akibat dari latar belakang pengaruh lingkungan politik tersebut menimbulkan 
konflik kepentingan antara Gubernur Lampung dengan Walikota Bandar 
Lampung. Implikasinya relasi kewenangan gubernur dengan walikota menjadi 
tidak efektif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan; akibatnya baik 
Gubernur maupun Walikota Bandar Lampung berebut pengaruh dengan 
kementrian Pekerjaan Umum untuk saling mengklaim masalah legalitas formal 
dalam kasus pembangunan jalayang Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung  

3. Kepentingan bersama sebagai standar untuk memecahkan masalah bersama tidak 
dijadikan rujukan dalam proses pengambilan keputusan. Kuatnya pendekatan 
kewenangan dan legalitas formal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 
berakibat etika konsekuensiliasme tidak dijadikan standar moral untuk mengambil 
tindakan dalam kebijakan publik.  

b. Saran 
 

1. Saatnya baik pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota menerapkan konsep 
kepentingan bersama sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah publik. 
Pendekatan kewenangan atau legalitas formal dalam urusan pemerintahan tidak 
cukup efektif ketika masalah publik itu bersentuhan antar Daerah atau antara 
pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi. Persoalan tersebut juga dipicu oleh 
tidak ada batas-batas yang jelas antara urusan administrasi dengan urusan politik; 
dengan lingkungan politik yang kuat, campur tangan politik akan semakin kuat 
mempengaruhi proses administrasi pemerintahan.  

2. Proses formulai dan implementasi kebijakan harus mempertimbangan faktor etika 
kebijakan publik agar tindakan yang dilakukan oleh pemerintah memasukan 
argumen moral sebagai acun untuk memberikan kebaikan dalam proses 
pengambilan keputusan  
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