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Abstrak

Dialog dan interaksi memiliki peranan yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan
dan keberlanjutan sebuah pembangunan di dalam masyarakat. Substansi dari sebuah
pembangunan adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri, baik dalam perencanaan,
pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Dengan demikian sebuah program atau kegiatan
merupakan milik dari masyarakat itu sendiri. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian
kualitatif, hal ini tidak terlepas dari problematika lingkungan di Jakarta yang tidak pernah
tuntas apabila hanya dilakukan oleh pemerintah. Dibutuhkan peran seluruh stakeholder
di masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan di Jakarta.

Kata KKata KKata KKata KKata Kunciunciunciunciunci: Deliberative Dialogue, Partisipasi, Komunitas, Pengelolaan Sampah

1. PENDAHULUAN

Jauh panggang dari api. Ungkapan ini
tepat untuk menggambarkan harapan
masyarakat terkait dengan model penge-
lolaan sampah di DKI Jakarta. Model pe-
ngelolaan sampah konvensional (dikum-
pulkan, diangkut dan dibuang ke tempat
pembuangan akhir sampah) justru mela-
hirkan beragam persoalan baru mulai dari
pengangkutan sampai keterbatasan lahan,
tempat pembuangan akhir sampah.

Model konvesional di atas memberi
ruang yang minim bagi partisipasi masya-
rakat. Padahal, partisipasi masyarakat
merupakan unsur penting untuk melaku-
kan gerakan pengelolaan sampah. Partisi-
pasi masyarakat dilakukan melalui pene-

rapan 3R, yaitu Reduce, Reuse dan Recycle.
Dengan melakukan ini, sampah yang ada
di Jakarta dapat berkurang, minimal dalam
ruang lingkup komunitas. Selain itu, partisi-
pasi masyarakat diharapkan juga memberi
manfaat ekonomi mikro dari hasil daur ulang
sampah kemasan.

Partisipasi sebagai “nyawa” dalam mana-
jemen pengelolaan sampah pernah diterap-
kan di Kelurahan Warakas Jakarta Utara
(Lestari, 2009). Tapi, peran struktur, aktor
dan organisasi di masyarakat dalam mengor-
ganisasikan pengelolaan sampah yang ber-
sifat partisipatif dan holistik, belum menjadi
perhatian utama. Interaksi antara elemen-
elemen di  atas (struktur, aktor dan organi-
sasi) terlihat pada komunitas pengelola sam-
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pah di Pejaten Timur,  Pasar Minggu Jakarta
Selatan. Komunikasi yang setara dan ter-
buka ini merupakan salah satu ciri khas se-
buah deliberative dialogue.

Pengelolaan sampah merupakan salah
satu masalah utama masyarakat Jakarta.
Beragam pendekatan dan paradigma sudah
ditawarkan untuk mengatasi masalah ini.
Pengelolaan sampah berbasis masyarakat
merupakan paradigma yang ditawarkan
dalam upaya penyelesaikan masalah sampah
di Jakarta. Penelitian-penelitian terdahulu
sudah menggambarkan urgensi paradigma
ini, tetapi belum mengkaji secara menda-
lam tentang proses deliberative dialogue
yang terjadi dalam suatu komunitas atau
masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini
membantu mengisi kekosongan ini seren-
tak  sebagai tawaran baru  dalam pengelola-
an sampah yang berbasis komunitas yang
holistik dan berkelanjutan. Dengan demi-
kian, hasil penelitian bisa dijadikan landa-
san dan model baru dalam menyusun kebi-
jakan pengelolaan sampah di Jakarta.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengembangan Komunitas

Menurut Ife (2008), definisi komuni-
tas itu cukup luas, dan ada lima ciri untuk
mengidentifikasi sebuah komunitas, yang
pertama adalah skala manusia. Komunitas
biasanya melibatkan interaksi-interaksi pada
skala yang mudah untuk dikendalikan de-
ngan skala terbatas pada orang yang saling
mengenal sehingga interaksi mudah untuk
diakses oleh semua anggota komunitas.
Kedua, ada unsur identitas dan kepemili-
kan di mana ada perasaaan untuk memiliki,

perasaan diterima dan dihargai dalam ling-
kup kelompok. Ketiga, ada beberapa kewa-
jiban dan tanggung jawab yang harus dila-
kukan kepada komunitasnya dalam ben-
tuk partisipasi dan kontribusi. Keempat,
ada unsur gemeinshacf di mana sebuah
komunitas memberi kesempatan kepada
setiap individu untuk berinteraksi dengan
sesamanya dalam keberagaman peran yang
lebih besar, yang tidak hanya didasarkan
pada tanggung jawab pada tiap bagian kerja
namun sebuah kerja individu adalah tang-
gung jawab bagi semua anggota komuni-
tas. Kelima, ada budaya lokal yang diilhami
dan ditaati secara bersama-sama oleh ko-
munitas. Menurut Ife (2003) secara  sosial
hakikat utama dari sebuah komunitas ada-
lah “kelekatan sosial” yang dalam ungkapan
awam kerap disebut sebagai paguyuban,
kolektivitas, atau bentuk aktifnya adalah
gotong royong. Pada banyak komunitas
lokal yang masih tradisional sangat jelas
bagaimana kolektivitas mengatasi individu
sehingga secara kultural ekualitas antarwarga
secara harafiah diwujudkan dalam bentuk
kesetaraan dalam kepemilikan ekonomi
dan aktivitas sosial (Prayogo, 2011).

Istilah pengembangan masyarakat se-
sungguhnya bersumber pada istilah com-
munity development, yang kemudian oleh
Jack Rothman (1979) disamakan pula de-
ngan locality development. Pengembangan
masyarakat didefinisikan sebagai sebuah
model pengembangan masyarakat yang
menekankan pada partisipasi penuh seluruh
warga masyarakat. Tropman (1996) me-
ngemukakan bahwa locality development
merupakan suatu cara untuk memperkuat
warga masyarakat dan untuk mendidik
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mereka melalui pengalaman yang terarah
agar mampu melakukan kegiatan berdasar-
kan kemampuan sendiri untuk meningkat-
kan kualitas kehidupan mereka sendiri
pula. Dari definisi tersebut dapat dipahami
bahwa masalah utama dalam community
development adalah sosial ekonomi yang
merupakan kajian sosiologi. Mensyaratkan
partisipasi penuh warga masyarakat di
dalam proses kegiatan (mulai dari gagasan
sampai kepada pemanfaatan). Tujuan dari
community development ialah membang-
kitkan partisipasi penuh warga masyarakat
yang mewujudkan kemampuan dan integ-
rasi masyarakat untuk dapat membangun
dirinya sendiri.

Community development ketika
diterjemahkan menjadi pengembangan
masyarakat, maka istilah “pengembangan”
dilekatkan pada pemahaman bahwa mas-
yarakat mempunyai sesuatu yang secara
tradisional telah dilakukan dan dimanfaat-
kan mereka bagi pemenuhan kebutuhan
dan kesejahteraannya. “Memiliki sesuatu
secara tradisional” maksudnya adalah
modal sosial seperti kepercayaan (trust),
hubungan timbal balik (reciprocity) dan
jaringan (networking) yang melekat dalam
struktur sosial setiap satuan masyarakat
sehingga memungkinkan mereka mampu
mengkoordinasikan tindakannya dan
mencapai tujuan bersama dalam bentuk
partisipasi.

2.2. Partisipasi

Konsep partisipasi bisa diartikan secara
luas, tetapi pada umumnya konsep parti-
sipasi mengacu pada United Nations Eco-

nomic and Social Council Resolution
1929 (LVIII) yang menjelaskan bahwa
partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat
secara demokratis pada (a) ikut berkontri-
busi dalam sebuah upaya pembangunan,
(b) ikut merasakan keuntungan dari sebuah
pembangunan dan (c) ikut berperan serta
dalam pembuatan keputusan, memformu-
lasikan sebuah perencanaan baik secara
ekonomi dan sosial dalam program pem-
bangunan (Raphaella, 2003).

Partisipasi sering kali dianggap sebagai
bagian yang tidak terlepas dalam upaya
pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan
konsep ini, Mikkelsen (2005) melihat
bahwa konsep partisipasi digunakan di
dalam masyarakat dalam makna sebagai:
(a) Partisipasi adalah kontribusi sukarela
dari masyarakat dalam suatu proyek (pem-
bangunan); (b) Partisipasi adalah proses
membuat masyarakat menjadi lebih peka
dalam rangka menerima dan merespon
proyek pembangunan; (c) Partisipasi adalah
suatu proses aktif, yang bermakna bahwa
orang atau kelompok yang sedang ditan-
yakan mengambil inisiatif dan mempunyai
otonomi untuk melakukan hal tersebut;
(d) Partisipasi adalah proses menjembatani
dialog antara komunitas lokal dan pihak
penyelenggara proyek dalam rangka per-
siapan, pengimplementasian, pemantauan
dan pengevaluasian staf agar dapat mem-
peroleh informasi tentang konteks sosial
atau dampak sosial proyek terhadap mas-
yarakat; (e) Partisipasi adalah keterlibatan
masyarakat secara sukarela dalam peruba-
han yang ditentukan sendiri oleh masyara-
kat; dan (f) Partisipasi adalah keterlibatan
masyarakat dalam upaya pembangunan



4

 Jurnal Ilmu Komunikasi dan Pemerintahan

lingkungan, kehidupan dan diri mereka
sendiri.

Dari beberapa konsep tersebut dapat
dirangkum bahwa partisipasi masyarakat
merupakan sebuah keseluruhan dalam
proses pembangunan mulai dari pengam-
bilan keputusan dalam identifikasi masalah
dan kebutuhan, perencanaan program,
pelaksanaan serta evaluasi dan menikmati
hasil. Dengan partisipasi masyarakat dalam
berbagai tindakan bersama melalui aktivitas
lokal, telah terjadi proses belajar sosial yang
kemudian dapat meningkatkan kapasitas
masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih
baik dalam tindakan bersama dan aktivitas
lokal berikutnya.

2.3. Deliberative Dialogue

Deliberative dialogue  merupakan suatu
proses pembelajaran bersama dari beragam
kelompok orang  di mana di dalamnya
terjadi sebuah diskusi, baik diskusi di dalam
kelompoknya sendiri atau diskusi dengan
pihak lain mengenai masalah  ataupun hal
yang sedang dilakukan, baik dalam meng-
identifikasi suatu masalah ataupun dalam
menyelesaikan masalah tersebut. Dialog
memiliki kemampuan untuk menjemba-
tani komunitas yang banyak memiliki
perbedaan itu dengan membangun norma-
norma kolektif, nilai, tata kelola di antara
berbagai sektor atau stakeholder (Dale,
2005).

Sejalan dengan Dale, Ife (2005) menje-
laskan bahwa salah satu hal yang diperlukan
dalam  partisipasi yang ada di dalam masya-
rakat adalah sebuah dialog, dengan adanya
dialog keputusan yang dihasilkan meru-

pakan sebuah keputusan bersama dengan
posisi yang seimbang antarkelompok atau
individu. Dengan dialog memungkinkan
terjadinya mekanisme seluruh komunitas
berpartisipasi dalam pembuatan perencana-
an sampai monitoring dan evalauasi.
Deliberative dialogue ini memungkinkan
kesetaraan yang sama antarsemua stakehol-
der dengan prinsip tidak menganggap
pihak lain sebagai pihak yang paling tahu
dan paling berhak memutuskan sebuah
keputusan.

Dialog memiliki kemampuan untuk
menjembatani komunitas yang banyak
memiliki perbedaan itu dengan memba-
ngun norma-norma kolektif, nilai, tata
kelola di antara beberapa sektor atau stake-
holder (Dale, 2005). Enam tahap integrasi
yang penting bagi sustainable community
development adalah empowerment,
relationship, connection, reciprocity, com-
munication dan deliberative dialogue.

Keterlibatan (engagement) setiap
anggota komunitas merupakan kondisi
awal yang harus ada dalam pembangunan
komunitas yang berkelanjutan. Keterliba-
tan mengandaikan setiap anggota memiliki
sumberdaya. Karena itu, tiap anggota perlu
diberdayakan agar mereka mampu untuk
terlibat dalam setiap proses pembangunan.
Pemberdayaan (empowerment) juga
menjadi titik tolak ke langkah selanjutnya,
yaitu pembinaan relasi (relationship) di
antara semua anggota komunitas. Relasi
membuka ruang bagi kerja sama (coopera-
tion) di antara mereka. Untuk bisa bekerja
sama, setiap anggota harus memiliki keper-
cayaan satu terhadap yang lain. Kepercayaan
(trust) menjadi landasan kerja. Kerja sama



5

Vol. 3 No. 01, Januari - Juni 2016

akan menyatukan (bonding) semua ang-
gota dalam sebuah komunitas yang solid.

Soliditas komunitas dibutuhkan atau
menjadi prasyarat baginya untuk berkoneksi
(connection) dengan orang atau  komunitas
lain. Dalam koneksi tercipta komunikasi
(communication) dua arah yang merupa-
kan ruang untuk saling membagi pengeta-
huan (knowledge diffusion) dan membica-
rakan nilai-nilai yang harus dicapai di masa
depan (shared futures). Pada titik inilah
terjadi proses dialog di mana setiap peserta
dialog berada dalam kedudukan yang setara
dan memiliki hak yang sama untuk berbi-
cara tentang aneka persoalan yang dihadapi
bersama (dialogue deliberative).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengunakan metode
kualitatif. Menurut Stake (1995), peneli-
tian kualitatif digunakan untuk mendapat-
kan informasi yang mendalam mengenai
sebuah gejala sosial. Penelitian ini meng-
gunakan pendekatan studi kasus, di mana
dalam penelitian ini peneliti menyelidiki
secara cermat suatu program, peristiwa,
aktivitas, proses, atau sekelompok individu.
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancara
mendalam, observasi dan data sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Komunitas Delima

Komunitas Delima adalah kelompok
pengelola sampah di RW 07, Kelurahan
Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan. Komunitas Delima ini

berdiri tahun 2011 atas prakarsa Yayasan
Puter yang disponsori oleh enam perusa-
haan (Cocacola, Tetrapack, Unilever,
Danone, Nestle, Indofood). Yayasan ini
melakukan pemberdayaan komunitas
khususnya di bidang pengelolaan sampah
sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan
kepada masyarakat terkait sampah-sampah
hasil produksi keenam perusahaan tersebut.

Sebagai program, pemberdayaan ko-
munitas yang dilakukan Yayasan Puter
memiliki jangka waktu. Artinya, Yayasan
Puter tidak mendampingi Komunitas Delima
selamanya. Dengan demikian, keberlanju-
tan kegiatan pengelolaan sampah sangat
bergantung pada kemandirian komunitas.
Menarik bahwa dalam tiga tahun terakhir,
sejak Yayasan Puter “meninggalkan” komu-
nitas, Komunitas Delima berhasil mem-
pertahankan keberadaaannya sebagai
komunitas pengelola sampah.

4.2. Dinamika Komunitas

Komunitas Delima ini sudah pernah
mengalami kondisi pasang surut dalam upaya
pengelolaan sampah. Pada waktu pendam-
pingan oleh Yayasan Puter, Kelompok
Delima dibagi menjadi 2 kelompok. Pem-
bagian kelompok ini berdasarkan lokasi.
Kelompok Delima atas dipimpin oleh Ibu
Rahayu, kelompok bawah dipimpin oleh
Ibu Nonik. Pembagian kelompok berguna
dalam pengumpulan sampah yang efisien,
mengingat wilayah RW 07 ini cukup luas.

Dalam perjalanan waktu, kelompok
bawah menghadapi masalah yang berujung
pada ‘kematian’ kelompok. Ketidaktrans-
paranan dalam pengelolaan keuangan dan
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kemacetan komunikasi menjadi virus yang
mematikan seluruh kegiatan kelompok.
Kelompok atas justru menampilkan cerita
yang lebih positif. Mereka berhasil mem-
pertahankan komunitas dan kegiatannya.

Kegagalan kelompok bawah dalam
mengelola keuangan secara tidak trans-
paran, dijadikan pengalaman yang berharga
bagi Komunitas Delima untuk mengelola
keuangan secara terbuka. Catatan mengenai
pemasukan dan pengeluaran dari hasil
pengelolaan sampah dicatat secara teliti,
semua anggota bisa melihat aktivitas keu-
angan melalui laporan bulanan yang dibuat
oleh pengurus. Laporan bulanan ini juga
mencatat jika ada bantuan dari pihak luar
yang diberikan kepada komunitas ini.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan
bertujuan agar pengelolaan keuangan ini
dapat diketahui dan dikontrol secara ber-
sama-sama oleh semua anggota komunitas.

4.3. Kegiatan Komunitas Delima
Pertemuan Mingguan Kelompok

Pertemuan mingguan merupakan kegi-
atan rutin sejak komunitas ini didirikan.
Pertemuan ini adalah sarana anggota ke-
lompok untuk bertukar pikiran mengenai
rencana ke depan yang akan dilakukan oleh
kelompok. Berdiskusi dan bertukar pikiran
dalam proses identifikasi masalah yang ada
di wilayah RW 07. Pertemuan ini diharap-
kan mampu dijadikan sebagai sarana mas-
yarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

Dalam pertemuan ini dibahas agenda-
agenda kelompok, seperti pengisian buku
tabungan, evaluasi, dan pembahasan ren-
cana-rencana kelompok. Selain itu, pada

pertemuan ini dilakukan untuk melaksana-
kan peningkatan kapasitas (pelatihan-
pelatihan). Pertemuan ini juga dilakukan
untuk mendorong anggota untuk mem-
bahas pembentukan kelembagaan sentra
daur ulang sampah, menentukan aturan
main, kepengurusan, dan struktur keorga-
nisasian.

Pertemuan rutin mingguan diharapkan
mampu memberikan pemahaman komu-
nitas terhadap realitas di lingkunganya,
sebagai upaya untuk merealisasi ide, gagasan
dan juga targetnya. Komunitas diberikan
kekuasaan penuh untuk merencanakan,
melaksanakan serta mengevaluasi mengenai
program pengelolaan sampah. Hal ini dila-
kukan untuk membangkitkan sumberdaya,
kesempatan, pengetahuan dan keteram-
pilan untuk menentukan masa depan yang
akan dicapai.

Pelatihan Keterampilan

Pelatihan pengelolaan sampah diberi-
kan kepada semua anggota Komunitas De-
lima. Instruktur pelatih dipilih dari warga
RW 07 sendiri terutama oleh ibu-ibu PKK
dan Jumantik. Hal ini dipilih karena ang-
gota Jumantik dan PKK ini sudah cukup
mengetahui dasar dalam mengelola sam-
pah sehingga diharapkan dengan pengeta-
huannya tersebut dapat disalurkan kepada
anggota lain yang belum memiliki keah-
lian dalam bidang ini.

Beberapa pelatihan yang difasilitasi oleh
Yayasan Puter ini adalah melakukan pengo-
lahan sampah menjadi barang yang ber-
manfaat atau menjadi barang kerajinan.
Beberapa barang kerajinan yang dihasilkan
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adalah vas bunga, bunga-bungaan, tempat
serba guna, asbak dan lain-lain. Selain me-
lakukan pelatihan secara teknis di kelom-
pok ini, Yayasan Puter juga memfasilitasi
Kelompok Delima untuk melakukan studi
banding di komunitas lain, yaitu dengan
kelompok Peduli Lingkungan di Banjarsari
Cilandak.

Dari kegiatan ini Komunitas Delima
mendapatkan banyak pelajaran yang bisa
dipetik, ada pelajaran baru yang didapatkan
dari kegiatan ini. Sebelumnya, anggota
Komunitas Delima beranggapan bahwa
untuk melakukan pengelolaan sampah dan
juga mengelola lingkungan hijau membu-
tuhkan lahan yang luas. Hal ini disadari
Ibu Yati dan Ibu Rahayu di lokasi tempat
tinggal mereka sudah tak ada lahan kosong.
Tapi, di wilayah Kelompok Peduli Ling-
kungan juga ternyata tidak memiliki lokasi
yang besar untuk mengelola lingkungan.
Untuk membuat tanaman obat dan bunga-
bunga misalnya, tidak perlu lahan yang luas,
namun bisa memanfaatkan sisa lahan di
depan rumah dan bahkan jika tidak ada
lahan bisa menanam tanaman tersebut pada
pot yang digantung secara vertikal.

Pelatihan Manajemen Keuangan
Lembaga

Sebagai upaya meningkatkan kemam-
puan pengurus Komunitas Delima, dila-
kukan pelatihan managemen keuangan
lembaga. Pelatihan ini dilakukan secara in-
frormal dan berdasarkan pencatatan pem-
bukuan dari pengelolaan keuangan lem-
baga dari kegiatan penjualan sampah dan
simpan pinjam dana.

Pada awalnya dari Yayasan Puter mem-
berikan contoh laporan sebagai salah satu
acuan untuk pembuatan laporan untuk
Komunitas Delima, tapi Ibu Rahayu men-
yarankan membuat format laporan yang
sederhana dan mudah untuk dipahami
pengurus dan anggota. Hal ini untuk
mempermudah anggota Komunitas
Delima dalam mengelola buku tabungan-
nya. Beberapa hal yang disesuaikan adalah
pengubahan kolom-kolom yang ada di
laporan tersebut, hanya dibuat tabungan
dan pinjaman, karena hanya dua kegiatan
ini yang akan difokuskan terlebih dahulu
dalam kegiatan ini. Selain itu dalam laporan
setiap kegiatan simpan pinjam antara pe-
ngurus dan anggota masing-masing memi-
liki buku catatan sendiri. Anggota yang
menabung sampah wajib memiliki buku
rekening. Hal ini dilakukan untuk menjaga
kepercayaan antara pengurus dan anggota.

Seiring berjalannya waktu, banyak ang-
gota komunitas yang tidak menggunakan
buku tabunganya lagi. Pengurusnya saja
yang memiliki catatan. Hal ini didasarkan
atas rasa kepercayaan anggota dengan pe-
ngurus komunitas  Delima. Ibu Rahayu
memiliki catatan yang rinci dan detail,
setiap bulan beliau membuat laporan keu-
angan yang ditempel di lokasi pengelolaan
sampah. Salah satu bentuk kepercayaan dari
anggota kepada pengurus adalah para ang-
gota sering tidak mengecek berapa jumlah
uang mereka hasil dari menabung sampah.
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Pembuatan Tempat Lokasi
Pengolahan Sampah

Salah satu kegiatan Komunitas Delima
ini adalah pembangunan gudang sampah
untuk menampung hasil penimbangan
sampah oleh Kelompok Delima. Bangu-
nan ini akan digunakan tidak hanya sebagai
gudang tetapi juga sebagai sekretariat lem-
baga sentra daur ulang ataupun kegiatan-
kegiatan kemasyarakatan lainnya. Secara
prinsip izin lokasi pembangunan dan jenis
bangunan yang akan dibuat, telah disepakati
oleh perwakilan  Komunitas Delima dan
Ketua RT setempat.

Dalam perjalanan waktu, pemilik ba-
ngunan ini menaikkan tarif sewa satu tahun
kemudian, setelah melalui diskusi di Ko-
munitas Delima memutuskan tidak akan
memperpanjang kontrak tersebut karena
harga tarif sewa yang dianggap tinggi dan
komunitas keberatan untuk membayar
uang sewa tersebut.

Pada saat ini, pendampingan Yayasan
Puter sudah berakhir sehingga pemilihan
lokasi dimusyawarahkan sendiri oleh ang-
gota Delima. Pada saat lokasi yang dahulu
sudah tidak dilanjutkan penyewaanya, Ko-
munitas Delima belum memiliki lokasi
baru untuk mengelola sampah. Semua
anggota diharapkan mampu memberikan
masukan yang baik terhadap persoalan ini.
Mereka sudah mencari beberapa lokasi tapi
belum ada  warga yang merelakan lahannya
untuk dijadikan pengelolaan sampah.

Ibu Yati memberikan usulan agar lahan
depan rumahnya bisa dijadikan tempat pe-
ngelolaan sampah. Usulan ini muncul
dalam suasana di mana komunitas sangat

membutuhkan lokasi pengelolaan sampah.
Sebelum diputuskan secara definitif, Ibu
Yati minta saran dan masukan dari seluruh
anggota bagaimana sebaiknya kelanjutan
lokasi pengelolaan sampah ini. Setelah dis-
kusi menemui jalan buntu, lokasi di depan
rumah Ibu Yati ditetapkan tempat penge-
lolaan sampah

Kegiatan Pengelolaan Sampah

Kegiatan pengelolaan sampah dilaku-
kan setiap hari Sabtu, mulai dari jam 8 pagi
sampai dengan jam 2 (atau sampai selesai).
Pengelolaan sampah dilakukan di depan
rumah ibu Yati, di sebuah gang kecil di RT
12, dekat Stasiun Pasar Minggu.

Warga tidak mempermasalahkan tem-
pat ini dijadikan lokasi pengelolaan sam-
pah. Karena gang ini juga bukan merupa-
kan jalan utama, biasanya hanya dilewati
oleh warga yang rumahnya di lokasi ini saja.
Sebelumnya komunitas sudah meminta
izin kepada warga di lokasi ini yang seba-
gian besar juga merupakan anggota komu-
nitas. Semua tidak mempermasalahkan
penggunaan jalan sebagai tempat pengelo-
laan sampah. Anggota Komunitas Delima
juga tidak merasa keberatan dengan penge-
lolaan sampah yang dilakukan di lokasi ini,
hal ini juga didasarkan karena tidak ada
lokasi lain. Ibu Rahayu sebagai ketua sudah
melakukan rapat kecil untuk semua anggo-
tanya di rumah Ibu Yati dengan menanya-
kan komitmen mereka terhadap Kelom-
pok Delima. Rapat ini membahas tentang
lokasi yang dengan terpaksa dilakukan di
depan rumah Ibu Yati. Pengurus yang lain
seperti Ibu Badriyah dan Ibu Ijah tidak
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mempermasalahkan lokasi ini, karena pada
intinya pengelolaan sampah harus tetap
berjalan dan berlanjut.

Di lokasi inilah anggota komunitas
mengumpulkan sampah nonorganik, se-
perti plastik, botol, kardus dan juga kertas
yang rata rata merupakan sampah dari hasil
konsumsi rumah tangga. Dari rumah
masing–masing, sampah sudah dipisahkan
antara sampah organik dan sampah non-
organik. Pada saat ini, Komunitas Delima
lebih fokus pada pengelolaan sampah yang
bersifat nonorganik. Hal ini dipilih karena
sampah jenis ini merupakan sampah yang
memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi
apabila dibandingkan dengan sampah yang
bersifat organik. Selain itu, sampah organik
relatif cepat terurai dengan lingkungan
sehingga tidak memerlukan teknologi yang
tinggi untuk mengolahnya. Sedangkan
sampah nonorganik memerlukan waktu
yang sangat panjang untuk bisa terurai de-
ngan tanah, bahkan ada jenis plastik ter-
tentu yang tidak bisa terurai dengan tanah.
Oleh karena itu, Komunitas Delima ini
mencoba menerapkan 3 R (Reduce, Reuse,
Recyle) dalam melakukan pengelolaan
sampah.

Dalam aktivitas pengelolaan sampah
ini juga ada kegiatan simpan pinjam. Arti
simpan pinjam di sini adalah menabung
dan meminjam uang dengan mengguna-
kan sampah yang sudah dikumpulkan. Hal
ini tentu membuat mayarakat tertarik
untuk bergabung. Anggota komunitas ini
yang sebagian besar adalah pedagang sangat
membutuhkan sarana untuk simpan pin-
jam yang bersifat mikro. Jumlah dana yang
bisa dipinjam dari lembaga ini adalah Rp.

500.000 dengan jangka waktu peminjaman
3 bulan. Hal ini diakui sangat membantu
anggota komunitas ini karena dari pin-
jaman tersebut bisa menambah modal dan
juga menutupi kekurangan apabila daga-
ngan mereka kurang laku.

Meskipun pengelolaan sampah men-
datangkan keuntungan ekonomi atau
menghasilkan uang, tetapi kebersamaan
atau keuntungan sosial menjadi hal utama
yang dipertahankan. Dari hasil observasi
ketika komunitas ini sedang melakukan
pemilahan sampah terdengar secara spontan
“Jangan liat uangnya tapi kebersamaanya”,
lalu ada ibu ibu yang menanggapi “yang
penting lingkungan kita udah bersih aje,
kita udah seneng kok”. Dari kegiatan ini
memang menghasilkan uang, akan tetapi
semangat komunitas ini bukan didasari
semata-mata oleh uang. Uang bukan dija-
dikan tujuan utama pelaksanaan program
ini akan tetapi lebih pada kebersamaan dan
kerukunan masyarakat di RW 07 ini.

Proses Berjejaring Komunitas Delima

Hubungan dengan komunitas atau pihak
lain menjadi salah satu hal utama demi
keberlanjutan program ini. Pada mulanya,
Yayasan Puter ialah mitra yang membentuk
serentak mendampingi Komunitas
Delima. Sebelum kedatangan Yayasan
Puter sebenarnya sudah ada bibit-bibit se-
bagai modal utama terbentuknya komu-
nitas ini. Dalam komunitas ini sudah ada
Ibu Rahayu yang memiliki hubungan luas
dengan masyarakat RW 07. Hal ini dikare-
nakan Ibu Rahayu adalah ketua dalam ber-
bagai kelompok arisan yang ada di dalam
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warga seperti arisan mingguan, arisan bula-
nan dan juga arisan barang.

Di sisi lain, embrio jaringan juga sudah
dimiliki oleh Ibu Yati sebagai pembina
Komunitas Delima ini.  Selain masih aktif
sebagai Ketua RT 12, Ibu Yati juga aktif
dalam kegiatan tingkat kelurahan seperti
PAUD dan PKK. Di Tingkat Kecamatan
Ibu Yati juga aktif dalam kegiatan Formapel
(Forum Peduli Lingkungan). Di Formapel
Ibu Yati menjabat sebagai bendahara. Dari
beberapa organisasi yang sudah diikuti  oleh
anggota Komunitas Delima inilah yang
kemudian menjadi jalan bagi Komunitas
Delima untuk berhubungan dan berjeja-
ring dengan komunitas lain.

Komunitas ini berjejaring dengan lapak-
lapak. Meskipun pada awalnya, kehadiran
Komunitas Delima dirasakan sebagai anca-
man bagi lapak-lapak, tetapi kemampuan
dialog komunitas ini mampu mengatasi
masalah ini. Sampai saat ini, Lapak Bapak
Kasturi menjadi mitra tetap komunitas ini.
Proses kerja sama pun juga dibangun oleh
komunitas ini dengan pihak pemerintah
(kelurahan). Beberapa usulan untuk kema-
juan komunitas ini selalu didiskusikan dalam
berbagai forum dan juga didiskusikan secara
pribadi antara pengurus Komunitas Delima
dengan Lurah. Pihak kelurahan sebenarnya
sangat mendukung program-program
yang berkaitan dengan lingkungan seperti
ini.

Pada awal berdirinya Komunitas
Delima ini memanfaatkan CBO (Com-
munity Based Organization) yang ada
untuk mensosialisasikan program dan juga
mengajak untuk bergabung ke komunitas

ini. Beberapa CBO tersebut adalah PKK,
Arisan, PAUD dan Jumantik (Juru Peman-
tau Jentik Nyamuk). Sosialisasi melalui
CBO yang sudah ada ini dianggap sebagai
cara efektif karena kegiatan Komunitas
Delima ini memiliki hubungan kerja yang
terkait dengan CBO yang sudah ada.
Sebagai contoh dalam kegiatan Jumantik,
Komunitas Delima memiliki program
kegiatan yang selaras dengan kegiatan ini
karena sama-sama berfokus pada kesehatan
lingkungan tempat tinggal. Bersinergi
dengan CBO yang sudah ada, program
yang ada di Komunitas Delima ini cepat
diketahui oleh masyarakat luas di RW 07.
Dengan gencarnya informasi yang ada,
bahkan ada warga yang ada di luar RW 07
ikut menjadi anggota komunitas ini.

Beberapa komunitas lain yang menjalin
relasi dengan komunitas ini adalah Komu-
nitas Kelompok Peduli Lingkungan
Banjarsari, Cilandak Barat. Pada awalnya
Komunitas Delima belajar dari kelompok
ini. Sampai saat ini masih terjalin relasi dan
saling bertukar pikiran di antara keduanya.
Komunitas lain yang menjalin hubungan
dengan komunitas ini adalah Komunitas
Pengelola Sampah  Jati Padang, kelompok
ini belajar dari pengelolaan sampah yang
sudah dilakukan oleh Kelompok Delima.
Selain komunitas tersebut ada beberapa
kelompok bank sampah dari Kelurahan
Pejaten Timur yang akan belajar dari Ko-
munitas Delima ini. Selain komunitas
pengelola sampah ada beberapa Perguruan
Tinggi Swasta di Jakarta Selatan, STIKIM
(Sekolah Tinggi Ilmu Kebidanan Maju)
yang belajar mengenai pengelolaan sampah
di Komunitas Delima. Selama satu ming-
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gu kelompok ini bekerja sama dan saling
belajar mengenai pengelolaan sampah.

4.4. Analisis Temuan

Untuk mencapai tahap deliberative
dialogue, ada beberapa proses yang harus
dilalui oleh komunitas ini, yaitu pember-
dayaan (empowerment) yang menjadi titik
tolak ke langkah selanjutnya: pembinaan
relasi (relationship) di antara semua anggota
komunitas. Relasi membuka ruang bagi
kerja sama (cooperation) di antara mereka.
Untuk bisa bekerja sama, setiap anggota
harus memiliki kepercayaan  satu  terhadap
yang lain. Kepercayaan (trust) menjadi
landasan kerja. Kerja sama akan menyatu-
kan (bonding) semua anggota dalam
sebuah komunitas yang solid. Soliditas ko-
munitas dibutuhkan atau menjadi prasyarat
baginya untuk berkoneksi (connection)
dengan orang atau  komunitas lain. Dalam
koneksi tercipta komunikasi (communica-
tion) dua arah yang merupakan ruang
untuk saling membagi pengetahuan
(knowledge diffusion) dan membicarakan
nilai-nilai yang harus dicapai di masa depan
(shared futures). Beberapa tahap ini
mampu dilewati oleh Komunitas Delima
meskipun pada proses di lapangan hal
tersebut tidak berjalan linear. Untuk sampai
pada tahap deliberative dialogue  terdapat
beberapa dinamika komunitas baik di
internal komunitas dan dari pihak eksternal.

Pemberdayaan dan perencanaan adalah
hal yang pertama kali dilakukan di dalam
Komunitas Delima ini. Relationship di
dalam masyarakat di RW 07 Pejaten Timur
sudah ada sebelum Komunitas Delima ada

sangat membantu komunitas dalam upaya
melakuakan pemberdayaan dan perenca-
naan. Partisipasi (engagement) masyarakat
dapam proses ini bersifat inklusif, yaitu
dengan memberikan kesempatan seluas-
luasnya pada masyarakat untuk ikut dalam
proses perencanaan program. Partisipasi
masyarakat merupakan hal yang mutlak
untuk mencapai keberlanjutan program
pengelolaan sampah.

Dalam tahap perencanaan  pendapat,
gagasan, aspirasi dan ide (voice) dari semua
komponen masyarakat merupakan langkah
penting sebelum program dijalankan.
Dengan ini masyarakat diharapkan mampu
ikut ambil bagian dalam mengidentifikasi
masalah serta memutuskan kebijakan yang
akan dilakukan dalam program pengelola-
an sampah. Upaya ini dilakukan agar prog-
ram yang dijalankan sesuai kebutuhan dan
kemampuan masyarakat. Voice dari mas-
yarakat terwujud dalam FGD, curah pen-
dapat dan juga diskusi bersama.

Proses pengidentifikasian masalah
dalam upaya perencanaan program ini, Ko-
munitas Delima didampingi oleh Yayasan
Puter sebagai fasilitator program. Yayasan
Puter memosisikan diri sebagai teman dari
Komunitas Delima. Subjek utama dari
program ini adalah Komunitas Delima,
bukan Yayasan Puter atau pihak lain, hal
tersebut menjadi komitemen dan prinsip
bersama kegiatan ini. Partisipasi dalam mas-
yarakat dijadikan tujuan bukan hanya par-
tisipasi sebagai cara. Dengan melibatkan
partisipasi masyarakat sejak dari perencana-
an, diharapkan masyarakat merasa memi-
liki program ini dengan sepenuh hati. Bah-
wasanya program ini adalah milik masya-
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rakat, bukan milik Yayasan Puter atau milik
perusahaan sebagai pihak sponsor program
ini.

Proses identifikasi masalah lewat voice
(pendapat, ide, gagasan)  sangat vital dalam
upaya menyatukan komitmen komunitas
untuk mengatasi sampah yang menjadi
masalah selama bertahun-tahun. Tidak
hanya berhenti di situ saja, komunitas ber-
komitmen untuk mencari solusi untuk
menyelesaikan masalah sampah tersebut.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut
masyarakat harus memiliki kapasitas yang
cukup dalam mengelola sampah. Yayasan
Puter sebagai fasilitator memberikan materi
dan pelatihan mengenai pengelolaan
sampah yang baik dan benar. Selain Yayasan
Puter, ada beberapa warga lokal yang me-
miliki keahlian dalam mengelola sampah
ikut memberikan pemberdayaan bagi
anggota lain yang belum cukup memiliki
kapasitas dalam mengelola sampah.

Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh
Komunitas Delima tidak lama berselang
setelah dilakukan pemberdayaan dan pe-
rencanaan program. Fokus utama pengelo-
laan sampah pada Komunitas Delima
adalah mengolah sampah nonorganik. Hal
ini dilakukan karena sampah nonorganik
memiliki harga jual yang lebih tinggi
apabila sudah dilakukan pengolahan. Selain
itu sampah nonorganik merupakan jenis
sampah yang sulit terurai tanah, sehingga
perlu pengolahan secara khusus. Seluruh
anggota komunitas mulai mengelola sam-
pah dari rumah tangga masing-masing de-
ngan memisahkan sampah organik dengan
sampah nonorganik. Hal ini dilakukan
sebagai salah satu upaya untuk mewujud-

kan pengelolaan sampah dengan konsep 3R
( Reduse, Reuse, Recycle).

Semua anggota komunitas bekerja
sama (cooperation) untuk mengumpulkan
sampah dari rumah tangga untuk kemudi-
an dikumpulkan dan diolah kembali oleh
Komunitas Delima. Dari hasil olahan ini
sampah kemudian dijual ke lapak. Uang
dari hasil penjualan sampah tersebut dila-
kukanlah simpan pinjam bagi anggotanya.
Kegiatan simpan pinjam ini cukup mem-
beri solusi nyata bagi anggota komunitas,
karena sebelumnya anggota komunitas
yang sebagian besar pedagang mengandal-
kan rentenir dengan bunga yang besar.

Dalam pelaksanaan simpan pinjam ini
ada norma dan aturan yang ditaati secara
bersama-sama (collective norms), yaitu
mengenai  jumlah dana dan durasi waktu
dalam meminjam uang. Aturan ini dibuat
sendiri oleh Komunitas Delima. Aturan
ini ditaati oleh semua anggota komunitas
meskipun tidak ada aturan tegas kepada
anggota apabila aturan ini dilanggar oleh
anggotanya.

Ikatan yang kuat di internal komunitas
ini (bonding) menjadi modal utama bagi
komunitas ini untuk menjalin hubungan
dengan pihak di luar komunitas (bridging).
Terdapat hubungan timbal balik yang baik
antara komunitas in dengan beberapa
kelompok pengelola sampah, salah satunya
adalah Kelompok Peduli Lingkungan dari
Cilandak. Kedua komunitas ini menjalin
hubungan dan saling belajar (knowledge
diffusion) antara satu dengan yaang lainya,
terutama berkaitan dengan masalah penge-
lolaan sampah. Komunitas Delima juga
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menjalin hubungan dengan kelompok-
kelompok pengelola sampah yang ada di
wilayah Jati Padang dan dari wilayah
Kelurahan Pejaten Timur sendiri. Selain itu
ada beberapa sekolah dan perguruan tinggi
yang magang dan belajar dari pengelolaan
sampah di komunitas ini. Komunitas ini
sangat terbuka bagi kelompok lain yang
ingin saling belajar mengelola sampah.

Komunitas Delima juga menjalin kerja
sama dengan bebererapa lapak sampah,
salah satunya yang masih berjalan sampai
dengan sekarang adalah Lapak 88 milik
Bapak KR. Sampah olahan yang dikelola
komunitas ini disetorkan kepada Lapak 88
tiap minggunya. Antara Komunitas Deli-
ma dan Lapak 88 memiliki cita-cita untuk
mengembangkan sampah olahannya
(shared futures). Komunitas Delima ini
mendapatkan bantuan berupa mesin pen-
cacah plastik, karena keterbatasan lahan
yang dimiliki oleh komunitas ini, mesin
tersebut disimpan di Lapak 88. Mesin pen-
cacah ini akan digunakan bersama-sama
antara lapak dengan komunitas dengan sis-
tem keuntungan bagi hasil. Sampah yang
diolah lagi dengan mesin pencacah akan
menghasilkan harga sampah yang lebih
tinggi. Dengan demikian Komunitas
Delima akan mendapatkan keuntungan
yang lebih dalam mengelola sampah.

Proses linking yang belum berjalan
baik justru dialami oleh komunitas ini
dengan pihak swasta yang sudah mem-
berikan dana hibah kepada komunitas ini
dalam upaya pengelolaan sampah. Enam
perusahaan  yang tergabung dalam IBL ini
menganggap bahwa program ini hanya
sebagai sarana untuk mempertegas bahwa

perusahaanya sudah melakukan tanggung
jawab sosialnya kepada masyarakat. Prog-
ram ini sepenuhnya dikuasakan kepada
Yayasan Puter sebagai mitra kerja sama. Se-
hingga dalam proses yang ada di lapangan,
apabila terjadi beberapa masalah dan  ken-
dala, komunitas hanya bisa menyampai-
kannya kepada pendamping dari Yayasan
Puter.

Beberapa hal yang menjadi pengham-
bat komunitas ini dalam upaya pelaksanaan
linking adalah tidak ada komunikasi
langsung antara komunitas ini dengan IBL
(Indonesia Business Link). IBL sudah
memberikan tanggung jawab sepenuhnya
kepada Yayasan Puter sebagai pelaksana
program dan juga lapangan di Komunitas
Delima ini. Terdapat beberapa MOU dan
perjanjian bahwa selama pelaksanaan prog-
ram berlangsung segala kebutuhan dan
kendala yang ada di lapangan adalah
tanggung jawab Yayasan Puter.

Perusahaan kurang menjalin hubungan
yang intens dengan komunitas ini dengan
alasan jika hal tersebut dilakukan maka pe-
rusahaan akan merasa ditekan dan komu-
nitas meminta materi yang lebih. Hal ini
menjadikan linking antara komunitas
dengan perusahaan kurang berjalan dengan
baik. Pada dasarnya komunikasi tetap dapat
terjadi meskipun perusahaan tidak harus
memenuhi segala yang diminta komunitas.
Dengan selalu menjaga komunikasi terha-
dap komunitas, perusahaan mengetahui
secara langsung bagaimana implementasi
dari CSR yang telah dilakukan. Dengan
demikian perusahaan bisa menyempurna-
kan dan memperbaiki segala kekurangan
yang sudah dilakukan. Selain itu perusaha-
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an memiliki kapasitas untuk melakukan
implementasi CSR di lokasi yang lain.

Dalam rangka mewujudkan linking
antara Komunitas Delima dengan peme-
rintah sering kali hanya membantu dan
mendukung secara moral. Akan tetapi pada
saat pelaksanaan di lapangan, Komunitas
Delima ini dibiarkan berjuang sendiri untuk
mengelola sampah. Pemerintah seharusnya
memiliki kapasitas yang lebih untuk
memajukan komunitas ini. Selain itu ada
mandat dari Pemprov DKI Jakarta untuk
membuat bank sampah yang berbasis ko-
munitas tiap RW dalam sebuah kelurahan.
Komunitas Delima ini seharusnya dapat
dijadikan sebagai contoh bentuk pengelo-
laan sampah yang berbasis masyarakat di
RW lain. Pengelolaan sampah berbasis
komunitas sangat diperlukan di wilayah
Pejaten Timur, hal ini untuk mengantisipasi
dan meminimalisir pembuangan sampah
oleh masyarakat ke Ciliwung. Sebagian
besar wilayah Pejaten Timur bersinggungan
langsung dengan Ciliwung.

5. PENUTUP

Kunci keberlanjutan dari program
pengelolaan sampah ini adalah komunikasi
berulang-ulang secara intens, terus menerus
menuju ke arah kemajuan dengan upaya
memecahkan segala masalah yang dihadapi
secara bersama-sama. Sejak awal komunitas
ini berdiri, dialog dan diskusi dilakukan
untuk menampung gagasan dan ide dari
komunitas (voice), hal tersebut berlangsung
sampai dengan pelaksanaan pengelolaan
sampah oleh masyarakat.

Dialog yang terbuka dan setara ialah
semangat dasar dalam proses pengelolaan
sampah di RW 07 Pejaten Timur. Hal ini
tampak dalam tahap perencanaan, peng-
organisasian, pelaksanaan dan juga saat eva-
luasi. Di dalam kegiatan ini, keterbukaan
dan kesetaraan menjadi prinsip dalam
melakukan kegiatan pengelolaan sampah.

Aktor memainkan peran penting dalam
mengondisikan ruang dialog yang terbuka
dan setara. Aktor-aktor kunci memberi
ruang komunikasi baik bagi pihak internal
maupun pihak eksternal. Ruang komuni-
kasi pun memberi peluang maksimal bagi
segenap anggota untuk berpartisipasi aktif
mulai dari perencanaan sampai evaluasi
program komunitas. Dengan demikian,
menjadi jelas bahwa dialog yang terbuka
dan setara, peran aktor dan partisipasi meru-
pakan tiang penyangga yang menopang
keberlanjutan Komunitas Delima.
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Strategi Komunikasi Pemasaran Universitas
Muhammadiyah Tangerang dalam Mendapatkan

Mahasiswa Baru
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Abstract

This research is about how Muhammadiyah University of Tangerang communicate their
idea to persuade students to join with the university. UMT use some traditional Strategy
to communicate with customers. UMT use traditional strategy because this strategy work
well for the last six years. Although the traditional strategy is working well, UMT realize
thay they will be lose the competition if they are not follow the new era. This reaserch
using some communication theories such as, marketing communication and intergrated
marketing communication theory. This research use qualitative approach and through
the case study method to find the significance. The result show us the process of planning,
implementation and evaluation of Muhammadiyah University of Tangerang to
communicate their idea to potential customers.

KKKKKeyworeyworeyworeyworeywords:ds:ds:ds:ds: Communication Strategy, Marketing Communication, Integrated Marketing
Communication

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2013, ada 1.573.039 lulu-
san Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
Dari jumlah tersebut sekitar 700.000 siswa
mengikuti seleksi untuk masuk ke Pergu-
ruan Tinggi Negeri (PTN), padahal kuota
kursi untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
di tahun 2013 hanya sekitar 90.000 kursi
(www.pengumuman.com).

Dari data di atas sangat terlihat bahwa
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih
menjadi primadona bagi lulusan Sekolah
Lanjutan Atas. Karena pendaftar merasa
dengan masuk ke Perguruan Tinggi Negeri

(PTN) masa depan yang akan mereka alami
akan lebih cerah dibandingkan masuk ke
Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Ada beberapa alasan spesifik yang mem-
buat pendaftar lebih memilih Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) dibandingkan dengan
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di antaranya
adalah:

a. Biaya kuliah di PTS dianggap lebih ma-
hal. Salah satu alasan PTN lebih dimi-
nati adalah biaya yang dikeluarkan lebih
murah daripada di PTS. Tetapi hal ini
diimbangi dengan banyaknya beasiswa
yang diberikan PTS kepada mahasis-
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wanya. Bahkan ada juga beasiswa 100%
untuk mahasiswa yang berprestasi.

b. Akreditasi. Akreditasi dipahami sebagai
suatu proses evaluasi dan penilaian
mutu institusi perguruan tinggi dan
program studi yang dilakukan oleh tim
pakar sejawat di luar lembaga pendidi-
kan tinggi berdasarkan standar mutu
yang telah ditetapkan. Hasil akreditasi
sebuah perguruan tinggi diyakini seba-
gai bentuk pengakuan bahwa perguru-
an tinggi tersebut telah memenuhi stan-
dar mutu yang telah ditetapkan. Menu-
rut surat kabar Kompas, dari seluruh
prodi PTS, 6000 prodi belum terakre-
ditasi oleh BAN-PT, sedangkan mayo-
ritas PTN telah mendapatkan status
tersebut.

c. Dosen PTN dianggap lebih mumpu-
ni. Kualitas dosen atau pengajar di PTN
dianggap lebih mumpuni ketimbang
di PTS. Padahal saat ini hampir tidak
ada bedanya kualitas dosen dalam kam-
pus karena sudah ada sistem sertifikasi.
Sistem ini telah “menyamakan” antara
dosen di PTN dengan PTS, dengan
syarat membuat karya ilmiah atau me-
lakukan penelitian.

d. Fasilitas. PTN dianggap memiliki fasi-
litas penunjang perkuliahan yang lebih
lengkap dibandingkan dengan PTS.
Namun sekarang ini sudah banyak
PTS yang mempunyai fasilitas penun-
jang perkuliahan yang lengkap, bahkan
lebih lengkap dari PTN.

Jika dilihat dari fakta di atas sepertinya
posisi PTN berada di atas PTS. Sementara
kualitas lulusan bukan hanya milik PTN.
Banyak juga PTS di Indonesia yang cukup
diperhitungkan di level Asia ataupun dunia.
Tak sedikit lulusan PTN yang menyandang
gelar pengangguran intelektual, dan tak
sedikit pula lulusan PTS yang sudah dipesan
untuk bekerja di suatu perusahaan bahkan
saat mereka belum lulus. Lulusan PTN
atau PTS tidak menjadi masalah selama
kualitas individu dapat diperhitungkan di
dunia pasar tenaga kerja.

Dari fakta di atas terlihat ada dua hal
yang menarik dan merupakan opportunity
untuk PTS, yaitu masih banyaknya calon
mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan
ke PTN sehingga mereka akan melirik PTS,
dan anggapan bahwa kualitas PTS sekarang
ini sudah hampir menyamai atau bahkan
melebihi kualitas PTN. Sehingga PTS
tidak perlu merasa inferior dibandingkan
dengan PTN, yang dibutuhkan adalah
bagaimana mempromosikan PTS untuk
menarik minat calon mahasiswa.

Komunikasi pemasaran adalah salah
satu hal terpenting dalam dunia bisnis dan
perdagangan. Komunikasi pemasaran
adalah cara untuk mengenalkan produk
kita ke masyarakat dan calon pembeli yang
potensial. Jika kita dapat membuat strategi
komunikasi pemasaran yang tepat, kita
dapat mempersuasi pelanggan atau calon
pelanggan untuk membeli produk atau meng-
gunakan jasa kita.

Seperti halnya dunia bisnis dan perda-
gangan, dunia pendidikan juga perlu mem-
buat strategi komunikasi pemasaran yang
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tepat. Perguruan tinggi perlu melakukan
kegiatan komunikasi pemasaran untuk
memperkenalkan keunggulan dan keuni-
kan kampus dan program studinya agar calon
mahasiswa dapat tertarik dan mendaftar ke
universitas tersebut.

“Banyak PTS kekurangan mahasiswa
alias jumlah mahasiswanya hanya sedikit.
Padahal, institusi pendidikan swasta seperti
ini sangat bergantung pada pemasukan yang
berasal dari mahasiswa. Lain kata, dari dana
mahasiswa inilah mereka bisa menopang
hidup.” Dari kutipan di atas makin jelaslah
fakta bahwa PTS memerlukan strategi
pemasaran yang tepat agar dapat bersaing
dengan PTN untuk menarik calon
mahasiswa.

Universitas Muhammadiyah Tangerang
merupakan salah satu Perguruan Tinggi
swasta yang berlokasi di wilayah Tangerang.
Universitas Muhammadiyah Tangerang
berdiri pada 3 Agustus 2009, SK Perijinan
Pendirian Universitas Muhammadiyah
Tangerang dengan Sk Mendiknas RI
nomor 109/D/O/2009 yang membuka
Program Studi sebanyak 21 jurusan jenjang
Strata S1 dan satu Program Studi jenjang
Stara Dua (S2) yakni Magister Manajemen.

Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta
di Tangerang, Universitas Muhammadiyah
Tangerang unggul dalam beberapa hal
dibandingkan perguruan tinggi swasta lain,
di antaranya adalah kuatnya jaringan
dengan Universitas Muhammadiyah di
berbagai kota besar di Indonesia sehingga
mudah melakukan pertukaran pelajar,
Universitas Muhammadiyah Tangerang
juga melakukan kerja sama dengan bebe-

rapa kampus di luar negeri untuk program
sertifikasi, keunggulan lainnya adalah biaya
kuliah yang terjangkau dan waktu perku-
liahan yang fleksibel.

Dari segi penerimaan mahasiswa pun
bisa dibilang Universitas Muhammadiyah
Tangerang lebih unggul dibandingkan
Universitas lain yang selevel. Dalam jangka
waktu lima tahun berdirinya Universitas
Muhammadiyah Tangerang, mahasiswa
baru yang berhasil direkrut sudah hampir
20000 orang. Di tahun ajaran yang baru
saja dimulai Universitas Muhammadiyah
Tangerang berhasil merekrut sekitar 5000
orang mahasiswa baru. Bila dibandingkan
dengan universitas lain di Tangerang yang
sudah berdiri selama berpuluh-puluh tahun
yaitu UNIS,  Universitas Muhammadiyah
Tangerang masih lebih unggul, di mana
UNIS tahun ini hanya menerima sekitar
3000 mahasiswa baru.

2. KAJIAN PUSTAKA
2.1. Pemasaran

Peter Drucker (Kotler, 2003: 10) orang
dapat menganggap bahwa penjualan akan
selalu dibutuhkan. Akan tetapi tujuan pe-
masaran adalah membuat penjualan tidak
terlalu penting lagi. Tujuan pemasaran
adalah mengetahui dan memahami pelang-
gan dengan baik sehingga produk atau jasa
itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnya
mampu menjual dirinya sendiri. Idealnya,
pemasaran harus menghasilkan pelanggan
yang siap membeli yang dibutuhkan selan-
jutnya adalah menyediakan produk atau
jasa itu.
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Pemasaran adalah proses sosial yang
dengan proses itu individu dan kelompok
mendapatkan apa yang meraka butuhkan
dan inginkan dengan menciptakan,
menawarkan, dan secara bebas mempertu-
karkan produk dan jasa yang bernilai de-
ngan pihak lain (Kotler, 2003: 10).

Secara ringkas komunikasi pemasaran
adalah proses penyebaran informasi tentang
perusahaan dan apa yang hendak ditawar-
kannya (offering) pada pasar sasaran. Peran-
nya sangat vital mengingat peran komuni-
kasi dalam memfasilitasi hubungan saling
menguntungkan antara perusahaan dengan
pembeli yang prospektif. Berkat perkem-
bangan ilmu pemasaran, tujuan komuni-
kasi kini tak lagi terbatas untuk mendorong
pembelian pertama, namun juga memasti-
kan kepuasan pascapembelian sehingga
meningkatkan kemungkinan terjadinya
pembelian berulang dan pembeli tersebut
menjadi pelanggan yang loyal (Uyung
Sulaksana, 2003: 23).

2.2. Bauran Komunikasi Pemasaran

Untuk menyampaikan sesuatu kepada
konsumen dan pihak-pihak terkait, pe-
masar kini bisa memilih aktivitas komuni-
kasi tertentu, sering disebut elemen, fungsi,
atau alat (tool) yang terutama terdiri dari
periklanan, penjualan personal dan pro-
mosi penjualan. Berkat kemajuan tekno-
logi dan perkembangan ilmu pemasaran,
kini komunikasi perusahaan tidak lagi
terbatas pada platform komunikasi spesifik
yang secara kolektif disebut dengan Bauran
Komunikasi Pemasaran. Style dan harga
produk, bentuk dan warna kemasan, tata

cara dan busana wiraniaga, dekorasi ruang,
alat tulis kantor, semuanya mengkomuni-
kasikan sesuatu kepada pelanggan. Setiap
brand contact membawa kesan yang bisa
memperkuat atau justru memperlemah
citra perusahaan di mata konsumen. Karena
itu pemasar mesti memadukan keseluru-
han bauran pemasaran agar dapat efektif
mengkomunikasikan pesan dan positio-
ning strategis yang konsisten pada kon-
sumen (Uyung Sulaksana, 2003: 24).

2.3. Komunikasi Pemasaran
Terpadu

Sejak beberapa dasawarsa, periklanan
dan promosi selalu jadi bintang pemasaran.
Belanja iklan dan promosi selalu menem-
pati peringkat atas. Itu juga tercermin dari
nama jabatan di perusahaan saat itu, seperti
manajer iklan, manajer promosi atau
gabungan keduanya.

Namun itu semua sudah berubah. Ada
lima fenomena yang membuat landscape
bisnis lama sudah tak relevan lagi. Pertama,
banjir informasi yang cenderung meman-
jakan konsumen. Kedua, liberalisasi
perdagangan yang membuka sekat-sekat
usaha yang selama ini menjadi usaha do-
mestik. Ketiga, komoditas produk yang
makin cepat sebagai dampak inovasi dan
persaingan yang makin impresif. Keempat,
media mania yang telah berhasil merebut
kepercayaan publik sebagai sumber fakta
dan kebenaran sehingga memiliki pengaruh
besar terhadap mati-hidupnya suatu usaha.
Terakhir, belanja iklan yang meroket
sehingga komunikasi pemasaran menjadi
overload dan makin tidak efektif karena



21

Vol. 3 No. 01, Januari - Juni 2016

konsumen cenderung menurun kemampu-
annya mengingat pesan yang telah kita lihat
dan dengar.

Di tengah situasi yang kusut seperti itu,
persepsi yang baik menjadi sangat penting,
baik terhadap merek maupun perusahaan
itu sendiri. Ekuitas merek menjadi jaminan
kepercayaan konsumen untuk terus
mengonsumsinya. Yang tak kalah penting
adalah citra korporat atau reputasi perusa-
haan. Citra korporat atau reputasi bisa
menjadi payung bagi merek yang dibangun
dengan investasi waktu dan biaya yang
besar. Dengan reputasi, merek akan lebih
terlindungi dan aman, sekaligus menjadi
“mother of brand”, yang dapat melahirkan
brand baru dengan biaya lebih kecil dengan
kemampuan setara dengan merek sebelum-
nya.

Komunikasi Pemasaran Terpadu me-
rupakan sebuah proses untuk perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan pesan merek
yang menciptakan hubungan dengan
konsumen (Duncan, 2008).

Komunikasi Pemasaran Terpadu adalah
suatu proses bisnis strategis yang digunakan
untuk merencanakan, mengembangkan,
melaksanakan dan mengevaluasi program-
program komunikasi merek yang terkoor-
dinasi, terukur dan persuasif untuk jangka
waktu tertentu dengan konsumen, pelang-
gan, calon konsumen, dan sasaran lainnya,
serta pemerhati yang berkaitan di dalam
dan luar perusahaan (Don Schultz & Heidi
Schultz, 1998).

3. METODE PENELITIAN
3.1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang
untuk memahami kompleksitas dunia
nyata (Mulyana, 2003: 9). Adapun para-
digma menurut Harmon (1970) adalah
cara mendasar untuk berpersepsi, berpikir,
menilai dan melakukan yang berkaitan
dengan sesuatu secara khusus tentang visi
realitas.

Paradigma konstruktivisme meman-
dang ilmu sosial sebagai analisis sistematis
atas ‘social meaningful action’ melalui
pengamatan langsung terhadap aktor sosial
dalam setting yang alamiah, agar dapat
memahami dan menafsirkan bagaimana
aktor sosial mencipta dan memelihara
dunia sosial (Hidayat dalam Salim, 2006).

Paradigma ini digunakan karena penulis
mengangap paradigma ini adalah yang
paling tepat digunakan untuk meneliti
judul yang penulis angkat karena penulis
ingin mengetahui apakah pesan yang UMT
konstruksikan sehingga bisa menarik calon
mahasiswa untuk mendaftar.

3.2. Metode Penelitian

Menurut Yin, penelitian studi kasus
adalah salah satu metode penelitian yang
meneliti fenomena kontemporer dengan
menggunakan pendekatan penelitian
naturalistik. Menurut pengertian ini, pene-
litian studi kasus adalah sebuah metode
penelitian yang secara khusus menyelidiki
fenomena kontemprer yang terdapat dalam
konteks kehidupan nyata, yang dilaksana-
kan ketika batasan-batasan antara fenomena
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dan konteksnya belum jelas dengan meng-
gunakan berbagai sumber data. Dalam
kaitannya dengan waktu dan tempat, secara
khusus Yin menjelaskan bahwa objek yang
dapat diangkat sebagai kasus bersifat kon-
temporer, yaitu yang sedang berlangsung
atau telah berlangsung tetapi masih men-
yisakan dampak dan pengaruh yang luas,
kuat atau khusus saat penelitian dilakukan.

Robert K. Yin (2005: 1) menjelaskan
studi kasus merupakan metode yang lebih
cocok bila pokok pertanyaan suatu peneli-
tian berkenaan dengan “how” atau “why”,
peneliti sedikit memiliki peluang mengon-
trol peristiwa-peristiwa yang akan diseli-
diki, bila fokus penelitiannya lebih pada
Strategi Komunikasi Pemasaran perguruan
tinggi swasta pada saat ini. Kelemahan yang
mungkin timbul dari single case study
semacam ini adalah tidak dapat diterapkan
pada organisasi sejenis dengan label berbeda.

3.3. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam peneli-
tian ini adalah single case study dengan
single unit of analysis. Desain ini digunakan
karena hanya ada satu kasus yang akan diteliti
dan hanya melihat satu unit analisis, yaitu
di level organisasi atau perusahaan saja:
Universitas Muhammadiyah Tangerang.

3.4. Teknik Pengumpulan Data
Wawancara Mendalam

Wawancara adalah metode pengambilan
data dengan cara menanyakan sesuatu
kepada seseorang responden, caranya adalah

dengan bercakap-cakap secara tatap muka.

Teknik ini digunakan karena wawan-
cara mempunyai sejumlah kelebihan yang
antara lain dapat digunakan oleh peneliti
untuk lebih cepat memperoleh informasi
yang dibutuhkan, lebih meyakinkan pe-
neliti bahwa responden yang terdiri dari
Kepala Bagian Humas dan Publikasi dan
Kepala Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru
dapat memberikan informasi secara detail
khususnya tentang Strategi Komunikasi
Pemasaran Universitas Muhammadiyah Ta-
ngerang dalam merekrut mahasiswa baru.

Observasi

Observasi atau pengamatan langsung
yang dilakukan penulis dalam hal ini bersi-
fat observasi partisipan. Observasi partisipan
adalah suatu bentuk observasi khusus di
mana peneliti tidak hanya menjadi penga-
mat yang pasif, melainkan juga mengambil
berbagai peran dalam situasi tertentu dan
berpartisipasi dalam peristiwa yang akan
diteliti (Yin, 2002: 113-114).

Data Sekunder

Untuk memperkaya informasi penulis
juga mengumpulkan data-data sekunder
berupa dokumen internal yang terdapat
pada organisasi, literatur yang berhubungan
dengan penelitian, dan juga dokumentasi-
dokumentasi kegiatan komunikasi pema-
saran yang sudah dilakukan oleh Universitas
Muhammadiyah Tangerang.
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3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1980:
268) adalah proses mengatur urutan data,
mengorganisasikannya dalam suatu pola,
kategori dan satuan uraian dasar. Ia membe-
dakannya dengan penafsiran, yaitu mem-
berikan arti yang signifikan terhadap analisis,
menjelaskan pola uraian dan mencari hubu-
ngan di antara dimensi-dimensi uraian.

Bogdan dan Talor (1975: 79) mendefi-
nisikan analisis data sebagai proses merinci
usaha secara formal untuk menemukan tema
dan merumuskan hipotesis seperti yang
disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk
memberikan bantuan pada tema dan hipo-
tesis tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi komunikasi pemasaran Uni-
versitas Muhammadiyah Tangerang dalam
mendapatkan mahasiswa baru menarik sekali
dibahas karena dalam lima tahun terakhir
terdapat peningkatan jumlah pendaftaran
mahasiswa baru yang cukup signifikan. Hal
tersebut bisa dilihat dari data berikut ini:

a. Tahun ajaran 2010/2011 : 1880
Mahasiswa baru

b. Tahun ajaran 2011/2012 : 2588
Mahasiswa baru

c. Tahun ajaran 2012/2013 : 3214
Mahasiswa baru

d. Tahun ajaran 2013/2014 : 4025
Mahasiswa baru

e. Tahun ajaran 2014/2015 : lebih dari
5000 Mahasiswa baru

Dari data di atas terlihat bahwa adanya
peningkatan jumlah pendaftaran mahasis-
wa baru yang signifikan setiap tahunnya.

Dalam wawancara dengan Bapak Dr.
H. Desri Arwen, M.Pd. selaku Wakil
Rektor Bidang Alumni, Kemahasiswaan
dan Kerjasama, dalam membuat Strategi
Komunikasi Pemasaran UMT memandang
dari pendekatan sosiologis. Berikut ini
adalah petikan wawancaranya.

“Dalam membuat strategi komunikasi
pemasaran untuk UMT,kami mengawali
dengan melakukan pendekatan sosiologis,
jadi kami bisa mengetahui bagaimana
kondisi sosiologis calon mahasiswa.
Sehingga apa yang kami sajikan (informasi)
bisa diterima dan tidak asing bagi mereka.
Pendekatan sosiologis yang kami maksud
adalah pendekatan secara sosial ekonomi,
pendekatan sosial keagamaan, dan juga
sosial budaya.”

Strategi memerhatikan dengan sungguh-
sungguh arah jangka panjang dan cakupan
organisasi. Strategi juga secara kritis me-
merhatikan sungguh-sungguh posisi orga-
nisasi itu sendiri dengan memerhatikan ling-
kungan dan secara khusus memerhatikan
pesaingnya. Strategi memerhatikan secara
sungguh-sungguh pengadaan keunggulan
kompetitif, yang secara ideal berkelanjutan
sepanjang waktu, tidak dengan manuver
teknis tetapi menggunakan perspektif jang-
ka panjang secara keseluruhan (Faulkner
dan Johnson, 1992).

Hal sosiologis di atas adalah dasar UMT
dalam membuat strategi komunikasi pe-
masaran. Perannya sangat vital mengingat
peran komunikasi dalam memfasilitasi
hubungan saling menguntungkan antara
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perusahaan dengan pembeli yang prospek-
tif. Berkat perkembangan ilmu pemasaran,
tujuan komunikasi kini tidak lagi terbatas
untuk mendorong pembelian pertama,
namun juga memastikan kepuasan pasca-
pembelian sehingga meningkatkan ke-
mungkinan terjadinya pembelian berulang
dan pembeli tersebut menjadi pelanggan
yang loyal.

Pendekatan Sosiologis yang dilakukan
UMT dibagi menjadi tiga hal: sosiologi eko-
nomi, sosiologi agama dan sosiologi budaya.

Sosiologi Ekonomi

Dalam bidang ekonomi menjadi pen-
ting karena bagaimanapun juga UMT
adalah penyedia jasa pendidikan tinggi yang
sebagian besar pendapatannya didapatkan
dari mahasiswa. Mahasiswa yang dijadikan
sasaran UMT adalah mahasiswa dengan
tingkat ekonomi menengah dan bawah.
Oleh karena itu perlu disiapkan produk dan
strategi komunikasi pemasaran yang sesuai
dengan kondisi ekonomi kelas tersebut.

Sosiologi Agama

Pendekatan kedua adalah sosial keaga-
maan. Seperti kita ketahui Tangerang meru-
pakan salah satu kota yang ada di Provinsi
Banten. Masyarakat Banten sudah sejak
lama dikenal sebagai masyarakat yang religi-
us. Oleh karena itu, UMT melakukan pen-
dekatan keagamaan ini untuk memper-
kuat citranya sebagai Universitas yang
bernafaskan Islam. Hal ini didukung juga
oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia:
Muhammadiyah. Namun bukan berarti

UMT tidak menerima mahasiswa dengan
latar belakang agama lain. Dengan pendeka-
tan sosial keagamaan ini UMT berharap
dapat menciptakan generasi yang tidak hanya
hebat secara IPTEK (Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi) tapi juga berkualias dalam
hal IMTAQ (Iman dan Taqwa).

Sosiologi Budaya

Pendekatan selanjutnya adalah sosial
budaya. Masyarakat Tangerang, merupakan
masyarakat yang heterogen. Hal ini bisa
dilihat dari beragamnya suku-suku yang ada
di Tangerang, seperti suku Jawa, Sunda,
sampai masyarakat pendatang seperti Cina
Benteng. Dengan keragaman budaya yang
ada, UMT akan menyesuaikan diri dan
beradaptasi terhadap lingkungannya. Dengan
pemahaman budaya ini UMT dapat mem-
buat Strategi Komunikasi Pemasaran yang
sesuai.

Pembuatan strategi komunikasi pema-
saran Universitas Muhammadiyah Tange-
rang melibatkan beberapa pihak. Pihak
mana saja yang terlibat akan dijelaskan oleh
Bapak Dr. H. Desri Arwen, M.Pd dalam
petikan wawancara berikut.

“Pembuatan Strategi Komunikasi Pemasa-
ran Universitas Muhammadiyah Tange-
rang melibatkan banyak pihak. Dari awal
berdirinya UMT, pembuatan konsep
strategi komunikasi pemasaran melibatkan
saya sebagai wakil rektor tiga, seluruh
dekan fakultas, bagian humas, kemahasis-
waan sampai dosen, dan tentu di bawah
komando rektor. Secara garis organisasi dan
struktural memang bagian humas yang
memegang komunikasi dengan masyara-
kat, tetapi secara akumulasi semua unsur



25

Vol. 3 No. 01, Januari - Juni 2016

yang ada di UMT mengkomunikasikan
UMT demi membangun citra positif.”

Banyak pakar menilai bahwa komuni-
kasi adalah suatu kebutuhan yang sangat
fundamental bagi seseorang dalam hidup
bermasyarakat. Professor Wilbur Schram
menyebutkan bahwa komunikasi dan
masyarakat adalah dua kata kembar yang
tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.
Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin
masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa
masyarakat maka manusia tidak mungkin
dapat mengembangkan komunikasi
(Schramm: 1982).

Secara ringkas komunikasi pemasaran
adalah proses penyebaran informasi tentang
perusahaan dan apa yang hendak ditawar-
kannya (offering) pada pasar sasaran.

Dari petikan wawancara di atas dapat
disimpulkan bahwa pembuatan Strategi
Pemasaran UMT tidak didominasi oleh
rektorat semata, tetapi mengakomodir
seluruh elemen yang memang nantinya
akan berperan penting dan mengeksekusi
Strategi Komunikasi Pemasaran yang telah
dibuat. Seluruh dekan fakultas dilibatkan
karena eksekusi dari Strategi Komunikasi
Pemasarannya akan ada di masing-masing
fakultas.

Citra positif adalah salah satu hal yang
sangat dikedepankan UMT. Oleh karena
itu, diharapkan seluruh elemen di UMT
dapat menyebarkan komunikasi yang
positif di masyarakat, baik dalam perannya
di kampus sebagai rektor, dekan, dosen,
pegawai dan mahasiswa ataupun perannya
di masyarakat sebagai tokoh masyarakat

atau ketua organisasi dan juga sebagai
struktural di masyarakat.

Komunikasi pemasaran terpadu adalah
suatu proses bisnis strategis yang digunakan
untuk merencanakan, mengembangkan,
melaksanakan dan mengevaluasi program-
program komunikasi merek yang terkoor-
dinasi, terukur dan persuasif untuk jangka
waktu tertentu dengan konsumen, pelang-
gan, calon konsumen dan sasaran lainnya,
serta pemerhati yang berkaitan di dalam
dan luar perusahaan (Don Schultz & Heidi
Schultz, 1998).

Strategi komunikasi pemasaran Uni-
versitas Muhammadiyah Tangerang me-
mang dibuat bersama-sama dengan wakil
rektor, pejabat humas dan juga para dekan
fakultas. Akan tetapi, dalam pelaksanaan
metode dan budgetingnya diserahkan
kepada masing-masing fakultas. Otonomi
ini di satu sisi ada bagusnya karena memang
masing-masing fakultas yang lebih
mengerti kebutuhan untuk mengkomuni-
kasikan pesan kepada calon mahasiswa, tapi
di sisi lain berakibat pada tidak terintegrasi-
nya penyampaian pesan kepada khalayak.
Ketidakterintegrasian ini membuat kegia-
tan komunikasi pemasaran yang dilakukan
terlihat kurang “wah” karena dilakukan
sendiri-sendiri. Dari sisi biaya pun akan lebih
besar dibandingkan bila dilakukan secara
terpusat. Misalnya, untuk berpromosi
dengan datang ke satu sekolah fakultas akan
mengeluarkan biaya administrasi yang
diberikan kepada sekolah tersebut. Bila
sekali datang biayanya satu juta rupiah, akan
lebih murah bila langsung didatangi oleh
2 atau 3 fakultas. Sehingga biaya yang dike-
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luarkan suatu fakultas untuk satu sekolah
bisa lebih kecil.

Selanjutnya yang ingin disampaikan
oleh Dr. H. Desri Arwen, M.Pd. sebagai
wakil rektor adalah mengenai keunggulan
UMT yang manakah yang ingin dikomu-
nikasikan kepada masyarakat. Jawaban atas
pertanyaan tersebut ada di dalam petikan
wawancara berikut ini.

“Kami berusaha menyampaikan kepada
masyarakat bahwasanya UMT itu link
and match dengan kebutuhan masyara-
kat saat ini. Baik kebutuhan pekerjaan dan
birokrasi. UMT juga memiliki jaringan
alumni dan memantau jaringan tersebut
untuk mengetahui tingkat keterserapan
di lapangan pekerjaan. UMT juga mem-
punyai jaringan yang bagus terhadap pe-
merintah. Selain itu juga UMT menjalin
hubungan baik dengan pihak lain seperti
media (media cetak, elektronik dan online)
dan komunitas.”

Selain keunggulan di atas, ada keung-
gulan lainnya sebagaimana dapat dilihat
pada petikan wawancara berikut.

“UMT sudah menjalin kerja sama dengan
beberapa universitas di luar negeri. Salah
satunya adalah dengan Australia, yaitu di
negara bagian Victoria, Melbourne,
Tasmania, dan Sydney. Kami juga bekerja
sama dengan beberapa Universitas di
Australia seperti Homeland University,
Tazmania University dan juga Boxhill
Institute. Ada juga kerja sama dengan
Malaysia dan Sudan.”

Apa pun pesan yang dipilih, pesan yang
dikomunikasikan hendaknya memang
diinginkan audiens yang dituju, bersifat
eksklusif atau unik dari sisi produk atau

jasa yang ditawarkan, dan bisa dipercaya
dalam hal klaim benefit yang ditawarkan
oleh produk tersebut (Uyung Sulaksana,
2003: 23).

Dalam usahanya mengkomunikasikan
UMT kepada khalayak, ternyata ada bebe-
rapa hal yang menjadi prioritas. Pertama,
UMT ingin mengkomunikasikan kepada
khalayak bahwa program-program yang
ada di UMT sekarang ini sudah link and
match dengan kebutuhan, baik lapangan
pekerjaan atau birokrasi, hal ini dibuktikan
dengan tingkat keterserapan yang tinggi
oleh lapangan pekerjaan untuk lulusan
UMT. Dengan melihat hal ini, UMT juga
membangun jaringan alumni agar dapat
ditelusuri seberapa besar tingkat ketersera-
pannya dan industri seperti apa yang biasa-
nya menampung lulusan UMT. Pembua-
tan jaringan alumni ini juga bisa dimanfaat-
kan sebagai mini career center untuk lulusan
yang sedang butuh pekerjaan karena alumni
yang ada di jaringan alumni akan meng-
informasikan kepada universitas bila di tempat
kerja mereka membutuhkan karyawan.
Selain itu yang menjadi keunggulan UMT
adalah adanya hubungan yang baik dengan
pemerintahan. Hubungan baik ini dapat
dilihat dari adanya beberapa pejabat daerah
yang menjadi dosen tamu di UMT, hal ini
dapat memperkaya mahasiswa dengan hal
yang bersifat praktis dan bukan akademis
saja. Terakhir UMT turut menjalin kerja
sama dengan media dan komunitas. Kerja
sama dengan media dan komunitas ini men-
jadi penting untuk sarana publikasi UMT
dalam kepentingan penyaluran informasi
dan juga membuat citra positif di mata
masyarakat.
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Beberapa bulan yang lalu UMT me-
mang sudah mengirimkan beberapa per-
wakilan dosen untuk homestay di Australia.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan
kemampuan bahasa Inggris agar kompe-
tensi dosen semakin meningkat. Dalam
waktu satu bulan tersebut para perwakilan
dosen juga menjalani “perkuliahan” menge-
nai bagaimana cara mengajar yang efektif
dan atraktif sehingga mahasiswa dapat
menerima pelajaran yang diberikan dan juga
merasa antusias dengan cara penyampaian
materi perkuliahan.

Kerja sama juga dilakukan dengan Uni-
versitas Islam Malaysia dalam hal pengem-
bangan perbankan syariah yang mana itu
juga menjadi salah satu jurusan yang ada
di UMT. Dan juga dengan Sudan dalam
hal menjaga seluruh elemen UMT terkon-
taminasi paham yang menyesatkan.

Segala bentuk kerja sama di atas sangat
perlu dikomunikasikan karena kerja sama
dengan luar negeri dapat menjadi nilai
tambah untuk lulusan sebuah universitas.
Kerjasama dengan negara maju akan mem-
buat lulusan menjadi lebih kompetitif dari
segi bahasa dan juga budaya yang disiplin,
sehingga dapat membuat lulusan UMT
siap terjun ke masyarakat sebagai manusia
unggul dam kompetitif tanpa meninggal-
kan aspek iman dan taqwa.

Selanjutnya, metode apa saja yang
dibuat oleh UMT untuk mendukung
Strategi Komunikasi Pemasaran yang sudah
dibuat?

“Kegiatan komunikasi pemasaran yang
dilakukan oleh UMT masih sebatas metode
yang bersifat konvensional, seperti me-
masang spanduk, sebar brosur, pamplet,

dan datang ke sekolah. Untuk memper-
kuat  kegiatan tersebut UMT juga mela-
kukan pemasangan iklan di koran, tv lokal
dan juga radio dan mengikuti beberapa
even yang dianggap perlu. UMT juga
sudah mulai melakukan kegiatan komu-
nikasi secara online dengan adanya PMB
online dan social media walaupun belum
banyak.”

Peter Drucker (Kotler, 2003: 10) men-
yatakan bahwa orang dapat menganggap
bahwa penjualan akan selalu dibutuhkan.
Akan tetapi tujuan pemasaran adalah mem-
buat penjualan tidak terlalu penting lagi.
Tujuan pemasaran adalah mengetahui dan
memahami pelanggan dengan baik sehingga
produk atau jasa itu cocok dengan pelang-
gan dan selanjutnya mampu menjual diri-
nya sendiri. Idealnya, pemasaran harus
menghasilkan pelanggan yang siap mem-
beli yang dibutuhkan selanjutnya adalah
menyediakan produk atau jasa itu.

a. Sebar brosur dan pamplet. Kegiatan ini
dilakukan di beberapa spot keramaian
yang dianggap potensial untuk menda-
patkan calon mahasiswa baru seperti
sekolah, mall dan tempat pameran.

b. School visit. Mendatangi sekolah yang
dianggap berpotensi akan mendatang-
kan calon mahasiswa baru untuk UMT.
Kegiatan kunjungan ke sekolah-sekolah
ini difokuskan ke sekolah-sekolah yang
berlokasi di Kabupaten Tangerang
karena sebagian besar mahasiswa yang
sekarang berkuliah di UMT berasal dari
Kabupaten Tangerang. Kegiatan me-
ngunjungi sekolah-sekolah bertujuan
untuk menginformasikan apa yang
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menjadi keunggulan UMT langsung
kepada calon mahasiswanya.

c. Pemasangan spanduk. Pemasangan span-
duk terkonsentrasi di beberapa wilayah
strategis di Kabupaten Tangerang.

d. Pemasangan iklan. Memasang iklan di
beberapa media lokal di Tangerang Raya
seperti Radar Tangerang, Ctv Banten
dan juga radio lokal.

e. Event. Mengikuti beberapa event be-
rupa pameran atau seminar yang ber-
tujuan untuk membangun citra UMT
agar lebih dikenal masyarakat. Misalnya
pameran pendidikan di mall, seminar-
seminar mengenai materi yang terkait
dengan perkuliahan (broadcasting,
public speaking dan lain sebagainya).

f. Online. Komunikasi pemasaran secara
online memang belum begitu diperha-
tikan oleh UMT. Tapi UMT sudah
mencoba untuk memulai melakukan
komunikasi secara online melalui sosial
media berupa facebook, twitter dan
penerimaan mahasiswa secara online
tetapi memang belum banyak dilaku-
kan dan belum dimaksimalkan karena
dianggap calon mahasiswanya belum
siap untuk mengarah ke sana.

g. Personal marketing. Kegiatan ini
dilakukan oleh UMT melalui seluruh
elemen yang ada seperti pejabat, dosen,
pegawai administrasi sampai dengan
sesama mahasiswa diharapkan dapat
menciptakan dan mengkomunikasikan
citra positif UMT sehingga mereka bisa
mengajak masyarakat untuk melanjut-
kan studi di UMT.

Kegiatan komunikasi pemasaran di atas
sudah enam tahun dijalankan Universitas
Muhammadiyah Tangerang (kecuali untuk
online baru dijalankan tahun ini saja). Cara-
cara di atas terbukti dapat meningkatkan
jumlah pendaftaran mahasiswa baru secara
cukup signifikan setiap tahunnya.

Tentu saja tidak ada yang sempurna di
dunia ini. Wakil Rektor, sebagai konseptor
dan eksekutor dalam pembuatan strategi
komunikasi pemasaran pun memberikan
evaluasi yang harus dilakukan pada pem-
buatan strategi komunikasi dan eksekusi-
nya di masa mendatang. Beberapa evaluasi
yang beliau sampaikan dapat dilihat dalam
petikan wawancara berikut ini.

“Universitas Muhammadiyah Tangerang
merupakan universitas yang belum lama
berdiri dan masih sangat muda usianya.
Tentunya banyak yang perlu ditingkatkan
baik dalam hal sarana dan prasarana
perkuliahan maupun dalam hal komuni-
kasinya kepada masyarakat. Evaluasi
untuk Strategi Komunikasi Pemasaran
yang sudah berjalan adalah diharapkan
ke depannya pesan yang ingin dikomuni-
kasikan lebih spesifik dan realistis.
Selanjutnya yang perlu diperbaiki adalah
alat komunikasi dan cara penyampaian
pesannya. Selanjutnya yang sangat perlu
ditingkatkan adalah penggunaan tekno-
logi dalam mengkomunikasikan pesannya,
terutama media sosial yang sedang tren di
masyarakat.”

Dari petikan wawancara di atas dapat
disimpulkan bahwa memang UMT men-
yadari sebagai universitas yang terbilang
baru harus mempunyai terobosan dalam
hal cara berkomunikasi. Beberapa hal pun
memang akan ditingkatkan dalam pembu-
atan strategi komunikasi pemasaran di
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kemudian hari. Pertama adalah keinginan
yang kuat untuk menampilkan pesan yang
kongkret dan tegas terutama dalam hal ke-
unggulan universitas yang selalu dikomuni-
kasikan kepada masyarakat. Keunggulan
tersebut harus disampaikan secara kongkret,
apakah dari mutu pendidikan, kualitas lu-
lusan atau sarana dan prasarana yang mema-
dai untuk menunjang perkuliahan.

Satu hal terakhir yang igin ditingkat-
kan adalah penggunaan teknologi dan me-
dia sosial secara optimal. Selama ini tekno-
logi dan media sosial memang belum digarap
secara optimal karena beberapa alasan, yang
pertama karena strategi komunikasi pema-
saran secara konvensional masih dianggap
cukup, dan hal itu terbukti dengan makin
meningkatnya jumlah pendaftar di UMT
dalam 6 tahun terakhir. Yang kedua adalah
calon mahasiswa masih dianggap belum
siap dengan hal yang berbau teknologi baik
secara alat ataupun pengetahuan, hal ini
juga dibuktikan dengan sangat minimnya
pendaftaran secara online. Ke depannya tek-
nologi dan media sosial akan digarap lebih
serius dan lebih dioptimalkan lagi karena
bagaimanapun universitas sebagai entitas
bisnis harus dapat mengikuti perkembangan
jaman dan teknologi.

5. PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Strategi komunikasi pemasaran meru-
pakan salah satu hal yang terpenting agar
pesan yang dikomunikasikan kepada khala-
yak dapat diterima dengan baik, bisa dime-
ngerti sesuai dengan pemahaman khalayak
dan yang terpenting agar mendapatkan

feedback yang sesuai harapan. Dalam pene-
litian di atas peneliti memaparkan strategi
komunikasi pemasaran yang dilakukan
Universitas Muhammadiyah Tangerang
untuk mendapatkan mahasiswa baru.
Kesimpulan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Universitas Muhammadiyah Tangerang
telah membuat dan menjalankan stra-
tegi komunikasi pemasaran.

b. Strategi komunikasi pemasaran yang
dibuat berdasarkan pendekatan sosio-
logi ekonomi, keagamaan dan budaya.

c. Strategi komunikasi pemasaran yang
dibuat dan dijalankan oleh Universitas
Muhammadiyah bersifat konvensio-
nal, dalam hal ini maksudnya adalah
belum terintegrasi dan sedikit sekali
menggunakan media online.

d. Kegiatan komunikasi pemasaran yang
dilakukan adalah:

1) Sebar Brosur. Penyebaran brosur
sudah tidak terlalu intens dilaku-
kan, tetapi masih dilakukan karena
dianggap masih efektif.

2) Pemasangan Spanduk. Spanduk
dipasang di beberapa spot strategis
di sekitar Tangerang.

3) Kunjungan ke Sekolah. Sekolah
yang dikunjungi diproritaskan
yang berada di daerah Kabupaten
Tangerang karena banyak mahasis-
wa yang berdomisili di Kabupaten
Tangerang.

4) Event (Mengikuti Pameran, CSR).
UMT cukup sering berpartisipasi
dalam pameran pendidikan dan
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pameran lain yang diselenggarakan
pemerintah Tangerang. Kegiatan
lain yang dilakukan berupa CSR
seperti sunatan massal, kurban atau
pemberian sembako di daerah yang
kurang mampu. Selain sebagai
sarana dakwah dan sedekah diha-
rapkan kegiatan ini bisa membuat
citra UMT semakin baik.

5) Iklan di Media Lokal (TV, Radio,
Koran). Media yang dipilih meru-
pakan media lokal yang ada di
Tangerang dan sekitarnya, misalnya
Ctv banten, Star Radio Tangerang,
Radar Tangerang. Pemilihan media
lokal disesuaikan dengan target
pasar UMT yang memang ingin
fokus di daerah Tangerang

6) Internet (Website dan Sosial Me-
dia). Media ini belum dimaksi-
malkan UMT. Beberapa akun
twitter dan facebook yang beredar
merupakan inisiatif dari mahasiswa
dan alumni. Belum ada strategi/
akun media sosial yang khusus
dikelola universitas.

7) Personal Marketing. Ini adalah
salah satu andalan UMT dalam
mengkomunikasikan citra positif-
nya. UMT meminta seluruh ele-
men yang ada, seperti pejabat rekto-
rat, staf, dosen, sampai mahasiswa
untuk menyebarkan citra positif
UMT. UMT memberikan imbalan
sebesar seratus ribu rupiah untuk
masing-masing mahasiswa yang
didapatkan oleh para marketernya.

e. Alasan media online belum dimaksimal-
kan adalah karena dianggap mahasiswa
belum siap (dibuktikan dengan sangat
rendahnya pendaftaran mahasiswa
secara online).

f. Sudah ada kerja sama dengan luar negeri,
yaitu dengan Australia, Malaysia dan
Sudan.

g. Kebijakan yang diterapkan untuk
pelaksanaan metode dalam strategi ko-
munikasi pemasaran bersifat otonom,
yaitu pelaksanaan kegiatan dan
budgeting diserahkan kepada masing-
masing fakultas.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti di
atas, saran yang ingin peneliti berikan untuk
UMT adalah, sebagai berikut.

a. Secara teoritis, perlu penelitian yang
lebih mendalam mengenai strategi ko-
munikasi pemasaran UMT. Misalnya
strategi komunikasi apa yang lebih
disukai calon mahasiswa atau sejauh
mana efektivitas masing-masing
strategi komunikasi pemasaran tersebut
agar bisa membuat strategi komunikasi
pemasaran yang efektif, efisien dan
tepat sasaran.

b. Menguatkan strategi komunikasi pe-
masaran secara online. strategi komuni-
kasi pemasaran online memang tidak
terlalu gencar dibuat karena kurang
siapnya mahasiswa secara alat dan
pengetahuan. Tapi fakta di lapangan
berkata sebaliknya. Sebagian besar
mahasiswa sudah menggunakan
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smartphone (peneliti mempunyai data
berupa foto beberapa mahasiswa) dan
sangat aktif di sosial media seperti
Facebook, Twitter dan Path (peneliti
berinteraksi secara aktif dengan
mahasiswa di media sosial). Dari fakta
tersebut dapat diambil kesimpulan
sebenarnya mahasiswa sudah siap untuk
diedukasi secara online, hanya saja belum
digarap secara maksimal.

c. Membuat strategi komunikasi pema-
saran yang terintegrasi antara above the
line, below the line, dan online. Peng-
integrasian strategi komunikasi pema-
saran ini diharapkan dapat membuat
strategi komunikasi pemasaran yang
dibuat menjadi lebih “wah” dan lebih
murah dari segi biaya. Misalnya ketika
UMT mengikuti pameran atau mela-
kukan kegiatan CSR, bisa dibarengi
pemberitahuan secara terus menerus
tentang apa saja kegiatan yang dilakukan,
sekaligus memberitakan acara tersebut
secara onair melalui radio kampus,
radio lokal, UMT tv dan tv lokal.
Pengintegrasian akan membuat kegia-
tan terlihat lebih rapi dan terencana
dengan baik, dan juga dari segi biaya
akan jauh lebih murah dibandingkan
dengan mengadakan kegiatan masing
masing.

d. Lebih mengkomunikasikan kerja sama
UMT dengan luar negeri kepada mas-
yarakat luas, karena program double
degree yang ditawarkan akan sangat
memotivasi orang untuk belajar di suatu
universitas, apalagi ditambah dengan
biayanya yang terjangkau.

e. Membangun career center yang pro-
fesional sehingga tingkat keterserapan
mahasiswa di dunia kerja semakin
meningkat.
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Strategi Komunikasi Pemasaran Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah dalam Penerimaan Siswa Baru Tahun
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Abstract

Marketing communication of service education is absolutely needed.  The purpose of
this study was to determine communication marketing strategy of  Asshiddiqiyah Islamic
College II in registration of new students SMK Manba’ul Ulum. The paradigm of this
research is constructivism, with a qualitative method using a case. Data was collected
through observation, interview and documentation. Research shows that the Word of
Mouth and Personal Selling are effective tools of marketing communication.But, after
It’s evaluated The results achieved in the marketing communication activities of  Vocational
High School promotion in 2014 is not maximized. Therefore, in order to improve the
activated marketing communication strategy, the writer suggest various techniques and
tactics, so it can be the achieve goals which have been expected.

KKKKKeyworeyworeyworeyworeywordsdsdsdsds: Marketing Coomunication strategy, Promotion Mix, Service Marketing of
Education

1. PENDAHULULUAN

Dalam kehidupan manusia, komuni-
kasi tidak bisa dilepaskan dari bidang atau
sektor apa pun. Demikian juga pemasaran
yang dilakukan lembaga pendidikan pada
era modern sekarang ini. Pendidikan seba-
gai komoditas ekonomi merupakan salah
satu produk jasa yang bisa dipasarkan de-
ngan komunikasi pemasaran yang baik.
Menurut Wijaya (2008: 42) pemasaran
untuk lembaga pendidikan (sekolah) mut-
lak diperlukan. Pertama, sebagai lembaga
nonprofit yang bergerak dalam bidang jasa
pendidikan, untuk level apa saja, perlu me-

yakinkan masyarakat “pelanggan” (peserta
didik, orang tua, serta pihak-pihak terkait
lainnya) bahwa lembaga pendidikan masih
tetap eksis. Kedua, perlu meyakinkan mas-
yarakat dan “pelanggan” bahwa layanan jasa
pendidikan sungguh relevan dengan kebutu-
han masyarakat. Ketiga, perlu melakukan
kegiatan pemasaran agar jenis dan macam
pendidikan dapat dikenal dan dimengerti
secara luas oleh masyarakat. Keempat, agar
eksistensi lembaga pendidikan tidak diting-
galkan oleh masyarakat luas serta “pelanggan
potensial”. Kegiatan pemasaran bukan seke-
dar kegiatan bisnis agar lembaga-lembaga
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pendidikan mendapat peserta didik, mela-
inkan juga merupakan bentuk tanggung
jawab kepada masyarakat luas.

Dunia pendidikan, akhirnya telah me-
masuki era baru yang disebut era kompetisi.
Kegiatan marketing school atau pemasaran
sekolah yang dulu dipandang “tabu” karena
berbau bisnis oriented, sekarang dilaksana-
kan dengan terbuka dan terang-terangan.
Akhirnya menjadi bukan perkara mudah
bagi orangtua untuk menyekolahkan putra-
putrinya selepas lulus dari sekolah menengah
pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah
(MTs). Fenomena tren pendidikan akhir-
akhir ini ternyata juga semakin menguatkan
bahwa telah terjadi pergeseran orientasi
untuk para lulusan sekolah menengah per-
tama (SMP). Para siswa lulusan SMP ter-
dapat kecenderungan untuk lebih memilih
sekolah menengah kejuruan (SMK).

Bila dikaji lebih lanjut dalam sistem
pendidikan UU SISDIKNAS No. 20 tahun
2003 bahwa pemerintah memberikan ke-
sempatan belajar yang seluas-luasnya kepada
setiap warga negara tanpa memandang per-
bedaan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan
latar belakang sosial ekonomi. Salah satu
lembaga pendidikan yang mengacu pada
pengembangan kualitas profesional sum-
berdaya manusia adalah sekolah menengah
kejuruan (SMK). Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah II Tangerang membuka
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Manba’ul Ulum yang mempunyai tiga juru-
san: Otomotif, Akuntansi dan Multime-
dia. Penerimaan siswa baru (PSB) di SMK
Manba’ul Ulum setiap tahun selalu menga-
lami proses fluktuatif (naik-turun) secara
signifikan dan bahkan dapat dikatakan cen-

derung mengalami penurunan dalam men-
dapatkan siswa baru setiap tahunnya.

Tren jumlah pendaftar selalu mengala-
mi fluktuasi. Pada tahun ajaran 2012/2013
jumlah pendaftar 197 Pendaftar. Tahun aja-
ran 2012/2013 terjual 126 Pendaftar. Tahun
ajaran 2013/2014 terjual 101 Pendaftar.
Dan tren jumlah pendaftar ulang selalu me-
ngalami fluktuasi. Pada tahun ajaran 2012/
2013 jumlah pendaftar ulang 187 siswa.
Tahun ajaran 2013/2014 jumlah pendaftar
ulang 104 siswa. Tahun ajaran 2013/2014
jumlah pendaftar ulang 90 siswa. Dalam
rangka meningkatkan jumlah siswa SMK
Manba’ul Ulum, Yayasan Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah II Tangerang menyadari pen-
tingnya kegiatan promosi yang merupakan
bagian komunikasi pemasaran. Berdasar-
kan fenomena ini, penulis tertarik untuk
mengetahui lebih dalam mengenai strategi
komunikasi Pemasaran SMK Manba’ul
Ulum yang dilakukan Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah II Tangerang.

2. KAJIAN PUSTAKA
2.1. Komunikasi Pemasaran

Kotler dan Keller (2006: 204) menya-
takan bahwa komunikasi pemasaran adalah
sarana yang digunakan perusahaan dalam
upaya untuk menginformasikan, membu-
juk, dan mengingatkan konsumen baik
secara langsung atau tidak langsung tentang
produk dan merek yang mereka jual.
Sedangkan menurut Fill (1999: 12-13) ko-
munikasi pemasaran merupakan promosi
dari organisasi mengenai apa yang ditawar-
kan dan memberi makna tentang tindakan
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dalam proses pemasaran yang berdampak
pada benak konsumen.

Menurut Soemanegara, (2006: 4) de-
finisi lain yang diberikan untuk komunika-
si pemasaran adalah kegiatan pemasaran
yang menggunakan teknik-teknik komu-
nikasi yang ditujukan untuk memberikan
informasi kepada orang banyak dengan
harapan agar tujuan perusahaan tercapai,
yaitu terjadinya peningkatan pendapatan
(laba) sebagai hasil penambahan pengguna-
an jasa atau pembelian produk yang dita-
warkan.

2.2. Komunikasi Pemasaran
Terpadu

Shim (2003: 24) mendefinisikan ko-
munikasi pemasaran terpadu atau Integra-
ted Marketing Communication (IMC)
adalah proses pengembangan dan imple-
mentasi berbagai bentuk program komuni-
kasi persuasif kepada pelanggan dan calon
pelanggan secara berkelanjutan. Tujuan
IMC adalah memengaruhi atau memberi
efek langsung kepada perilaku khalayak
sasaran yang dimilikinya.

Menurut Schultz dan Schultz (dalam
Estaswara, 2008: 61) komunikasi pema-
saran terpadu adalah suatu proses strategis
dalam bisnis yang digunakan untuk
mengevaluasi pengoordinasian, penguku-
ran, persuasi program komunikasi merek
sepanjang waktu dengan konsumen, pe-
langgan, prospek, dan sasaran lain, khalayak
internal dan eksternal yang relevan.

2.3. Pemasaran Jasa

Menurut Kotler (2004: 476) meru-
muskan jasa sebagai berikut adalah setiap
tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan
oleh salah satu pihak ke pihak yang lain
secara prinsip intangible dan tidak menye-
babkan perpindahan kepemilikan apa pun.
Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak
terikat pada suatu produk fisik. Sedangkan
Ziethmal dan Bitner (2000: 2) mendefini-
sikan jasa sebagai deeds (tindakan, prosedur,
aktivitas) proses-proses dan kerja untuk
yang intangible. Gilbert (2003: 7) menam-
bahkan bahwa jasa memiliki tiga karakte-
ristik yang membedakannya dari barang,
yaitu tidak tampak secara fisik (intangible),
tidak tahan lama (perishability) dan dapat
berubah setiap saat (variability).

Pemasaran Jasa menurut Lupiyoadi
(2006: 5) adalah setiap tindakan yang  dita-
warkan oleh salah satu pihak kepada pihak
lain yang secara prinsip intangible dan tidak
menyebabkan perpindahan kepemilikan
apa pun.

2.4. Pemasaran Jasa Pendidikan

Menurut Alma (2009: 30) pemasaran
jasa pendidikan adalah kegiatan lembaga
pendidikan memberi layanan atau men-
yampaikan jasa pendidikan kepada konsu-
men dengan cara memuaskan. Sedangkan
menurut Kotler dan Fox (dalam Wijaya,
2012: 75) menyatakan bahwa pemasaran
jasa pendidikan akan menawarkan jasa pen-
didikan dengan bauran pemasaran yang
terdiri atas tujuh alat pemasaran jasa pendi-
dikan. Berkaitan dengan marketing mix
pada jasa pendidikan, Koes (dalam Alma
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dan Hurriyati, 2008: 303-325) menjelas-
kan konsep 7P yang terdiri atas 4P tradisio-
nal dan 3P yang dikembangkan sebagai
berikut.

a.a.a.a.a. ProductProductProductProductProduct, merupakan program pendi-
dikan yang ditawarkan kepada para
siswa. Keputusan yang paling mendasar
bagi suatu pendidikan adalah menentu-
kan program-program dan jasa layanan
apa yang akan ditawarkan.

b.b.b.b.b. PricePricePricePricePrice, berkaitan dengan konteks jasa
pendidikan merupakan seluruh biaya
yang dikeluarkan oleh siswa untuk
mendapatkan jasa pendidikan yang
ditawarkan oleh suatu jasa pendidikan.
Penetapan harga (SPP, biaya pemba-
ngunan, biaya laboratorium, dan lain-
lain), adalah elemen harga jasa pendi-
dikan, pemberian beasiswa, prosedur
pembayaran dan syarat cicilan.

c.c.c.c.c. PlacePlacePlacePlacePlace, merupakan tempat jasa pendidi-
kan yang akan memengaruhi preferensi
calon pelanggan dalam menentukan
pilihannya. Lokasi perlu mempertim-
bangkan lingkungan di mana lokasi itu
berada. Dekat dengan pusat kota atau
perumahan, kondisi lahan parkir, ling-
kungan belajar yang kondusif dan
transportasi. Selain lokasi secara fisik,
jasa pendidikan juga dapat dijangkau
secara virtual melalui internet.

d.d.d.d.d. PromotionPromotionPromotionPromotionPromotion, melalui periklanan (iklan
TV, radio, spot dan billboard), promo-
si penjualan melakukan kontak lang-
sung dengan calon siswa/wali murid,
melakukan kegiatan hubungan masya-
rakat dan sebagainya.

e.e.e.e.e. PPPPPeopleeopleeopleeopleeople, adalah semua orang atau peri-
laku yang terlibat dalam proses pen-
yampaian jasa kepada konsumen serta
memengaruhi persepsi konsumen,
seperti sumberdaya penyedia jasa,
pelanggan dan para pelanggan lain yang
terkait dengan jasa tersebut. Sumber-
daya manusia dalam jasa pendidikan
dikelompokkan menjadi 3: adminis-
trator, guru dan karyawan.

f.f.f.f.f. Physical EvidencePhysical EvidencePhysical EvidencePhysical EvidencePhysical Evidence, yang merupakan
sarana dan prasarana merupakan suatu
lingkungan di mana siswa dapat berin-
teraksi dan ada komponen tangible
(berwujud) yang mendukung kinerja
atau komunikasi dari jasa pendidikan,
seperti gaya bangunan, fasilitas penun-
jang (kelengkapan sarana pendidikan,
peribadatan, olahraga dan keamanan).

g.g.g.g.g. ProcessProcessProcessProcessProcess, atau manajemen layanan yang
merupakan suatu prosedur, mekanis-
me dan serangkaian kegiatan menyam-
paikan jasa dari produsen kepada kon-
sumen. Proses ini berkaitan dengan
sumberdaya manusia yang akan men-
yampaikan jasa pada konsumen. Proses
atau manajemen layanan merupakan
serangkaian kegiatan yang dialami siswa
selama dalam pendidikan seperti proses
belajar mengajar, ujian dan lainnya.

2.5. Strategi Komunikasi Pemasaran

Effendi (1992: 29) berpendapat bahwa
strategi pada hakikatnya adalah perencanaan
(planning) dan manajemen (management)
untuk mencapai tujuaan. Namun untuk
mencapai tujuan tersebut, strategi tidak
berfungsi sebagai peta jalan yang hanya me-
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nunjukkan arah saja, tetapi harus menun-
jukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Sedangkan strategi komunikasi pema-
saran menurut Alifahmi (2005: 101-106)
adalah perencanaan secara cermat mengenai
kegiatan pemasaran sebagai usaha untuk
menyampaikan pesan kepada publik teru-
tama konsumen sasarannya mengenai kebe-
radaan produk di pasar agar tercapai tujuan-
tujuan yang dinginkan. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Kotler & Keller (2007:
224) bahwa dalam mengembangkan ko-
munikasi pemasaran perlu dilakukan
langkah-langkah yaitu.

a.a.a.a.a. Mengidentifikasi Audiense Sasa-Mengidentifikasi Audiense Sasa-Mengidentifikasi Audiense Sasa-Mengidentifikasi Audiense Sasa-Mengidentifikasi Audiense Sasa-
ranranranranran. Kasali (1998: 388) menyatakan
bahwa dalam mengidentifikasi khala-
yak sasaran diperlukan tiga hal. Pertama,
segmentasi pasar (Segmenting). Kedua,
ditentukan pasar sasaran (targeting).
Ketiga, setelah ditentukan pasar sasaran
maka langkah selanjutnya adalah pe-
nentuan posisi pasar (positioning).

b.b.b.b.b. MMMMMenentukan enentukan enentukan enentukan enentukan TTTTTujuan Kujuan Kujuan Kujuan Kujuan Komunikasiomunikasiomunikasiomunikasiomunikasi
PPPPPemasaran. emasaran. emasaran. emasaran. emasaran. Smith (2005: 11) me-
nambahkan bahwa tujuan komunikasi
dapat dikelompokkan menjadi tiga
kategori, yakni reputation management
goal, yang berhubungan dengan identi-
tas dan persepsi organisasi, relation-
ship management goal yang berkaitan
dengan hubungan organisasi dengan
para publiknya dan task management
goal yang berhubungan dengan cara
melakukan sesuatu tugas.

c.c.c.c.c. MMMMMerancang Perancang Perancang Perancang Perancang Pesan. esan. esan. esan. esan. Kotler dan Susan-
to (2001: 782) menyatakan bahwa
dalam membentuk pesan yang konsis-

ten, komunikator pemasaran harus
merancang apa yang akan dikatakan isi
pesan, struktur dan format pesan.

d.d.d.d.d. Menyeleksi Saluran KomunikasiMenyeleksi Saluran KomunikasiMenyeleksi Saluran KomunikasiMenyeleksi Saluran KomunikasiMenyeleksi Saluran Komunikasi
PPPPPemasaran. emasaran. emasaran. emasaran. emasaran. Menurut Kotler (2004:
614) saluran komunikasi terdiri atas
dua jenis; saluran komunikasi personal
dan saluran komunikasi nonpersonal.

e.e.e.e.e. Menetapkan Anggaran Komuni-Menetapkan Anggaran Komuni-Menetapkan Anggaran Komuni-Menetapkan Anggaran Komuni-Menetapkan Anggaran Komuni-
kasi Pkasi Pkasi Pkasi Pkasi Pemasaran. emasaran. emasaran. emasaran. emasaran. Kotler & Armstrong
(2008: 125-127) menyatakan bahwa
terdapat empat metode umum yang
dapat digunakan: metode sesuai dengan
kemampuan (affordable method),
metode presentasi dari perjualan (per-
centage of sales budgeting method),
metode menyamai pesaing (abjektive
and task method) dan metode tujuan
dan tugas (abjektive and task method).

f.f.f.f.f. Memutuskan Bauran KomunikasiMemutuskan Bauran KomunikasiMemutuskan Bauran KomunikasiMemutuskan Bauran KomunikasiMemutuskan Bauran Komunikasi
PPPPPemasaran. emasaran. emasaran. emasaran. emasaran. Menurut Lupiyoadi dan
Hamdani (2008: 120-123) alat-alat
promosi tersebut disebut dengan
bauran promosi (promotion mix) yang
terdiri dari: 

1)1)1)1)1) Advertising. Advertising. Advertising. Advertising. Advertising. Merupakan salah
satu bentuk dari komunikasi
impersonal (impersonal commu-
nication) yang digunakan oleh pe-
rusahaan barang dan jasa. Menurut
Kotler dan Armstrong (2008:
117) menambahkan bahwa tujuan
iklan adalah memberi informasi,
membujuk, pengingat, pemanta-
pan dan merupakan komunikasi
spesifik yang dicapai dengan pemir-
sa sasaran tertentu selama periode
waktu tertentu.
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2)2)2)2)2) Sales Promotion. Sales Promotion. Sales Promotion. Sales Promotion. Sales Promotion. Merupakan se-
mua kegiatan yang dimaksud un-
tuk meningkatkan arus barang atau
jasa dari produsen pada penjualan
akhirnya. Sedangkan menurut
Kotler dan Amstrong (2008: 204)
promosi penjualan adalah insentif
jangka pendek untuk mendorong
pembelian atau penjualan produk
dan jasa. Tujuan promosi penjualan
menurut Alma (2011: 188) adalah
menarik pembeli baru, memberi
hadiah atau penghargaan kepada
konsumen-konsumen atau lang-
ganan lama, meningkatkan daya
pembelian ulang dari konsumen
lama, menghindari konsumen lari
ke merek lain, mempopulerkan
produk atau merek, meningkatkan
loyalitas, meningkatkan volume
penjualan jangka pendek dalam
rangka memperluas”market share”
jangka panjang.

3)3)3)3)3) Public Relations. Public Relations. Public Relations. Public Relations. Public Relations. Merupakan
kiat pemasaran, di mana perusahaan
tidak harus berhubungan dengan
pelanggan, pemasok dan penyalur,
tapi juga harus berhubungan dengan
kumpulan kepentingan publik yang
lebih besar. Sedangkan menurut
Kotler dan Amstrong (2008: 168)
hubungan masyarakat (public rela-
tions) adalah membangun hubu-
ngan baik dengan berbagai masya-
rakat perusahaan dengan memper-
oleh publisitas yang diinginkan,
membangun citra perusahaan yang
baik, dan menangani atau mengha-

dapi rumor, cerita, dan kejadian tak
menyenangkan.

4)4)4)4)4) PPPPPersonal Sersonal Sersonal Sersonal Sersonal Selling. elling. elling. elling. elling. Merupakan
interaksi antarindividu, saling
bertemu untuk menciptakan,
memperbaiki dan menguasai dan
mempertahankan hubungan per-
tukaran yang saling menguntung-
kan dengan pihak lain. Sedangkan
menurut Kotler dan Amstrong
(2008: 182) personal selling adalah
presentasi pribadi oleh wiraniaga
perusahaan dengan tujuan melaku-
kan penjualan dan membangun
hubungan dengan pelanggan.
Beberapa tahapan dari personal
selling menurut Kotler (dalam Ben-
yamin Molan, 2009: 272-273)
adalah: prospecting and qualifying
(mencari calon pelanggan/mem-
prospek dan mengkualifikasikan-
nya), preapproach (pendekatan
pendahuluan), presentation and
demonstration (presentasi dan
peragaan), overcoming objections
(mengatasi keberatan), closing
(penutupan), tanda penutupan dari
pembeli (meliputi tindakan fisik,
pernyataan atau komentar dan
pertanyaan) dan follow-up and
maintenance (tindak lanjut dan
pemeliharaan).

5)5)5)5)5) WWWWWororororord of Md of Md of Md of Md of Mouthouthouthouthouth ( ( ( ( (WWWWWOM). OM). OM). OM). OM). Infor-
masi dari mulut ke mulut (word of
mouth), di mana pelanggan akan
berbicara kepada pelanggan lain
yang berpotensial tentang pengala-
mannya dalam menerima barang/
jasa tersebut. Sedangkan menurut
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Smith (1996: 19) word of mouth
adalah komunikasi personal yang
dianggap penting efektif dalam
memberi informasi tentang suatu
produk. Andy (2009: 31) menye-
butkan bahwa ada 5 elemen yang
dibutuhkan untuk word of mouth
agar dapat menyebar: talkers, topics,
tools, taking part dan tricking.

g.g.g.g.g. MMMMMengukur Hengukur Hengukur Hengukur Hengukur Hasil Kasil Kasil Kasil Kasil Komunikasi Pomunikasi Pomunikasi Pomunikasi Pomunikasi Pe-e-e-e-e-
masaran. masaran. masaran. masaran. masaran. Menurut Sulaksana (2003:
50) keberhasilan sebuah strategi komu-
nikasi pemasaran dapat diukur dengan
seberapa besar penjualan sebuah produk
atau penghasilan dari pemanfaatan jasa
oleh konsumen.

h.h.h.h.h. Mengelola dan Mengkoordinasi-Mengelola dan Mengkoordinasi-Mengelola dan Mengkoordinasi-Mengelola dan Mengkoordinasi-Mengelola dan Mengkoordinasi-
kan Pkan Pkan Pkan Pkan Prrrrroses Koses Koses Koses Koses Komunikasi Pomunikasi Pomunikasi Pomunikasi Pomunikasi Pemasaran.emasaran.emasaran.emasaran.emasaran.
Dalam merencanakan komunikasi
pemasaran, hal yang harus dilakukan
adalah melakukan kaji ulang terhadap
rencana pemasaran serta tujuan yang
hendak dicapai. Sebelumnya perusaha-
an juga harus mengetahui di mana
posisinya saat ini, ke mana arah yang
hendak dituju dan apa rencana perusa-
haan. Semua informasi itu harus sudah
ada dalam perencanaan pemasaran
(promotional plan) yang memberikan
suatu kerangka kerja untuk merancang,
melaksanakan, dan mengawasi prog-
ram komunikasi pemasaran.

3. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian ini dilakukan di Pon-
dok Pesantren Asshiddiqiyah II yang
terletak di Jl. Garuda No. 32 Kecamatan
Batu Ceper Tangerang. Pondok Pesantren

Asshiddiqiyah II Tangerang mempunyai
beberapa sekolah, salah satunya fokus
dalam penelitian ini adalah  SMK (Sekolah
Menengah Kejuruan) Manba’ul Ulum me-
rupakan penyedia jasa layanan pendidikan.
Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian
ini menggunakan paradigma konstruktivis.
Dalam penelitian ini, Panitia Penerimaan
Siswa Baru (PSB) yang dibentuk setiap
tahun, berupaya dalam melakukan kegia-
tan komunikasi pemasaran SMK Manba’ul
Ulum yang dilakukan Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah II Tangerang.

Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu
pendekatan untuk mempelajari, menerang-
kan atau menginterpretasi suatu kasus
dalam konteksnya secara natural tanpa ada
interpretasi dari pihak luar. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan studi kasus, karena penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
strategi komunikasi pemasaran pondok
pesantren Asshiddiqiyah II Tangerang
dalam penerimaan siswa baru khususya di
SMK Manba’ul Ulum.

Dalam memperoleh data digunakan
dengan metode wawancara dan studi pustaka
sebagai kelengkapan teori ataupun konsep
yang digunakan dalam metodologi pene-
litian. Peneliti melakukan observasi lang-
sung di tempat penelitian tetapi bersifat
observasinon non parcticipant di mana
penulis hanya mengamati tetapi tidak ikut
serta dalam semua aktivitas tersebut.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik
triangulasi sumber data, yaitu memban-
dingkan dan mengecek kembali derajat ke-
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percayaan suatu informasi yang diperoleh
dengan cara membandingkan data hasil
pengamatan yang dilakukan dengan hasil
wawancara yang telah dilakukan dengan
key informan (narasumber) sehingga
diperoleh keabsahan data dari kegiatan
penerimaan siswa baru (PSB) yang didapat
dari seluruh key informan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Analisis Pemasaran Jasa

Pendidikan SMK Manba’ul
Ulum

Menurut Kotler dan Fox (dalam Wi-
jaya, 2012: 75) pemasaran jasa pendidikan
akan menawarkan jasa pendidikan dengan
bauran pemasaran yang terdiri atas tujuh
alat pemasaran jasa pendidikan. Berkaitan
dengan marketing mix pada jasa pendidi-
kan, Koes (Alma dan Hurriyati, 2008:303-
325) menjelaskan konsep 7P yang terdiri
atas 4P tradisional dan 3P yang dikem-
bangkan antara lain :

a.a.a.a.a. Product (Produk).Product (Produk).Product (Produk).Product (Produk).Product (Produk). Merupakan prog-
ram pendidikan yang ditawarkan pada
para siswa yaitu Pendidikan Formal
adalah SMK Jurusan Akuntansi,
Otomotif dan Multimedia. Kemudian
Pendidikan Informal adalah Program
Tahfizul Qur an, Bahasa Asing dan
Kitab Salaf.

b.b.b.b.b. Price (Harga).Price (Harga).Price (Harga).Price (Harga).Price (Harga). Berkaitan dengan
konteks jasa pendidikan merupakan
seluruh biaya yang dikeluarkan oleh
siswa (biaya pendaftaran, SPP, biaya
pembangunan, biaya laboratorium dan
lain-lain). Jumlah total biaya masuk

bagi siswa baru Rp. 7.950.000. Berikut
SPP Bulanan Rp. 800.000.

c.c.c.c.c. PPPPPlace (lace (lace (lace (lace (TTTTTempat).empat).empat).empat).empat). Merupakan tempat
jasa pendidikan yang akan memenga-
ruhi preferensi calon pelanggan dalam
menentukan pilihannya. Letak SMK
Manba’ul Ulum berada di dalam
Pondok Pesantren Asshiddiqiyah II
Tangerang. Letak lokasi tersebut dekat
dengan Bandara Internasional Soekarno-
Hatta, aksesnya sangat mudah, dekat
dengan kendaraan umum dan area
parkirnya sangat luas. Hal ini menjadi
nilai tambah yang dimanfaatkan secara
maksimal untuk mempromosikan
SMK Manba’ul Ulum.

d.d.d.d.d. Promotion (Promosi).Promotion (Promosi).Promotion (Promosi).Promotion (Promosi).Promotion (Promosi). Promosi yang
dilakukan oleh Panitia PSB Pondok
Pesantren Asshiddiqiyah II Tangerang
dalam mempromosikan SMK Man-
ba’ul Ulum dengan keringanan biaya
pendaftaran ulang. Pada umumnya
siswa baru yang masuk SMK dengan
rincian pembayaran sebesar 8 Juta, akan
tetapi bagi siswa alumni, hanya mem-
bayar daftar ulang Rp. 1.500.000.

e.e.e.e.e. PPPPPeople (Oeople (Oeople (Oeople (Oeople (Orang). rang). rang). rang). rang). Semua orang atau
perilaku yang terlibat dalam proses
penyampaian jasa kepada konsumen
serta memengaruhi persepsi konsumen
yaitu pengajar. SMK Manba’ul Ulum
Asshiddiqiyah mempunyai guru-guru
yang berpengalaman dan lulusan dari
perguruan tinggi terkemuka, di antara-
nya Al-Azhar Kairo, UI, UIN, UNJ,
Pondok Modern Gontor, Pondok Pe-
santren Salaf dan lain-lain.
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f.f.f.f.f. PPPPPhysical Ehysical Ehysical Ehysical Ehysical Evidence (Bvidence (Bvidence (Bvidence (Bvidence (Bukti Fukti Fukti Fukti Fukti Fisik).isik).isik).isik).isik).
Merupakan sarana dan prasarana di mana
siswa dapat berinteraksi dan terdapat
komponen tangible (berwujud) yang
mendukung kinerja atau komunikasi
dari jasa pendidikan. Dalam proses
penyampaian jasa pendidikan kepada
siswa, Pondok Pesantren Asshiddiqiyah
menyediakan fasilitas-fasilitas yang
lengkap bagi siswa SMK Manba’ul
Ulum, seperti ruang praktik bagi yang
mengambil jurusan otomotif, labora-
torium komputer bagi siswa yang me-
ngambil jurusan multimedia dan
akuntansi. Adapun fasilitas penunjang-
nya adalah masjid, laboratorium bahasa,
koperasi santri, kantin, lapangan sepak
bola, futsal, bola voli, bulu tangkis,
basket dan lain sebagainya.

g.g.g.g.g. Process (Proses).Process (Proses).Process (Proses).Process (Proses).Process (Proses). Proses ini sangat
berkaitan dengan sumber daya manusia
yang akan menyampaikan jasa kepada
konsumen. Proses atau manajemen
layanan merupakan serangkaian kegia-
tan yang dialami siswa selama dalam
pendidikan seperti proses belajar me-
ngajar, ujian dan lainnya. Kegiatan bela-
jar mengajar (KBM) di SMK Manba’ul
Ulum dimulai pukul 07.30 sampai
pukul 12.30. Jumlah jam pelajaran di
sekolah setiap harinya sebanyak 7 jam
dengan materi pelajaran variatif setiap
harinya kecuali hari minggu libur.
Adapun masa belajar bagi siswa SMK
Manba’ul Ulum adalah tiga tahun, ke-
giatan Praktek Kerja Lapang di Peru-
sahaan yang ditentukan bagi siswa kelas
11 di semester ke-2 selama dua bulan.

4.2. Strategi Komunikasi Pemasaran
Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah

Effendi (1992: 29) dalam bukunya Di-
namika Komunikasi berpendapat bahwa
strategi pada hakikatnya adalah perencanaan
(planning) dan manajemen (management)
untuk mencapai tujuan. Perencanaan
komunikasi pemasaran yang dilakukan
oleh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah
Tangerang dalam penerimaan siswa baru
adalah dengan membentuk sebuah kepani-
tiaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut
dirancang dan disusun dalam rapat Panitia
Penerimaan Siswa Baru (PPSB) oleh sege-
nap pimpinan pondok pesantren Asshiddi-
qiyah II Tangerang yang terdiri dari Penga-
suh, Lurah, Sekretaris dan Kepala Sekolah
Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Tange-
rang. Mekanisme penerimaan siswa baru
merupakan bagian dari perencanaan kegia-
tan PSB yang meliputi serangkaian kegia-
tan dalam proses pendaftaran siswa baru,
seleksi, penentuan santri yang diterima,
pengumuman peserta yang diterima dan
registrasi siswa yang diterima (proses daftar
ulang) dari sekolah yang lama untuk men-
jadi  Santri Pondok Pesantren Asshiddiqi-
yah Tangerang. Ketua Paitia PSB Pondok
Pesantren Asshiddiqiyah II Tangerang sudah
dibentuk dengan mekanisme PSB yang
sudah terformat dengan rapih. Selanjutnya
adalah melakukan komunikasi pemasaran.
Sebagaimana yang dikemukakan Kotler &
Keller (2007: 224) bahwa dalam mengem-
bangkan komunikasi pemasaran perlu
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.
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a.a.a.a.a. Mengidentifikasi Audiens Sasaran.Mengidentifikasi Audiens Sasaran.Mengidentifikasi Audiens Sasaran.Mengidentifikasi Audiens Sasaran.Mengidentifikasi Audiens Sasaran.
Menurut Kasali (1998: 388), dalam
mengidentifikasi audiens sasaran diper-
lukan tiga hal yaitu Segmentation (Seg-
mentasi), Targeting (Pembidikan) dan
Positioning  (Penetapan Posisi) untuk
mengidentifikasi khalayak sasaran. Dalam
mengkomunikasikan SMK Manba’ul
Ulum, Panitia Penerimaan Siswa Baru
(PPSB)  Pondok Pesantren Asshiddiqi-
yah memiliki target-market tersendiri
sesuai dengan jenis produk yang akan
dikomunikasikan, di mana telah diten-
tukan berdasarkan aspek demografi,
geografi, psikografi dan perilaku.

b.b.b.b.b. MMMMMenentukan enentukan enentukan enentukan enentukan TTTTTujuan Kujuan Kujuan Kujuan Kujuan Komunikasiomunikasiomunikasiomunikasiomunikasi
PPPPPemasaran. emasaran. emasaran. emasaran. emasaran. Tujuan Pemasaran yang
hendak dicapai oleh Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah adalah mendapatkan
siswa baru yang sesuai dengan target
dan meningkatkan minat dan motivasi
masyarakat untuk menjadikan SMK
Manba’ul Ulum Pondok sebagai pili-
han alternatif pendidikan yang dapat
meningkatkan pengetahuan masyarakat.

c.c.c.c.c. MMMMMerancang Perancang Perancang Perancang Perancang Pesan. esan. esan. esan. esan. Kegiatan yang
dilakukan Panitia PSB Pondok Pesan-
tren Asshiddiqiyah Tangerang dalam
merancang pesan adalah menyusun
konsep brosur yang menarik, terstruk-
tur dengan baik seperti bahan yang
bagus, warna yang menarik dan harus
hati-hati dalam penempatan isi pesan
serta memperhatikan segi bahasanya.

d.d.d.d.d. Menyeleksi Saluran KomunikasiMenyeleksi Saluran KomunikasiMenyeleksi Saluran KomunikasiMenyeleksi Saluran KomunikasiMenyeleksi Saluran Komunikasi
PPPPPemasaran. emasaran. emasaran. emasaran. emasaran. Saluran komunikasi yang
dipakai Pondok Pesantren Asshiddiqi-
yah Tangerang adalah komunikasi

personal dan nonpersonal. Komuni-
kasi Personal dilakukan oleh siswa yang
ikut membantu dalam menyebarkan
brosur, dan guru yang melakukan pen-
dekatan kepada siswa kelas 3 SMP/
MTs Manba’ul Ulum serta walisiswa-
nya. Sedangkan untuk saluran komu-
nikasi nonpersonal yang digunakan
Pondok Pesantren Asshiddiqiyah
Tangerang menggunakan media sosial
seperti Youtube, Facebook, Twiter,
Blog dan media cetak seperti brosur,
baliho dan spanduk.

e.e.e.e.e. Menetapkan Anggaran Komuni-Menetapkan Anggaran Komuni-Menetapkan Anggaran Komuni-Menetapkan Anggaran Komuni-Menetapkan Anggaran Komuni-
kasi Pkasi Pkasi Pkasi Pkasi Pemasaran.emasaran.emasaran.emasaran.emasaran. Metode penetapan
anggaran komunikasi pemasaran Pon-
dok Pesantren Asshiddiqiyah Tange-
rang terhadap SMK Manba’ul Ulum
adalah metode menurut kemampuan.
Hal ini terlihat dalam penetapan ang-
garan tahunan yang telah ditetapkan
dalam Anggaran Tahunan Pesantren
untuk Kegiatan PSB. Sedangkan dari
anggaran lainnya bersumber dari upaya
mencari sponsor dari setiap lembaga di
Pondok Pesantren Asshiddiqiyah.

f.f.f.f.f. Memutuskan Bauran PromosiMemutuskan Bauran PromosiMemutuskan Bauran PromosiMemutuskan Bauran PromosiMemutuskan Bauran Promosi

1) AdvertisingAdvertisingAdvertisingAdvertisingAdvertising. . . . . Iklan merupakan ke-
giatan promosi yang secara teratur
dilakukan pihak Panitia Penerimaan
Siswa Baru (PPSB) Pondok Pesan-
tren Asshiddiqiyah, untuk mem-
promosikan yang bertujuan mem-
bentuk brand awareness SMK
Manba’ul Ulum kepada khalayak
(masyarakat) Tangerang–Banten
pada umumnya. Kegiatan perikla-
nan juga menggunakan media luar
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ruang, seperti memasang banner,
spanduk dan baliho.

2) PPPPPersonal Sersonal Sersonal Sersonal Sersonal Sellingellingellingellingelling. . . . . Secara internal,
kegiatan personal selling yang dila-
kukan adalah melalui ujian kom-
prehensif bagi kelas 3 dan SMP/
MTs Manba’ul Ulum. Para dewan
guru menguji mereka dengan pen-
dekatan persuasif dan communi-
cation face to face. Adapun secara
eksternal, yaitu melakukan kunju-
ngan silaturahmi ke walisantri dan
alumni.

3) Sales Promotion. Sales Promotion. Sales Promotion. Sales Promotion. Sales Promotion. Secara internal,
sales promotion dilakukan dengan
keringanan biaya pendaftaran bagi
alumni yang ingin mendaftarkan
ke SMK Manba’ul Ulum. Sebagai
gambaran, jika murid dari luar
harus membayar 8 juta, namun
siswa alumni SMP/MTs Manba’ul
Ulum akan diberikan keringanan
daftar ulang  menjadi 1.500.000.
Adapun secara eksternal, sales pro-
motion dilakukan dengan progran
Dakwah Keliling di Masyarakat
yang sudah menjadi terget Pondok
Pesantren Asshiddiqiyah II Tange-
rang. Kegiatan Dakwah Keliling.

4) Public Relations. Public Relations. Public Relations. Public Relations. Public Relations. Dalam kegiatan
public relation, Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah II Tangerang meng-
upayakan dengan cara merancang
berbagai kegiatan atau acara yang
sekaligus mempromosikan lemba-
ganya berupa special marketing event.
Kegiatan tersebut adalah kegiatan
Lomba Pramuka Jelajah Kreasi

(JEJAK) se-Jabodetabek, festival
marawis dengan mengundang
siswa-siswi SMP/MTs se-Jabode-
tabek serta Majelis Zikir dan Ta’lim
yang melibatkan masyarakat.

5) WWWWWororororord of Md of Md of Md of Md of Mouthouthouthouthouth. . . . . Pada kegiatan
pemasaran yang dilakukan oleh
Pondok Pesantren Asshiddiqiyah
II Tangerang, word of mouth
tersebut digunakan dalam bentuk
program pemasarannya yakni pada
program student get student (siswa
mendapatkan siswa) atau parents
get student (orang tua mendapat-
kan siswa).

g.g.g.g.g. MMMMMengukur Hengukur Hengukur Hengukur Hengukur Hasil Kasil Kasil Kasil Kasil Komunikasi Pomunikasi Pomunikasi Pomunikasi Pomunikasi Pe-e-e-e-e-
masaran. masaran. masaran. masaran. masaran. Secara kuantitas penerimaan
siswa baru belum mencapai target yang
telah ditentukan oleh pihak sekolah.
Hal demikian terlihat tidak mencuku-
pinya ruang kelas. Namun, bauran pro-
mosi yang digunakan seperti adverti-
sing, sales promotion dan public
relations tidak berjalan efektif; yang
berjalan efektif hanya personal selling
dan word of mouth. Media yang digu-
nakan hanya media sosial dan media
cetak. Media sosial tidak berjalan efektif
dikarenakan tidak mengenai target
sasaran. Media  brosur yang disebarkan
oleh para siswa tidak ada tim khusus
yang dibentuk sekolah untuk melaku-
kan presentasi ke sekolah-sekolah
SMP/MTs. Namun presentasi tersebut
tidak berjalan. Brosur lebih banyak
digunakan untuk personal selling bagi
pendaftar yang berdatangan ke tempat
PSB Pondok Pesantren Asshiddiqiyah
II Tangerang.
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h.h.h.h.h. Mengelola dan Mengkoordinasi-Mengelola dan Mengkoordinasi-Mengelola dan Mengkoordinasi-Mengelola dan Mengkoordinasi-Mengelola dan Mengkoordinasi-
kan Skan Skan Skan Skan Selurelurelurelureluruh Puh Puh Puh Puh Prrrrroses Koses Koses Koses Koses Komunikasi Pomunikasi Pomunikasi Pomunikasi Pomunikasi Pe-e-e-e-e-
masaran. masaran. masaran. masaran. masaran. Dalam hal melakukan koor-
dinasi mengenai seluruh kegiatan
komunikasi pemasaran, Pimpinan
SMK Manba’ul Ulum berkoordinasi
dengan Kepanitiaan Penerimaan Santri
Baru Pondok Pesantren Asshiddiqiyah
Tangerang. Tim promosi itu terdiri
dari Ketua Panitia Penerimaan Siswa
Baru, sebagai penanggung jawab, kepala
sekolah dan wakil kepala sekolah bidang
kurikulum dan kesiswaan sebagai pe-
ngatur jadwal penerimaan dan opera-
sional penerimaan siswa baru, TU sebagai
yang bertanggung jawab tentang ad-
ministrasi siswa baru, serta melibatkan
para siswa untuk membantu mendis-
tribusikan brosur dan membantu dalam
pelaksanaan tes seleksi penerimaan
siswa baru.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di
atas dapat diketahui bahwa strategi komu-
nikasi pemasaran  yang dilakukan Pondok
Pesantren Asshiddiiqyah Tangerang, yaitu:

a. Kegiatan identifikasi audiens sasaran
yang dilakukan sebelum menyusun
daftar nama-nama sekolah SMP/MTs
yang merupakan tempat lulusan siswa
sebelum masuk ke SMK Manba’ul
Ulum yang menjadi sasarannya.

b. Isi pesan dari kegiatan merancang pesan
yang dilakukan sekolah belum meng-
ungkapkan manfaat yang dapat oleh
audiens sasaran terhadap program-
program yang ditawarkan oleh Pondok

Pesantren. Isi pesan hanya memuncul-
kan informasi dan keberadaan sekolah
dan pondok pesantren, belum pada
nilai persuasif (bujukan/rayuan) kepada
masyarakat untuk menyekolahkan
putra dan putrinya ke sekolah tersebut.

c. Media yang digunakan untuk mem-
promosikan sekolah lebih menekankan
kepada pendistribusian brosur saja yang
pendistribusiannya dilakukan oleh
siswa sebagai ujung tombaknya, meski-
pun ada media baik cetak maupun elek-
tronik yang digunakan seperti spanduk
dan website (media online) namun belum
dilakukan dengan optimal.

d. Penetapan anggaran promosi yang dila-
kukan sekolah adalah metode menurut
kemampuan (affordable method),
yaitu anggaran promosi berdasarkan
kemampuan untuk membiayainya saja,
dengan metode penetapan demikian
akan menyulitkan PSB dalam menyu-
sun rencana pemasaran jangka panjang.

e. Posisi SMK yang berbarengan dengan
Pondok Pesantren Asshiddiqiyah II
Tangerang dengan tujuan trilogi pesan-
tren di mata masyarakat membuat
SMK Manba’ul Ulum masih diminati
masyarakat.

f. Bauran promosi yang digunakan lebih
banyak kepada personal selling dan
word of mouth karena lebih efektif dan
mengena sehingga secara langsung mereka
mempercayai apa yang dibicarakan
orang lain mengenai produk pondok
pesantren Asshiddiqiyah.
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4.3. Analisis Pelayanan Jasa SMK
Manba’ul Ulum dalam Menjaga
Hubungan dengan Siswa/Wali
Siswa

Sebagai salah satu lembaga yang mem-
berikan jasa pendidikan, Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah II Tangerang senantiasa
berusaha untuk dapat meningkatkan
pelayanannya terutama bagi siswa siswi
SMK Manba’ul Ulum. SMK Manba’ul
Ulum berupaya untuk terus dapat mem-
bina hubungan yang erat dengan cara men-
ciptakan kenyamanan dan keakraban
dengan para siswa. Hal ini berati bahwa
kegiatan komunikasi personal atau personal
selling yang intens dilakukan oleh penyedia
jasa memang sangat dibutuhkan untuk
dapat membina hubungan yang erat dan
mempertahankan hubungan jangka pan-
jang dengan konsumen (siswa dan orang
tua siswa).

Personal selling juga dilakukan oleh
pengasuh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah,
Dr. K.H. Noer Muhammad Iskandar SQ
yang berdakwah di lapisan masyarakat selu-
ruh Indonesia sehingga dikenal oleh lapisan
masyarakat mana pun, hal tersebut mem-
punyai dampak bagi pencitraan Pondok
Pesantren Asshiddiqiyah di mata masyara-
kat di kenal baik. Proses membangun citra
Pondok Pesantren Asshiddiqiyah II
Tangerang melalui informasi secara lisan
yang dikenal dengan word of mouth.

Dari paparan di atas mengenai personal
sellling, baik itu dilakukan oleh dewan guru
ataupun oleh pengasuh, baik dilakukan
secara internal ataupun eksternal, menjadi-
kan berita tersebut tersebar luas di masya-
rakat sehingga masyarakat mengetahui

keberadaan sekolah di Pondok Pesantren
berdasarkan dari informasi yang dilakukan
oleh dewan guru dan pengasuh. Apalagi
Alumni yang sudah menyebar di plosok
Indonesia. Peran alumni di masyarakat dan
kuatnya jaringan antaralumni yang  ditun-
jukkan melalui komunitas alumni santri
pondok pesantren Asshiddiqiyah, menjadi-
kan dampak positif dengan memberikan
rekomendasi bagi penerimaan siswa baru.

4.4. Kendala-kendala yang Dihadapi
Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah II Tangerang
selama Menjalankan Strategi
Komunikasi Pemasaran

Beberapa kendala yang dihadapai Pon-
dok Pesantren Asshiddiqiyah II Tangerang
adalah faktor eksternal dan internal.
Kendala dari faktor eksternal adalah SMK
Manba’ul Ulum sebagai salah satu sekolah
menengah kejuruan berbasis pesantren di
Kota Tangerang masih relatif baru dan
belum terlalu dikenal oleh masyarakat Kota
Tangerang. Selain itu mulai munculnya
pesaing-pesaing dari sekolah-sekolah mene-
ngah kejuruan negeri atau swasta yang ber-
diri di Kota Tangerang sehingga persaingan
untuk menarik minat target market makin
ketat. Secara internal ada pula kendala yang
cukup mengganggu, yaitu mengenai bi-
rokrasi yang cukup rumit di internal mana-
jemen Pondok Pesantren Asshiddiqiyah.
Adanya orang-orang top management yang
berada di Jakarta, membuat pengambilan
keputusan dalam suatu kebijakan menjadi
sangat lama maupun dalam pengajuan bud-
get untuk sebuah kegiatan pemasaran.
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5. PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pene-
rapan strategi komunikasi pemasaran  yang
dilakukan oleh Pondok Pesantren Asshid-
diqiyah II Tangerang dalam penerimaan
siswa baru, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

a. Analisis Pemasaran Jasa Pendidikan
SMK Manba’ul Ulum adalah dengan
bauran pemasaran 7P, yaitu produk,
price, place, promotion, people,
physical evidence dan process. Product
dari SMK Manba’ul Ulum adalah for-
mal dan Informal. Produk formal
yaitu Akuntansi, Otomotif dan Multi-
media. Sedangkan Informal adalah
Tahfiz Quran, Bahasa Asing dan Kitab
Salaf. Price yang dimaksud adalah SPP
yang kompetitif. Place yang dimaksud
mengenai posisi gedung sekolah dan
pesantren yang strategis dan akses yang
mudah. Promotion, tentang bagai-
mana kegiatan promosi yang selama
ini dilakukan. People yang dimaksud
mengenai kualitas sumberdaya ma-
nusia yang dimiliki. Process adalah
mengenai bagaimana pengorganisasian
dan birokrasi yang baik. Physical evi-
dence lebih mengenai suasana di dalam
area Pondok Pesantren Asshiddiqiyah
yang dibuat senyaman mungkin.

b. Strategi komunikasi pemasaran yang
diterapkan Pondok Pesantren Asshid-
diqiyah dalam penerimaan siswa baru
tahun 2014 diaktivasi dalam beberapa
tahapan. Pertama, identifikasi audiens
(segmentasi, targeting dan positioning).

Kedua, menentukan tujuan komuni-
kasi pemasaran. Ketiga, merancang
pesan. Keempat, menyeleksi saluran
komunikasi. Kelima, menetapkan
anggaran. Keenam, memutuskan bau-
ran promosi. Ketujuh,,,,, mengukur hasil
komunikasi. Kedelapan, mengelola
dan mengkoordinasikan seluruh proses
komunikasi.

c. Implementasi bauran promosi yang
digunakan adalah sebagai berikut. Ad-
vertising yang diwujudkan melalui
media sosial dan media cetak. Sales
promotion diimplementasikan secara
internal melalui keringanan biaya
pendaftaran bagi alumni SMP/MTs
Manba’ul Ulum. Adapun secara ekster-
nal dilakukan melalui kegiatan dakwah
keliling di masyarakat. Personal selling
diaplikasikan dengan kegiatan program
internal, seperti bimbingan ujian kom-
prehensif dan program eksternal adalah
kunjungan silaturahmi ke walisantri
dan alumni. Public relations diwujud-
kan dengan kegiatan perlombaan
Jelajah Kreasi (JEJAK) Pramuka se-
Jabodetabek Tingkat SMP/MTS,
Festival Marawis Around Asshiddiqi-
yah (FAMOUS) dan Pengajian Bulanan
yang bertempat di Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah Tangerang. Word of
mouth dilakukan melalui program
parents get student dan students gets
student.

d. Upaya promosi yang cenderung lebih
diutamakan dan sering dijalankan oleh
Pondok Pesantren Asshiddiqiyah
dalam memasarkan produk jasa yang
berupa program pendidikan adalah
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personal selling dan word of mouth.
Kegiatan tersebut menekankan pada
terjadinya proses komunikasi antarper-
sonal secara tatap muka (face to face).
Hal tersebut diaplikasikan pengasuh dan
dewan guru yang menjalin hubungan
yang baik dengan wali siswa dan mas-
yarakat.

e. Kendala yang dihadapi ketika melak-
sanakan upaya promosinya adalah
pengenalan SMK Manba’ul Ulum
adalah  salah satu sekolah yang berbasis
pesantren yang terbilang masih baru
kepada masyarakat sehingga peningka-
tan brand awareness terhadap lembaga
atau program pendidikan yang ditawar-
kannya masih dirasa kurang. Di samping
itu, kendala lain yang dihadapi adalah
kendala teknis, yaitu birokrasi sekolah
dan pesantren yang kurang baik.

5.2. Saran

Strategi Komunikasi Pemasaran Seko-
lah  yang diterapkan oleh PPSB Pondok
Pesantren Asshiddiqiyah dalam memprmo-
sikan SMK Manba’ul Ulum secara umum
sudah baik, tetapi terdapat beberapa hal yang
perlu diperbaiki dalam strategi komunikasi
pemasaran SMK Manba’ul Ulum. Adapun
saran-saran yang diusulkan adalah sebagai
berikut.

a. Saran Akademis

1) Penelitian mengenai strategi komu-
nikasi pemasaran telah banyak dila-
kukan, namun dalam bidang jasa
pendidikan dapat menjadi masu-

kan bagi khasanah penelitian yang
sejenis.

2) Penelitian ini masih membutuh-
kan penelitian lebih lanjut dan
yang mendalam mengenai strategi
komunikasi pemasaran yang dila-
kukan untuk menyusun teori yang
sistematis mengenai strategi komu-
nikasi pemasaran sekolah dalam
kegiatan promosi di bidang jasa
pendidikan.

b. Saran Praktis

1) Pengenalan SMK Manba’ul Ulum
Pondok Pesantren Asshiddiqiyah
kepada masyarakat perlu diperluas
lagi dengan penggiatan atas kegia-
tan kunjungan-kunjungan atau pre-
sentasi ke sekolah-sekolah negeri
dan swasta favorit dalam menawar-
kan program pendidikan. Hal ini
dilakukan untuk memperoleh input
peserta didik yang lebih potensial,
khususnya saat pertemuan orang-
tua murid di sekolah-sekolah yang
menjadi target market SMK
Manba’ul Ulum Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah

2) Pemanfaatan media massa, baik
media cetak maupun media elek-
tronik sebagai upaya penyebarlua-
san informasi kepada khalayak
(masyarakat) mengenai SMK
Manba’ul Ulum Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah dalam memperluas
segmentasi pasar. Hal ini dapat
dilakukan demi menciptakan brand
awareness secara lebih luas, khusus-
nya calon konsumen potensial.
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3) Perlu kiranya ada bagian khusus
tim promosi bagian panitia dalam
struktur PSB Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah II Tangerang yang
mengetahui komunikasi pemasa-
ran untuk menyusun konsep dan
strategi komunikasi pemasaran
secara sistematis guna meningkat-
kan jumlah siswa baru mengingat
persaingan antarsekolah semakin
kompetitif.

4) Hendaknya Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah II Tangerang  meng-
adakan secara rutin rapat monito-
ring pelaksanaan komunikasi
pemasaran yang telah dilakukan.
Karena dengan langkah ini, akan
diketahui sejauh mana ketercapaian
pelaksanaan komunikasi pemasa-
ran tersebut serta hambatan-ham-
batannya untuk selanjutnya bisa
menghasilkan rekomendasi untuk
strategi komunikasi pemasaran
yang akan datang.

5) Meningkatkan kualitas dan kom-
petensi sumberdaya manusia (guru
dan karyawan) dengan secara ber-
kala melakukan evaluasi terhadap
kinerja mereka serta memberikan
pelatihan sesuai bidangnya masing-
masing. Usaha  peningkatan kuali-
tas dan kompetensi ini misalnya
dengan cara memberikan reward
and punishment.
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terhadap Brand Awareness pada Binus Center Jakarta
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Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh integrated marketing communication
(IMC) terhadap brand awareness pada Binus Center Jakarta. Melalui saluran komunikasi
pemasaran  yang inspiratif dan merespon kebutuhan mereka dengan intensitas yang baik
dan tinggi. Kenyataan inilah yang menarik untuk diteliti sehingga dapat dianalisis pengaruh
IMC terhadap kesadaran merek (brand awareness) pada lembaga pendidikan nonformal
Binus Center. Konsep integrated marketing communication menganjurkan bahwa
perusahaan harus mengombinasikan alat-alat promosi yang terkoordinasi dengan baik.
Secara garis besar, bauran komunikasi pemasaran terintegrasi atas delapan elemen, yaitu
iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, acara dan pengalaman,
pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut dan penjualan
personal. Merek yang kuat akan mempunyai kesadaran akan merek dan loyalitas yang
tinggi. Sampel penelitian ini adalah peserta kelas Binus Center sejumlah 78 responden.
Analisis jalur yang dijalankan dengan perangkat lunak Statistical Process Social Science
(SPSS) digunakan untuk menganalisis data. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai IMC
berpengaruh terhadap brand awareness. Temuan empiris tersebut mengindikasikan bahwa
nilai integrated marketing communication (iklan, promosi penjualan, hubungan
masyarakat dan publisitas, acara dan pengalaman, pemasaran langsung, pemasaran interaktif,
pemasaran dari mulut ke mulut dan penjualan personal) berpengaruh signifikan terhadap
brand awareness dengan nilai R square sebesar 0,72. Uji kelayakan model untuk menen-
tukan signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan
tingkat kepercayaan pada á=5%, diperoleh hasil dua variabel memberikan pengaruh
signifikan, yaitu iklan serta acara dan pengalaman terhadap brand awareness.

Kata KKata KKata KKata KKata Kunci:unci:unci:unci:unci: Integrated Marketing Communication, Brand Awarenes, Binus Center

1. PENDAHULUAN

Persaingan antarlembaga pendidikan
sekarang ini semakin ketat, membuat
beberapa perusahaan menerapkan strategi
untuk memasarkan produknya. Saat ini

persaingan antara sumberdaya manusia
(SDM) semakin hari semakin terasa sangat
kuat, hal ini tidak terlepas dari perkembangan
dunia yang menuntut tersedianya SDM yang
berkualitas. Masuknya teknologi informasi
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pada era sekarang ini dapat meningkatkan
daya saing di dunia kerja maupun lembaga
pendidikan yang bersangkutan. Betapa
tidak, dengan adanya teknologi informasi
dapat membangun perluasan  wawasan dalam 
memperluas tantangan wacana kehidupan
global.

Pendidikan merupakan sarana utama
dalam mencerdaskan manusia secara indi-
vidu atau kelompok. Karena itu,  hampir
di semua negara pendidikan dijadikan
prioritas dalam pembangunan bangsa dan
penyelenggaraan pendidikan bukanlah
tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga
masyarakat. Banyak lembaga-lembaga
pendidikan di jalur formal dan nonformal
didirikan, dikelola dan dikembangkan oleh
pemerintah dan swasta termasuk di Indo-
nesia. Oleh sebab itu sangat penting dan
strategis peranannya dalam mencerdaskan
individu, kelompok, dan bangsa, pendidi-
kan semakin dibutuhkan masyarakat dan
menjadi salah satu hak azasi manusia di
mana telah diatur dalam Undang-Undang
Dasar.

Penyesuaian pasar dalam persaingan
pendidikan nonformal ini dapat memberi-
kan hal yang berbeda dengan produk ter-
sebut dengan keinginan per orangan. Ketika
perusahaan semakin pandai mengumpul-
kan informasi tentang pelanggan per orang-
an dan mitra bisnis. Ketika perusahaan mereka
dirancang lebih fleksibel, mereka telah
meningkatkan kemampuan mereka untuk
mengindividualisasikan penawaran pasar,
pesan dan media. Semua organisasi modern,
baik perusahaan bisnis atau nirlaba, meng-
gunakan berbagai bentuk komunikasi pe-
masaran untuk mempromosikan apa yang

mereka tawarkan untuk mencapai tujuan
finansial dan nonfinansial (Shimp, 2003).
Demikian penting persepsi di mata peng-
guna sehingga bermacam-macam strategi
dirancang perusahaan supaya produk atau
mereknya bisa menjadi nomor 1 di benak
pengguna.

Di era persaingan global, downsizing,
pasar yang sedang tumbuh, meningkatkan
compatibility technology, convergence
technology communication, serta berbagai
tantangan bisnis mengharuskan perusahaan-
perusahaan untuk berinovasi dan kreatif
dalam menyusun starategi dan program-
program promosi agar menang bersaing
dengan kompetitornya (Rangkuti, 2009).
Persaingan lembaga pendidikan nonformal
dalam perkembangan saat ini menuntut
perusahaan harus mampu bersikap dan ber-
tindak cepat dan tepat dalam menghadapi
persaingan di lingkungan bisnis yang berge-
rak sangat dinamis dan penuh dengan keti-
dakpastian. Karena itu, setiap perusahaan
dituntut bersaing secara kompetitif dalam
hal menciptakan dan mempertahankan
pengguna yang loyal, yaitu salah satunya
melalui integrated marketing communica-
tion (IMC) untuk memberi citra khusus
bagi penggunanya.

Menjawab kebutuhan tersebut, pada
tahun 1991 didirikan Binus Center yang
merupakan unit dari Bina Nusantara yang
mengemban misi untuk menyelenggara-
kan program pelatihan yang berkelanjutan,
melalui berbagai program pelatihan nonge-
lar dan program sertifikasi. Hingga saat ini
Binus Center terus mengupayakan seluruh
value added bagi sumber daya manusia,
dengan kurikulum yang khusus disesuaikan
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dengan tuntunan bisnis dan metode pem-
belajaran yang mudah diserap, baik untuk
kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat
umum maupun perusahaan.

Menyadari manfaat yang besar dari pe-
nerapan IMC, maka Binus Center juga
turut menerapkan IMC dalam mengko-
munikasikan kelebihan produk jasa Binus
Center. Hal tersebut penting dilakukan agar
dapat menciptakan kesadaran akan merek
(brand awareness) positif di benak target
konsumen. Berarti bahwa pemahaman ter-
hadap kebutuhan dan keinginan emosional
manusia merupakan kunci untuk sukses,
terutama pada saat ini lebih dari sebelum-
nya. Perusahaan harus mengambil langkah-
langkah pasti dalam membangun koneksi
dan hubungan yang lebih kuat yang meng-
akui pengguna mereka sebagai rekan.

Industri saat ini harus membawakan
komunikasi pemasaran yang tepat. Tepat
pada saat mereka menginginkan produk
tersebut, melalui saluran komunikasi pe-
masaran  yang inspiratif dan merespons
kebutuhan mereka dengan intensitas yang
tinggi. Setelah itu, konsumen akan dengan
sukarela membantu dalam menyampaikan
pesan komunikasi produk kepada calon
konsumen lain apabila mereka puas dengan
produk yang telah digunakan. Kenyataan
inilah yang menarik untuk diteliti sehingga
dapat dianalisis pengaruh IMC terhadap
kesadaran merek (brand awareness) pada
lembaga pendidikan nonformal Binus
Center.

Berdasarkan penjelasan di atas tujuan
yang ingin dicapai oleh penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut. Pertama,

untuk mengetahui dan mendeskripsikan
pelaksanaan IMC yang dilakukan Binus
Center dalam hal  mengembangkan brand
awareness konsumen institusi pendidikan
Binus Center. Kedua, untuk mengetahui
dan menjelaskan kesadaran merek (brand
awareness) konsumen institusi pendidikan
Binus Center. Ketiga, untuk menganalisis
pengaruh terhadap kesadaran merek (brand
awareness) konsumen institusi pendidikan
Binus Center.

2. KAJIAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian yang telah
ditelusuri dan dipelajari mengenai pengaruh
komunikasi pemasaran terpadu dan citra
merek terhadap brand awareness. Dari hasil
penelitian yang dilakukan dapat disimpul-
kan komunikasi pemasaran terpadu sangat
berpengaruh terhadap brand awereness,
karena ini sangat berkaitan sekali untuk
keduanya yang tidak dapat terpisahkan dan
yang pada akhirnya berpengaruh pada
brand awereness tersebut.

Salah satu penelitian yang saya cermati
adalah penelitian yang dilakukan Aulia Da-
nibrata (2011), yang mengkaji mengenai
Pengaruh Integrated Marketing Commu-
nication terhadap Brand Equity pada Sebuah
Bank Pemerintah di Jakarta. Penelitian ini
memfokuskan penelitian pada produk ta-
bungan karena tabungan merupakan sum-
berdana yang sangat penting. Penelitian ini
menitikberatkan pada proses mendeskrip-
sikan kondisi iklim Integrated Marketing
Communication dan Brand Equity. Peneli-
tian ini mengambil data di satu bank peme-
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rintah, walaupun di beberapa cabang maka
jumlah sampel yang diambil 25 indikator
x 5 orang untuk tiap indikator didapat hasil
125.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh
Sepris Yonaldi (2011), Pengaruh Komuni-
kasi Pemasaran Terpadu Program Untung
Beliung Britama terhadap Keputusan Na-
sabah Memilih Tabungan Britama (Peneli-
tian pada BRI Cabang Simpang Empat).
Pasar perbankan senantiasa berubah dan
dinamis, terlebih dalam dunia modern
seperti saat ini. Menghadapi kenyataan
demikian, perusahaan dituntut untuk dapat
mengembangkan kebijakan pemasaran
yang aktif serta senantiasa mengikuti per-
kembangan teknologi dan ekonomi. Kebi-
jakan pemasaran yang aktif dan lebih ber-
orientasi ke pasar membawa bisnis perban-
kan untuk mendefinisikan kebutuhan dan
keinginan konsumen, bukan dari sudut
pandang perusahaan.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian
yang dilakukan oleh Wulan Suciningtyas
(2012). Dengan judul penelitiannya Penga-
ruh Brand Awareness, Brand Image, dan
Media Communication terhadap Keputu-
san Pembelian. Penelitian ini merupakan
syarat yang harus dipenuhi oleh suatu pe-
rusahaan agar dapat sukses dalam persaingan
adalah berusaha mencapai tujuan untuk
menciptakan dan menjaga pelanggan, sebab
dalam hal ini pelanggan merupakan kunci
keuntungan. Konsumen dalam melakukan
proses pembe-lian sepeda motor Yamaha
Mio Sporty dipengaruhi brand awareness,
brand image dan media communication.

Penelitian selanjutnya ialah pada jurnal
Internasional The Effect of IMC on Brand
Image Laptops/Notebooks (Lu, 2009).
Dalam penelitian jurnal internasional ini
peneliti mencoba meneliti masalah produk
laptop atau notebook dalam memasarkan
produknya. Peneliti mencoba mengaitkan
beberapa teori, yaitu Integrated Marketing
Communication (IMC) adalah teori
evolusi yang menggabungkan esensi dari
iklan (AD) public relations (PR) direct
marketing (DM) promosi penjualan (SP)
dan personal selling (PS) sejak tahun 1990.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk me-
nemukan bagaimana IMC dengan atribut
“satu suara dua arah payung komunikasi
semua bauran pemasaran” bekerja pada citra
merek laptop kompetitif industri merek.

Penelitian selanjutnya ialah pada jurnal
Internasional The Forms of Integrated
Marketing Communication that Effect the
Brand Equity Perception in Direct Sale
System Comparing Thai and Foreign Cos-
metics Brand,      Nattakarn Suwantara dan
Teera Taechamaneesatit (2012). Penelitian
ini membahas mengenai produk kosmetik
lokal dengan kosmetik impor. Saat ini,
kosmetik produk penjualan langsung di
Thailand sangat kompetitif. Oleh karena
itu, membawa dalam skema komunikasi
pemasaran terpadu untuk menambah nilai
ekuitas merek yang ada untuk konsumen
sangat penting.

2.2. Integrated Marketing
Communication (IMC)

Definisi IMC adalah proses pengemba-
ngan dan implementasi program komuni-
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kasi persuasif kepada pelanggan dan calon
pelanggan secara berkelanjutan. Tujuan IMC
adalah memengaruhi efek langsung kepada
perilaku khalayak sasaran yang dimilikinya.
IMC menganggap seluruh sumber yang
memberikan dapat menghubungkan pe-
langgan dan calon pelanggan dengan produk
jasa dari suatu merek/perusahaan, adalah
jalur potensial yang menyampaikan pesan
di masa yang akan datang. Lebih jauh lagi,
IMC menggunakan sebuah bentuk komu-
nikasi yang relevan serta dapat diterima oleh
pelanggan dan calon pelanggan.

2.3. Ciri-Ciri Utama IMC

Dalam bukunya (Shimp, 2003) ada lima
ciri dari  komunikasi pemasaran terpadu,
di antaranya yaitu:

a. Memengaruhi Perilaku. Tujauan IMC
adalah untuk memengaruhi perilaku
khalayak sasarannya

b. Berawal dari pelanggan dan calon pe-
langgan. Ciri IMC yang kedua adalah
bahwa prosesnya diawali dari pelanggan
atau calon pelanggan kemudian berba-
lik kepada komunikator merek untuk
menentukan metode yang paling efek-
tif dalam mengembangkan program
komunikasi persuasif

c. Menggunakan seluruh bentuk kontak.
IMC memakai semua bentuk komu-
nikasi dan kontak yang menghubung-
kan merek atau perusahaan dengan pe-
langgan mereka sebagai jalur penyam-
paian pesan yang potensial.

d. Menciptakan sinergi. Dalam definisi
IMC terdapat kebutuhan akan sinergi

(kesinambungan). Semua elemen
komunikasi (iklan, promosi penjualan,
event dan lain-lain) harus berbicara de-
ngan satu suara.

e. Menjalin Hubungan. Karakteristik
IMC yang kelima adalah kepercayaan
bahwa komunikasi pemasaran yang
sukses membutuhkan terjalinnya hu-
bungan antara merek dengan pelang-
gannya.

2.4. Bauran Integrated Marketing
Communication

Konsep integrated marketing commu-
nication menganjurkan bahwa perusahaan
harus mengombinasikan alat-alat promosi
seksama ke dalam sebuah bauran komuni-
kasi pemasaran terpadu yang terkoordinasi
dengan baik. Secara garis besar, bauran ko-
munikasi pemasaran terintegrasi atas dela-
pan elemen yang masing-masing memiliki
keunikan masing-masing (Kotler & Keller,
2009).

a. Pemasangan Iklan. Pemasangan iklan
(advertising) dapat menjangkau massa
pembeli yang secara geografis tersebar
dengan biaya per paparan yang rendah
dan pemasangan iklan yang memung-
kinkan penjual mengulangi pesan be-
berapa kali.  Pemasangan iklan mem-
punyai banyak kekurangan. Meskipun
pemasangan iklan menjangkau banyak
orang dengan cepat, pemasangan iklan
sifatnya impersonal dan tidak dapat
secara langsung persuasif seperti tenaga
penjual perusahaan. Di mana komuni-
kasi hanya satu arah, tidak adanya tang-
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gapan dari konsumen dan juga pemasa-
ngan iklan ini sangatlah mahal.

b. Promosi Penjualan. Promosi penjualan
mencakup sekumpulan besar alat-alat
promosi yaitu: kupon, kontes, transaksi
banting harga, bingkisan dan lain-lain.
Kesemuanya mempunyai banyak ciri
yang unik. Promosi penjualan tersebut
menarik perhatian konsumen, karena
menawarkan insentif-insentif yang kuat
untuk membeli, dan dapat digunakan
untuk mendramatisasikan tawaran
produk serta mendorong penjualan yang
mulai menunjukkan tren menurun.

c. Acara dan Pengalaman. Acara dan pe-
ngalaman adalah kegiatan dan program
yang disponsori oleh perusahaan yang
dirancang untuk menciptakan interaksi
harian atau interaksi yang berhubungan
dengan merek tertentu.

d. Hubungan Masyarakat. Hubungan
masyarakat dapat dipercaya dengan
warta berita, karangan khas dan event
tampak lebih nyata dan dapat dipercaya
bagi pembaca daripada iklan. Hubung-
an masyarakat dapat juga menjangkau
banyak calon pelanggan menghindari
tenaga penjual dan iklan pesan sampai
ke pembeli sebagai berita, bukannya
sebagai komunikasi yang ditujukan
untuk menghasilkan penjualan.

e. Pemasaran Langsung. Meskipun ada
banyak bentuk pemasaran langsung,
pemasaran jarak jauh, surat langsung,
pemasaran elektronik, pemasaran online,
dan lain-lain. Semua bentuk tersebut
mempunyai empat karakteristik khas
yang sama. Pemasaran langsung adalah

nonpublic, pesan umumnya disampai-
kan ke satu orang tertentu.

f. Pemasaran Interaktif. Pemasaran
interaktif adalah kegiatan dan program
online yang dirancang untuk melibat-
kan pelanggan atau prospek secara lang-
sung atau tidak langsung meningkat-
kan kesadaran, memperbaiki citra, atau
menciptakan penjualan produk dan
jasa.

g. Pemasaran dari Mulut ke Mulut. Pe-
masaran dari mulut ke mulut adalah
komunikasi lisan, tertulis dan elektronik
antarmasyarakat yang berhubungan
dengan keunggulan atau pengalaman
membeli atau menggunakan produk
dan jasa.

h. Penjualan Personal. Penjual personal
adalah alat yang paling efektif pada
tahap-tahap tertentu dari proses mem-
beli, khususnya dalam membangun
preferensi, keyakinan dan tindakan para
pembeli. Penjualan personal melibat-
kan interaksi personal antara dua atau
lebih sehingga masing-masing orang
dapat mengamati kebutuhan dan
karakteristik pihak lain dan membuat
penyesuaian dengan cepat.

2.5. Merek

Sebagian besar perusahaan mengetahui
hal-hal yang harus mereka ketahui untuk
melakukan branding yang efektif dan
menciptakan sebuah merek yang bernilai.
Menurut Kotler & Amstrong (2003)
merek adalah nama, logo, kata, simbol atau
desain, atau kombinasi dari semuanya yang
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mengidentifikasi pembuat atau penjual
produk atau jasa tertentu.

Dapat didefinisikan sebagai variasi dari
suatu yang ditandai dengan beberapa
atribut khusus (Knapp, 2001). Karena itu,
sebuah merek muncul ketika produk, gerai
eceran, atau jasa penerima nama, istilah,
tanda, simbol, desain atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut. Kombinasi dari
keseluruhan tersebut dapat diidentifikasi
barang atau jasa dari penjual atau sekelom-
pok penjual, agar dapat dibedakan kom-
petitornya (Shimp, 2003).

2.6. Ekuitas Merek

Ada banyak makna dalam konsep eku-
itas merek (brand equity), dalam perspektif
finansial, ekuitas merek sebagai net present
value (NPV)  dari aliran kas yang dihasilkan
oleh suatu merek. Mendefinisikan ekuitas
merek sebagai totalitas dari  persepsi merek,
mencakup kualitas relatif dari produk
barang dan jasa,  kinerja keuangan, loyalitas
pelanggan, kepuasan dan keseluruhan peng-
hargaan terhadap merek (Knapp, 2001).

Umumnya masyarakat berpikir bahwa
ekuitas merek hanya bermanfaat bagi pro-
duk, padahal peusahaan jasa membutuh-
kan ekuitas merek. Persaingan tajam yang
terjadi di Wall Street menyebabkan peru-
sahaan-perusahaan jasa keuangan menge-
luarkan jutaan dolar untuk membangun
nama merek mereka agar menarik perha-
tian investor, karenanya iklan untuk menge-
nalkan merek jasa keuangan sangat banyak
beberapa tahun belakangan ini. Ekuitas
merek yang tinggi memberikan perusahaan
berbagai keunggulan bersaing. Merek yang

kuat akan mempunyai kesadaran akan
merek dan loyaliats yang tinggi (Kotler &
Amstrong, 2004).

2.7. Kesadaran Merek (Brand
Awareness)

Brand  awareness  didefinisikan  dalam
hal  kemampuan  yang  dimiliki konsumen
untuk  mengasosiasikan  suatu  merek  dengan
kategori  produknya  (Aaker, 1996).  Hal
ini  merujuk  pada  kekuatan  dari  keberada-
an  suatu  merek  pada  pikiran konsumen
(Aaker, 1996). Kesadaran  merepresentasi-
kan level terendah  dari pengetahuan merek.

Brand  awareness adalah meliputi suatu
proses mulai  dari  perasaan  tidak  mengenal
merek itu hingga yakin bahwa merek itu
adalah satu-satunya dalam kelas produk
atau jasa  tertentu. Dalam hal  ini  jika suatu
merek  sudah  dapat merebut suatu  tempat
yang tetap di benak konsumen maka akan
sulit bagi merek tersebut untuk digeser oleh
merek  lain,  sehingga meskipun setiap  hari
konsumen  dipenuhi  dengan  pesan-pesan
pemasaran  yang  berbeda-beda,  konsumen
akan  selalu  mengingat  merek  yang  telah
dikenal sebelumnya.

Brand  awareness  memiliki tingkatan
dari  tingkatan  yang  paling rendah  (tidak
menyadari  brand)  sampai  tingkatan  yang
paling tinggi, yaitu top  of mind, yang bisa
digambarkan dalam piramida. Piramida
brand awareness dari rendah sampai tingkat
tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Brand Unaware (tidak menyadari
merek) adalah tingkat paling rendah
dalam piramida brand awareness di  mana
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konsumen tidak menyadari adanya
suatu merek.

b. Brand Recognition (pengenalan  merek)
adalah tingkat minimal brand aware-
ness, di mana  pengenalan  suatu  merek
muncul lagi setelah dilakukan peng-
ingatan kembali lewat bantuan (aided
recall).

c. Brand  Recall  (pengingatan  kembali
merek)  adalah  pengingatan  kembali
merek tanpa bantuan (unaided recall).

d. Top of Mind (puncak pikiran) adalah
merek yang disebutkan pertama kali
oleh  konsumen atau yang pertama kali
muncul dalam benak konsumen, atau
merek tersebut ialah merek utama dari
berbagai  merek  yang ada dalam benak
seorang konsumen.

Asosiasi-asosiasi merek bisa membantu
para konsumen dalam memroses informasi
tentang suatu merek. Tidak ada sesuatu
yang menyenangkan dibandingkan seorang
pelanggan yang puas yang menceritakan
sejarah merek dan memengaruhi orang lain
(Knapp, 2001).

2.8. Menciptakan Kesadaran Merek

Mengingat sumberdaya yang diperlu-
kan untuk menciptakan tingkat kesadaran
sehat, basis penjualan yang luas biasanya
merupakan aset yang besar. Ini sangatlah
mahal dan sering tidak mungkin untuk
mendukung merek dengan penjualan unit
yang relatif kecil dan kehidupan yang
diukur dalam tahun bukan dalam jangka

panjang. Kedua, dalam dekade mendatang,
perusahaan-perusahaan yang menjadi
terampil beroperasi di luar media yang nor-
mal saluran dengan menggunakan event
yang bersifat promosi, sponsorship, publi-
sitas, sampling, dan lainnya akan memiliki
perhatian penting, di mana pendekatan akan
menjadi yang paling sukses dalam mem-
bangun brand awareness.

2.9. Citra Merek

Dimensi kedua dari pengetahuan ten-
tang merek yang berdasarkan konsumen
adalah citra dari sebuah merek. Citra merek
dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang
muncul di benak konsumen ketika meng-
ingat merek tertentu (Shimp, 2003).

Pemasar perlu mencoba memosisikan
mereknya untuk memenuhi kebutuhan
segmen sasaran. Dalam memosisikan
merek produk dapat mengkomunikasikan
manfaat yang diinginkan melalui iklan dan
penggunaan media yang dapat menjangkau
pasar sasaran.

3. METODE  PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menjelaskan
kedudukan variabel-variabel yang diteliti
serta pengaruh antara satu variabel dengan
variabel lain atau dengan kata lain untuk
melihat pengaruh variabel independen
(iklan, promosi penjualan, acara dan penga-
laman, hubungan masyarakat dan publisi-
tas, pemasaran langsung, pemasaran inte-
raktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan
yang terakhir penjualan personal) terhadap
variabel dependen, yaitu brand awareness.
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Objek yang diteliti dalam penelitian
ini adalah Integrated Marketing Commu-
nication (IMC) terhadap Brand Awareness
pada Binus Center Jakarta. Dari konsep yang
terkandung dalam penelitian ini, diperlu-
kan bahan penelitian dalam bentuk kuesio-
ner yang pengukuran variabelnya dapat
dioperasionalkan dengan menggunakan
instrumen.

Untuk mendapatkan data-data dalam
penelitian ini, peneliti mendapatkan data
dan objek penelitian di Binus Center yang
berlokasi di Jl. K.H. Syahdan Nomor 20
Kemanggisan, Jakarta Barat.

Paradigma atau desain penelitian yang
dilakukan termasuk dalam jenis explana-
tory. Menurut (Singarimbun & Effendi,
1995) penelitian explanatory adalah men-
jelaskan hubungan kausal dan pengujian
hipotesa. Selanjutnya penelitian diarahkan
untuk menganalisis model keterkaitan antara
komunikasi pemasaran terpadu dan brand
awareness.

Untuk menganalisis data dan pengujian
hipotesis, digunakan teknik analisis statistik
inferensial, yaitu statistik nonparametrik
karena data yang akan dianalisis berbentuk
data kuantitatif dengan skala pengukuran
ordinal.

Dalam penelitian ini operasionalisasi
konsep dari variabel-variabel sebagai  beri-
kut.

a. Iklan. Pemasangan iklan (advertising)
dapat menjangkau massa pembeli yang
secara geografis tersebar dengan biaya
pemaparan yang rendah dan pemasang-
an iklan yang memungkinkan penjual

mengulangi pesan beberapa kali dan
dapat menggunakan produk Binus
Center. Integrated marketing commu-
nication (IMC) yang dibangun oleh ik-
lan dapat diukur dengan pengulangan,
penguatan expresivity dan impresiona-
litas.

b. Promosi Penjualan. Promosi penjualan
bahan inti dari kampanye komunikasi
pemasaran terpadu mencangkup sekum-
pulan besar alat-alat promosi. IMC
yang dibangun oleh promosi penjualan
dapat diukur dengan komunikasi,
insentif, dan undangan.

c. Hubungan Masyarakat dan Publisitas.
Hubungan masyarakat dapat dipercaya
dengan warta berita, karangan khas dan
even tampak lebih nyata serta dapat
dipercaya bagi pembaca daripada iklan.
IMC yang dibangun oleh hubungan
masyarakat dapat diukur dengan kredi-
bilitas tinggi, kemampuan mencapai
pembeli, dan dramatisasi.

d. Acara dan Pengalaman. Acara dan pe-
ngalaman adalah kegiatan dan program
yang disponsori oleh perusahaan yang
dirancang untuk menciptakan interaksi
harian atau interaksi yang berhubungan
dengan merek tertentu. IMC yang di-
bangun oleh acara dan pengalaman bisa
diukur dengan relevan, melibatkan dan
implisit.

e. Pemasaran Langsung. Meskipun ada
banyak bentuk pemasaran langsung,
pemasaran jarak jauh, surat langsung,
pemasaran elektronik, pemasaran online
dan lain-lain. Semua bentuk tersebut
mempunyai empat karakteristik khas
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yang sama. Pemasaran langsung adalah
nonpublic, pesan umumnya disampai-
kan ke satu orang dengan penyesuaian.

f. Pemasaran Interaktif. Pemasaran
interaktif adalah kegiatan dan program
online yang dirancang untuk melibat-
kan pelanggan atau prospek secara
langsung atau tidak langsung untuk
meningkatkan kesadaran, memperbaiki
citra, atau menciptakan penjualan pro-
duk dan jasa. Pemasaran interactive ini
dapat diukur dengan penyesuaian
terkini dan interactive.

g. Pemasaran dari Mulut ke Mulut. Pe-
masaran dari mulut ke mulut adalah
komunikasi lisan, tertulis dan meng-
gunakan elektronik antarmasyarakat
yang berhubungan dengan keunggulan
atau menggunakan produk dan jasa.
Integrated marketing communication
(IMC) dalam pemasaran dari mulut
ke mulut dapat diukur dengan kredi-
bel, pribadi dan tepat waktu.

h. Penjualan Personal. Penjual personal
adalah alat yang paling efektif pada tahap-
tahap tertentu dari proses membeli,
khususnya dalam membangun prefe-
rensi dan keyakinan. Integrated marke-
ting communication dalam pemasaran
dari mulut ke mulut ini dapat diukur
dengan interaksi pribadi, pengemba-
ngan dan respon.

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas objek atau subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpu-
lannya. Adapun target populasinya berupa
peserta kelas Binus Center yang sedang
berjalan pada tahun 2013 dengan jumlah
303 orang peserta yang dibagi dalam empat
kelas berbeda, di mana kelas Authorized
Training 157 orang, Certified Professional
Program 51 orang, Language Program 56
orang, Special Class 39 orang. Mengguna-
kan metode pengambilan sampel yang
ditentukan dengan menggunakan rumus
Slovin (Noor, 2011).

Oleh karenanya penelitian ini meng-
ambil sampel sebanyak 78 orang respon-
den. Untuk mendapat sampel sebanyak 78
responden dari seluruh populasi yang
berjumlah 303 peserta, didapatkan dengan
bantuan komputer untuk membuat tabel
nomor kelas secara acak, kemudian dilaku-
kan pemilihan sampel terhadap nomor 1-
303 tersebut secara acak (random). Teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah
proportionate stratified random sampling.
Responden yang dijadikan sampel sejum-
lah 78 peserta, dengan kelas Authorized
Training 39 orang, Certified Professional
Program 13 orang, Language Program 14
orang, dan Special Class 10 orang.

3.2. Teknik Analisis Data
Analisis Statistik Deskriptif

Metode analisis yang bersifat menggam-
barkan keterangan-keterangan dan pen-
jelasan dari hasil koefisien yang diperoleh
yang dapat digunakan sebagai pedoman
untuk menggambarkan saran. Jadi statistik
deskriptif adalah statistik yang digunakan



61

Vol. 3 No. 01, Januari - Juni 2016

untuk menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan
data yang telah terkumpul sebagaimana
adanya tanpa bermaksud membuat  kesim-
pulan yang berlaku untuk umum atau
generalisasi.

Uji Normalitas

Pengujian distribusi data bertujuan un-
tuk pengujian suatu data penelitian apakah
dalam model statistik, variabel terikat dan
variabel bebas berdistribusi normal atau
berdistribusi tidak normal. Distribusi data
normal menggunakan statistik parametrik
sebagai alat pengujian.

Analisis Jalur (Path Analysis)

Analisis jalur (path analysis) dikembang-
kan pertama kali pada tahun 1920-an oleh
seorang ahli genetika, yaitu Sewall Wright,
yang merupakan sebuah teknik yang digu-
nakan untuk menganalisis pola hubungan
antara variabel dengan tujuan untuk
mengetahui pengaruh langsung maupun
tidak langsung seperangkat variabel bebas
(independent) terhadap variabel terikat atau
dependent (Riduwan & Kuncoro, 2008).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat pengaruh secara bersamaan,
dari hasil olah data ditemukan besarnya angka
R square (R2) adalah 0,72. Angka tersebut
dapat digunakan untuk melihat pengaruh
iklan, promosi penjualan, hubungan mas-
yarakat dan publisitas, acara dan pengala-
man, pemasaran langsung, pemasaran

interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut
dan penjualan personal secara keseluruhan
terhadap brand awareness, adapun sisanya
sebesar 0,28 yang dipengaruhi oleh faktor
lain.

Pengaruh Iklan terhadap Brand
Awareness

Berdasarkan perhitungan analisis jalur
untuk menguji hipotesis pertama, yaitu
mengenai pengaruh iklan terhadap brand
awareness, dapat dilihat pada Tabel 1.
Untuk mengetahui besarnya pengaruh
iklan brand awareness, digunakan koefisien
jalur sebesar 0,23 atau 23%. Berdasarkan
hasil pengaruh iklan terhadap brand
awareness terlihat bahwa T

hitung  
(2,663) >

T
tabel 

(1,991), berarti hipotesis penelitian ini
diterima.

Pengaruh Promosi Penjualan
terhadap Brand Awareness

Dari Tabel 1 mengungkapkan, bahwa
uji hipotesis yang kedua mengenai pengaruh
promosi penjualan terhadap brand aware-
ness dengan koefisien jalurnya sebesar -0,12
atau -12%. Berdasarkan hasil pengaruh
promosi penjualan terhadap brand aware-
ness terlihat bahwa T

hitung 
(-1,22) < T

tabel

(1,991), karena nilainya T
hitung

 lebih kecil
dari T

tabel
 sehingga H1 ditolak.

Pengaruh Hubungan Masyarakat  dan
Publisitas terhadap Brand Awareness

Dari hasil uji ketiga pada Tabel 1 me-
ngenai hubungan masyarakat dan publisitas
terhadap brand awareness dengan koefisien
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jalurnya sebesar 0,08 atau 8%. Hasil per-
hitungan pada masyarakat dan publisitas
terhadap brand awareness dapat dilihat dari
T

hitung  
(0,858) < T

tabel 
(1,991), sehingga

hipotesis penelitian ditolak.

Pengaruh Acara dan Pengalaman
terhadap Brand Awareness

Hasil uji keempat pada Tabel 1 menge-
nai acara dan pengalaman terhadap brand
awareness dengan koefisien jalurnya sebesar
0,40 atau 40%. Hasil perhitungan pada
acara dan pengalaman terhadap brand
awareness dapat dilihat dari T

hitung 
(3,897)

> T
tabel 

(1,991), berarti hipotesis penelitian
ini diterima.

Pengaruh Pemasaran Langsung
terhadap Brand Awareness

Uji kelima pada Tabel 1 mengenai pe-
masaran langsung terhadap brand aware-
ness dengan koefisien jalurnya sebesar 0,21
atau 21%. Hasil perhitungan pada masya-
rakat dan publisitas terhadap brand aware-
ness dapat dilihat dari T

hitung 
(1,889) > T

tabel

(1,991), hipotesis penelitian ditolak.

Pengaruh Pemasaran Interaktif
terhadap Brand Awareness

Uji keenam pada Tabel 1 mengenai
pemasaran interaktif terhadap brand aware-
ness dengan koefisien jalurnya sebesar 0,05.
Hasil perhitungan pada pemasaran inte-
raktif terhadap brand awareness dapat dili-
hat dari T

hitung 
(0,524) > T

tabel 
(1,991), hipo-

tesis penelitian ditolak.

Pengaruh  Pemasaran dari  Mulut ke
Mulut  terhadap  Brand  Awareness

Dari nilai Tabel 1 di atas dengan pengu-
jian kedelapan mengenai penjulan terhadap
brand awareness dengan koefisien jalurnya
sebesar 0,20. Hasil perhitungan pada
pemasaran dari mulut ke mulut terhadap
brand awareness dapat dilihat dari T

hitung

(1,921) > T
tabel 

(1,991), hipotesis penelitian
ditolak.

Pengaruh  Penjualan Personal
terhadap  Brand Awareness

Dari Tabel 1 dengan pengujian ketujuh
mengenai pemasaran mulut ke mulut ter-
hadap brand awareness dengan koefisien
jalurnya dengan hasil negatif sebesar -0,04.
Hasil perhitungan pada penjualan personal
terhadap brand awareness dapat dilihat dari
T

hitung 
(-0,334) > T

tabel 
(1,991), sehingga H1

ditolak.

Trimming

Setelah melakukan pengujian hipotesis
penelitian yang dilakukan dengan uji statis-
tik analisis jalur (path analysis), kemudian
dilakukan pengujian selanjutnya dengan
proses trimming. Untuk melihat pengaruh
secara bersamaan, dari hasil olahdata dite-
mukan besarnya angka R square (R2) ada-
lah 0,66.
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Pengaruh Iklan terhadap Brand
Awareness

Untuk mengetahui besarnya pengaruh
iklan brand awareness, digunakan koefisien
jalur sebesar 0,27 atau 27%. Berdasarkan
hasil pengaruh iklan terhadap brand
awareness terlihat bahwa T

hitung  
(3,583) >

T
tabel 

(1,991), berarti hipotesis penelitian ini
diterima. Dapat dikatakan, bahwa terdapat
pengaruh signifikan iklan terhadap brand
awareness Binus Center sangat kuat (p <
0,0).

Pengaruh Acara dan Pengalaman
terhadap Brand Awareness.

Hasil uji kedua pada Tabel 1 mengenai
acara dan pengalaman terhadap brand
awareness dengan koefisien jalurnya sebesar
0,63 atau 63%. Hasil perhitungan pada
acara dan pengalaman terhadap brand awa-
reness dapat dilihat dari T

hitung 
(8,205) >

T
tabel 

(1,991), berarti hipotesis penelitian ini
diterima.

5. PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Perubahan ini dikarenakan kemajuan
teknologi dan pengetahuan mengenai per-
geseran tren dari pemasaran massal men-
jadi pemasaran tersegmentasi. Hal ini ke-

mudian memunculkan kebutuhan untuk
melakukan integrated marketing commu-
nication.

Pada akhir bab disampaikan saran-saran
untuk mengembangkan Brand Awareness
Binus Center, maka dapat ditarik kesimpu-
lan sebagai berikut:

a. Koefisien determinasi R2determinasi
sebesar 0,72, ini mengindikasikan bah-
wa sebesar 72% seluruh variabel mar-
keting komunikasi dapat diterangkan
oleh iklan, promosi penjualan, hubu-
ngan masyarakat dan publisitas, acara
dan pengalaman, pemasaran langsung,
pemasaran interaktif, pemasaran dari
mulut ke mulut, dan penjualan perso-
nal dan sebesar 28% diterangkan oleh
faktor-faktor lain yang tidak diperhi-
tungkan dalam penelitian ini. Faktor
lain yang terdapat di dalamnya adalah
komunikasi iterpersonal, karena hal
utama yang menjadi masalah lebih
kepada komunikasi.

b. Terdapat dua variabel bebas integrated
marketing communication (IMC),
yakni iklan, serta acara dan pengalaman
yang berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat brand awareness. Dari
dua variabel ini yang nilainya paling
besar korelasinya adalah acara dan
pengalaman.

Tabel 1.
Besarnya Koefisien Jalur setelah Trimming
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c. Dari dua variabel yang signifikan, yaitu
iklan serta acara dan pengalaman
dilakukan proses trimming. Hasil dari
proses trimming dua variabel tersebut
berpengaruh signifikan dan nilai kore-
lasinya paling besar adalah acara dan
pengalaman, yaitu 63%.

5.2. Saran

Berikut ini terdapat beberapa saran
yang bisa peneliti berikan untuk referensi
bagi Binus Center terkait dengan program
integrated marketing communication
dalam memperkuat brand awareness, di
antaranya sebagai berikut.

a. Bahwasanya pihak Binus Center harus
memerhatikan, bahkan meningkatkan
berbagai program dari integrated mar-
keting communication untuk mem-
perkuat brand awareness, terlebih yang
berkaitan dengan  integrated marketing
communication yang terdiri dari iklan
serta acara dan pengalaman. Binus
Center dalam hal ini bisa mengadakan
acara-acara yang sifatnya promosi,
karena acara ini menjadi pengaruh yang
paling besar di dalamnya.

b. Binus Center harus mengevaluasi bebe-
rapa variabel komunikasi pemasaran
terpadu yang secara sendiri-sendiri tidak
berpengaruh secara signifikan. Variabel
tersebut adalah, promosi penjualan,
hubungan masyarakat dan publisitas,
pemasaran langsung, pemasaran inte-
raktif, pemasaran dari mulut ke mulut,
dan penjualan personal.

c. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai varia-
bel-variabel dari komunikasi pemasaran
terpadu yang sesuai dengan kebutuhan
pelanggan dan calon pelanggan, karena
lingkungan yang terus dinamis mengi-
kuti perkembangan yang ada. Hal ini
dapat dilakukan melalui penelitian lebih
lanjut untuk mengetahui dan menge-
nali variabel-variabel dari komunikasi
pemasaran terpadu yang dibutuhkan
pelanggan maupun calon pelanggan.
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Komunikasi Personal Selling: Alat Komunikasi
Pemasaran Organisasi yang Potensial

Sopian
FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)

Abstrak

Komunikasi pemasaran, dalam kajian ini komunikasi personal selling, sangat menentukan
kelangsungan hidup organisasi yang kegiatannya bergantung pada konsumen. Tampaknya
masih banyak organisasi yang kurang memahami kelebihan komunikasi personal selling
sehingga dalam memasarkan produknya (barang atau jasa) mereka tidak serius melibatkan
dukungan sumberdaya manusia (SDM) nonbagian pemasaran/penjualan dalam
menawarkan produknya itu kepada calon konsumen. Padahal praktik komunikasi personal
selling sangat fleksibel dan leluasa sehingga komunikatornya bisa siapa saja, kapan saja,
dan di mana saja, tanpa harus menggangu tugas utama mereka. Dari hasil kajian pustaka
dan pengamatan di lapangan, guna mewujudkan kegiatan komunikasi personal selling,
langkah pertama yang harus dilakukan organisasi yaitu mempersiapkan SDM – termasuk
dari nonbagian pemasaran – sebagai calon komunikator personal selling (lepas). Langkah
selanjutnya membekali mereka dengan informasi (messages) yang dibutuhkan berupa
pengetahuan seputar produk dan organisasi secara benar dan memadai. Termasuk
membekali mereka dengan keterampilan menyampaikan pesan (presentasi) secara baik
dan media informasi yang diperlukan seperti brosur atau yang lainnya. Sedangkan dalam
menentukan komunikannya (calon konsumen atau target pasar), disesuaikan dengan
produk yang akan ditawarkan. Efek yang diharapkan dari proses komunikasi personal
selling adalah pembelian/pemesanan/penerimaan oleh calon konsumen. Tantangan bagi
manajemen atau pimpinan yaitu memberikan motivasi sehingga para calon komunikator
personal selling mempunyai motif yang kuat dalam memerankan diri sebagai komunikator
personal selling.

Kata KKata KKata KKata KKata Kunci: unci: unci: unci: unci: Komunikasi Pemasaran, Komunikasi Personal Selling, Komunikator Per-
sonal Selling, Komunikan

PENDAHULUAN

Bagi organisasi bisnis dan organisasi
nonbisnis yang keberlangsungan hidup
organisasinya sangat bergantung pada hasil
penjualan atau penawaran produk (barang

atau jasa), maka kegiatan komunikasi pema-
saran sangat diperlukan. Salah satu alat ko-
munikasi pemasaran yang masih banyak di-
andalkan adalah komunikasi personal selling.
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Marks (1997) menyebutkan, di Ame-
rika, perusahaan yang menerapkan pema-
saran produknya melalui komunikasi per-
sonal selling terdapat lebih dari 13 juta orang.
Masih menurut Marks, khusus komuni-
kasi personal selling yang terlibat dalam
industri periklanan sekitar 500 ribu orang
pada tahun 1997 (dalam Hermawan, 2012:
106).

Di Indonesia, sepertinya tidak ada data
yang mengungkap jumlah orang yang me-
masarkan barang atau jasa organisasi melalui
komunikasi personal selling. Tapi banyak
sekali organisasi yang menawarkan barang
atau jasanya melalui komunikasi personal
selling. Baik yang dilakukan dengan cara
mengunjungi target pasar (konsumen) secara
langsung, maupun calon konsumennya yang
mendatangi/mengunjungi  tempat-tempat
resmi penjualan atau penawaran produk.

Mengingat begitu pentingnya komu-
nikasi personal selling dalam memasarkan
atau menawarkan suatu produk kepada tar-
get pasar yang dituju, maka organisasinya
harus memiliki tim komunikator personal
selling yang baik. Tanpa adanya tim komu-
nikator personal selling yang baik mustahil
organisasi yang mengandalkan komunikasi
personal selling sebagai kegiatan komuni-
kasi pemasarannya dapat meningkatkan
hasil penjualan produknya. Peningkatan
dari hasil penawaran produk tercermin dari
kian banyaknya konsumen yang menggu-
nakan produk yang ditawarkan suatu orga-
nisasi. Sebaliknya, menurunnya hasil pen-
jualan/penawaran barang atau jasa tercermin
pula dari semakin berkurang/sedikitnya
konsumen yang menggunakan barang atau
pengguna jasa suatu organisasi.

Apabila suatu organisasi masih meng-
andalkan komunikasi personal selling untuk
menawarkan produknya kepada calon kon-
sumen, maka mempersiapkan lebih banyak
sumberdaya manusia (SDM) dalam men-
dukung kegiatan komunikasi pemasaran
ini harus menjadi perhatian serius dari
pihak manajemen/pimpinan. Permasala-
hannya, tampaknya tidak sedikit manaje-
men/pimpinan kurang memahami kelebi-
han/keunggulan dari komunikasi personal
selling ini.

PROMOSI DAN KOMUNIKASI
PEMASARAN

Menurut Kotler dan Armstrong (1997:
49) promosi (promotion) merupakan akti-
vitas yang mengkomunikasikan keunggu-
lan produk (barang dan jasa) dan membu-
juk pelanggan sasaran untuk membelinya.
Sedangkan komunikasi pemasaran
menurut Donaldson, Smit, Ross & O’connor
(2007: 32): “Marketing communication
is the way in which companies inform their
target markets of their product or service”
(komunikasi pemasaran adalah cara yang
dilakukan perusahaan dalam menginfor-
masikan produk atau jasa kepada sasaran
pasar mereka).

Pernyataan tersebut menegaskan, pada
dasarnya promosi merupakan kegiatan ko-
munikasi pemasaran. Kesamaan memahami
pengertian promosi sebagai komunikasi pe-
masaran dapat pula dipahami dari pendapat
Kottler & Armstrong (1997) juga Lamb,
Hair & McDaniel (2001) yang menyebut-
kan bauran promosi (promotion mix) ter-
diri dari iklan (advertising), penjualan pri-
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badi (personal selling), promosi penjualan
(sales promotion) dan hubungan masyara-
kat (public relations). Bauran promosi ini
juga disebutkan oleh Smith, Chris dan
Pulford (1999: 11) sebagai alat-alat komu-
nikasi pemasaran (marketing communica-
tions tools). Dari kedua penjelasan tersebut
cukup jelas jika dikatakan promosi pada
dasarnya adalah kegiatan komunikasi
pemasaran.

Advertising menurut Belch & Belch
(dalam Morissan, 2010: 17) adalah “Any
paid form of nonpersonal communication
about an organizatiort, product, service, or
idea by an identified sponsor”. Dari
penjelasan ini dapat dikemukakan bahwa
iklan merupakan setiap bentuk komuni-
kasi nonpersonal mengenai suatu organisasi,
barang, jasa atau ide yang dibayar oleh satu
sponsor yang diketahui. Dengan demikian,
dalam prosesnya, setidaknya advertising
harus menggunakan media, terutama
media massa, melibatkan sejumlah SDM,
serta membutuhkan biaya (paid) yang harus
dikeluarkan pihak pemasang iklan (organi-
sasi). Penayangan atau pemuatan iklan juga
ditentukan oleh durasi atau ruang (space)
yang telah ditentukan.

Sales promotion adalah kegiatan ko-
munikasi pemasaran yang ditujukan kepada
dua sasaran: distribusi dan konsumen
(Kennedy, 2009: 10). Dari penjelasan ini
maka kegiatan promosi penjualan tidak ter-
batas pada sasaran konsumennya, tetapi juga
pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi
atau peredaran suatu produk sehingga pro-
duk bisa sampai ke tangan konsumen. Pro-
mosi penjualan merupakan kegiatan pema-
saran yang memberi nilai tambah, insentif,

atau rangsangan kepada pihak-pihak yang
turut mendistribusikan suatu produk ke
sasaran konsumen dengan tujuan dapat
meningkatkan penjualan. Promosi penju-
alan biasanya diterapkan ketika penjualan
mengalami penurunan.

Public relations menurut Frazier Moore
(1988: 19) merupakan fungsi manajemen
yang mengevaluasi sikap publik, meng-
identifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan
dan prosedur-prosedur seseorang atau
sebuah organisasi berdasarkan kepentingan
publik, dan menjalankan suatu program
untuk mendapatkan pengertian dan
penerimaan publik. Eddy Kurnia (2010:
190) menuliskan, praktik kehumasan
umumnya dipengaruhi oleh fungsi-fungsi
yang ada di organisasi seperti marketing,
human relations atau industrial relation,
keuangan, legal compliance dan lain-lain.
Dari pemahaman tersebut jelaslah bahwa
kehumasan berperan pula dalam mendu-
kung kegiatan komunikasi pemasaran.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di
atas dapat dikemukakan: praktik dari ketiga
alat komunikasi pemasaran tersebut cen-
derung lebih sistemik dan/atau lebih banyak
melibatkan SDM daripada alat komunikasi
pemasaran personal selling sebagaimana
akan dibahas selanjutnya.

KOMUNIKASI PERSONAL
SELLING

Mengingat personal selling merupakan
salah satu alat komunikasi pemasaran,
maka personal selling dapat disebut sebagai
komunikasi pemasaran personal selling atau
cukup disebut sebagai komunikasi personal
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selling. Personal selling menurut Heerden
dan Cant (2008) adalah “..the process of
person to person communication between
a salesperson and a procpective customer....”
Dari definisi ini dapat dipahami bahwa pen-
jualan pribadi (personal selling) merupakan
proses komunikasi antara per orangan, yaitu
antara penjual dan konsumen. Kotler dan
Armstrong (1997) menjelaskan personal
selling adalah interaksi tatap muka dengan
satu atau beberapa calon pembeli dengan
maksud untuk melakukan presentasi,
menjawab pertanyaan dan memperoleh
pemesanan.

Pendapat Kotler dan Arsmtrong me-
miliki perbedaan dengan pendapat Heer-
den dan Cant. Perbedaan paling prinsip dari
kedua definisi personal selling ini terletak
pada pemahaman person to person com-
munication seperti disampaikan Heerden
dan Cant dengan interaksi tatap muka (face
to face) sebagaimana ditegaskan Kotler dan
Armstrong.

Person to person communication tidak
hanya dapat ditempuh secara tatap muka
(face to face) melainkan juga bisa menggu-
nakan media (with media) seperti telepon,
chating melalui internet secara pribadi atau
cara lain yang juga bersifat pribadi (person
to person). Sedangkan interaksi tatap muka
tiada lain adalah face to face communica-
tion (komunikasi langsung secara tatap
muka) yang mengharuskan komunikator
dan komunikannya bertemu secara lang-
sung, bukan menggunakan media seperti
melalui telepon atau chating pribadi me-
lalui internet.

Penulis membatasi pemahaman ko-
munikasi personal selling merujuk pada
penjelasan Kotler dan Arsmtrong (1997)
bahwa interaksi tatap muka (face to face)
dengan satu atau beberapa calon pembeli
dengan maksud untuk melakukan presen-
tasi, menjawab pertanyaan dan memper-
oleh pemesanan. Perlu ditegaskan, presen-
tasi yang dimaksud tidak dibatasi pada
pemahaman presentasi formal seperti dila-
kukan di ruangan khusus, menggunakan
multimedia dan dihadiri sejumlah orang
yang duduk di sana. Tapi ketika seseorang
menjelaskan barang atau jasa yang ditawar-
kannya kepada calon konsumen dengan
harapan terjadinya penerimaan (pembelian,
penggunaan), maka ketika itu pula terjadi
presentasi atau proses komunikasi personal
selling.

Hasil tinjauan lapangan membuktikan,
wujud kegiatan komunikasi personal selling
sangat luas. Luasnya wujud kegiatan ko-
munikasi personal selling dapat dilihat pada
tataran praktik komunikasi personal selling
yang sesungguhnya bisa dilakukan oleh siapa
saja: dari mulai pegawai di level terendah
hingga pada level pimpinan tertinggi orga-
nisasi, dari mulai pegawai tetap hingga
pegawai lepas, dari mulai pegawai di bagian
khusus pemasaran/penjualan hingga bagian
nonpemasaran/nonpenjualan. Mereka yang
bekerja di bagian nonpemasaran/nonpen-
jualan dapat berperan sebagai komunikator
personal selling tanpa harus mengganggu
pekerjaan utama mereka. Mereka bisa me-
lakukan pekerjaan tersebut di luar kantor
atau menyesuaikan sendiri waktunya.
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Berlangsungnya proses komunikasi
personal selling memang dapat terjadi di
mana saja: di ruangan yang khusus disetting
untuk presentasi penjualan, di outlet pen-
jualan, di loket pelayanan pelanggan, dan
di berbagai tempat lain yang memungkin-
kan proses komunikasi personal selling
terjadi, termasuk di lobi hotel, di cafe-cafe,
di dalam kendaraan, di dalam kelas, hingga
di ruang terbuka seperti di halaman suatu
gedung atau di halte dan pinggir jalan.

Pemahaman mengenai fleksibilitas ber-
langsungnya proses komunikasi personal
selling bisa pula dicermati dari jenis-jenis
personal selling yang dikemukakan
Jayachandran serta Heerden & Cant. Jaya-
chandran (2006)  menyebut jenis personal
selling antara lain retail selling dan  field
selling. Retail selling (penjualan eceran)
yaitu menjual produk kepada konsumen
untuk penggunaan dirinya secara pribadi,
bukan untuk bisnis atau diperdagangkan
kembali. Retail selling merupakan aktivitas
personal selling yang biasanya terjadi di
toko-toko, outlet, showroom, shopping
mall, atau sejenisnya.

Kebalikan dari retail selling adalah
penjualan grosiran (wholesale selling)  yang
berarti menjual produk dalam jumlah
tertentu (biasanya banyak) untuk keperluan
dijual kembali, digunakan dalam mempro-
duksi barang atau jasa lainnya, atau untuk
mengoperasikan sebuah organisasi (Heer-
den dan Cant, 2008). Baik menjual secara
grosiran maupun menjual secara eceran
sebenarnya bisa pula diawali dengan proses
komunikasi personal selling yang dapat
dilakukan di mana saja dan kapan saja. Di
mana saja berarti tidak hanya dilakukan di

kantor, pabrik atau di toko, melainkan di
tempat lain. Kapan saja berarti proses ko-
munikasi personal selling tidak cuma bisa
dikerjakan pada jam-jam kerja, tetapi di
luar jam kerja pun proses komunikasi per-
sonal selling dapat ditempuh.

Field selling (penjualan lapangan)
merupakan kegiatan komunikasi personal
selling yang khusus ditempuh dengan
mendatangi calon konsumen ke mana saja
yang dianggap potensial: ke rumah-rumah,
perusahaan, kantor-kantor, dan ke beragam
tempat lain. Komunikator  personal selling
dalam konteks field selling juga biasa me-
ngunjungi calon konsumen di suatu tempat
yang sebelumnya sudah mereka sepakati.
Komunikator personal selling jenis ini
dituntut aktif merencanakan serta melak-
sanakan jadwal kunjungan atau menemui
calon konsumen potensial yang keberada-
annya bisa di mana saja.

Apabila dalam field selling komunika-
tor personal selling-nya harus mendatangi
calon konsumen, maka dalam retail selling
dan wholesale selling cenderung dipahami
bahwa komunikator personal seeling-lah
yang didatangi calon konsumen. Didatangi
oleh calon konsumen maksudnya calon
konsumen yang mendatangi komunikator
personal selling di tempat formal mereka
bekerja. Namun, seperti telah ditegaskan,
retail selling dan wholesale selling pada
dasarnya bisa pula diawali dengan proses
komunikasi personal selling yang dilakukan
di luar tempat kerja dan di luar jam kerja
formal. Singkatnya, proses komunikasi pada
kedua jenis personal selling ini pun dapat
ditempuh di mana saja dan kapan saja.
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Dari penjelasan di atas, apa pun jenis
personal sellingnya, dapat disimpulkan:
betapa leluasa atau fleksibelnya kegiatan
komunikasi personal selling karena tanpa
harus dibatasi oleh tempat, waktu, bahkan
jabatan atau status kerja komunikatornya.
Keleluasaan atau fleksibelitas kegiatan ko-
munikasi personal selling merupakan ke-
unggulan/kelebihan dari proses komunikasi
pemasaran ini.

Keleluasaan atau fleksibilitas dari prak-
tik komunikasi personal selling membuat
alat komunikasi pemasaran sangat poten-
sial untuk diterapkan organisasi dalam me-
ningkatkan penjualan/penawaran produk
tanpa harus mengandalkan bagian khusus
pemasaran/penjualan. Berbeda dengan
penggunaan alat komunikasi pemasaran
seperti advertising, sales promotion, dan
public relations yang prosesnya lebih sis-
temik dan/atau melibatkan sumberdaya
yang lebih banyak.

UNSUR-UNSUR DALAM PROSES
KOMUNIKASI PERSONAL
SELLING

Dalam tinjauan ilmu komunikasi, untuk
memahami keleluasaan atau fleksibilitas
dari praktik komunikasi personal selling,
kita harus mengkajinya lebih dahulu dari
pemenuhan unsur-unsur dalam proses
komunikasi personal selling.

Komunikasi personal selling terdir dari
dua konsep: komunikasi dan personal
selling. Harold Laswell (dalam Effendy,
2011: 11) menjelaskan, komunikasi adalah
suatu proses: siapa (who), mengatakan apa
(say what), dengan saluran apa (in which

channel), kepada siapa (to whom), dan
dengan akibat atau hasil apa (with what
effect). Mengacu pada proses komunikasi
Laswell, maka unsur komunikasi terdiri
dari:

a. Komunikator (who)

b. Isi pernyataan/pesan (say what)

c. Media/Channel yang digunakan (in
which channel)

d. Komunikan (to whom)

e. Efek (with what effect).

Personal selling seperti ditegaskan Kot-
ler dan Arsmtrong (1997) adalah “interaksi
tatap muka dengan satu atau beberapa calon
pembeli dengan maksud untuk melakukan
presentasi, menjawab pertanyaan dan
memperoleh pemesanan”. Dari penjelasan
kedua pakar pemasaran ini dapat dike-
mukakan bahwa unsur-unsur dari personal
selling yaitu adanya:

a. Interaksi tatap muka. Interaksi tatap
muka di sini yaitu interaksi antara orang
yang menawarkan barang atau jasa (bisa
siapa saja dan kapan saja) dengan satu
atau lebih calon konsumen.

b. Presentasi (dan menjawab pertanyaan).
Presentasi (dan menjawab pertanyaan)
yang dimaksud tidak sebatas pemaha-
man presentasi (dan menjawab pertan-
yaan) yang biasa diadakan di ruangan
khusus, menggunakan laptop dan lcd/
ohp, serta diikuti sejumlah peserta yang
duduk di sana. Presentasi (dan menja-
wab pertanyaan) yang dilakukan oleh
orang yang menawarkan suatu produk
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(barang atau jasa) dapat berlangsung di
mana saja tanpa dibatasi tempat, sarana
pendukung tadi, dan waktu tertentu.

c. Dimaksudkan memperolah pemesa-
nan.  Presentasi (dan menjawab pertan-
yaan) yang dilakukan oleh orang yang
menawarkan produk harus dimaksud-
kan untuk memperoleh pemesanan
(terhadap barang atau jasa yang dita-
warkan) dari calon konsumen. Jadi,
tujuan untuk memperoleh pemesanan
merupakan keharusan, terlepas apakah
tujuan tersebut tercapai atau tidak.

Mengacu pada unsur-unsur dalam
proses komunikasi sebagaimana disebut-
kan Laswell dan unsur-unsur dalam perso-
nal selling seperti yang dapat dipahami dari
penjelasan Kotler dan Arsmtrong di atas,
maka dapat disimpulkan dalam proses ko-
munikasi personal selling terkandung unsur-
unsur seperti gambar di bawah ini dengan

mencantumkan penambahan penjelasan
sebagai berikut:

a.a.a.a.a. KomunikatorKomunikatorKomunikatorKomunikatorKomunikator

Orang yang menyampaikan suatu
informasi atau pesan. Komunikator da-
lam proses komunikasi personal selling
pada dasarnya bisa siapa tanpa harus dari
bagian pemasaran/penjualan, tanpa
mengenal level jabatan, bahkan pegawai
tidak tetap juga dapat melakukannya.

b.b.b.b.b. PPPPPesanesanesanesanesan

Pesan-pesan atau isi penyataan (messa-
ges) dari komunikator personal selling
terkandung dari presentasi (dan dalam
menjawab pertanyaan) yang disampai-
kannya. Pesan atau isi pernyataan ko-
munikator personal selling di antaranya
mengenai produk yang ditawarkan
organisasi dan harga atau biaya yang
harus dikeluarkan calon konsumen.

Gambar 1.
Unsur-Unsur dan Proses Komunikasi Personal Selling
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c.c.c.c.c. Media/MediumMedia/MediumMedia/MediumMedia/MediumMedia/Medium

Apabila proses komunikasi personal
selling dilakukan hanya menggunakan
lisan yang disampaikan secara langsung
(face to face communication) maka
mediumnya adalah diri pribadi komu-
nikator yang bersangkutan. Tetapi jika
ia menggunakan alat bantu dalam
menyampaikan suatu pesan, misalnya
menggunakan salah satu, beberapa, atau
semua dari alat bantu (seperti: brosur,
laptop-LCD/OHP, alat pengeras suara,
papan tulis, atau yang lainnya), maka
media penyampai pesannya adalah
individu komunikator dan alat bantu
tersebut.

d.d.d.d.d. KomunikanKomunikanKomunikanKomunikanKomunikan

Komunikan adalah orang yang mene-
rima pesan atau pernyataan. Komuni-
kan dalam proses komunikasi ini ada-
lah konsumen atau calon konsumen.
Tetapi ketika ia mempertanyakan se-
suatu, maka konsumen pun bertindak
sebagai komunikator. Begitulah dalam
proses komunikasi dua arah (two way
communications) sebagaimana yang
terjadi dalam proses komunikasi
personal selling. Calon pembeli, calon
nasabah, calon mahasiswa merupakan
contoh-contoh dari komunikan dalam
proses komunikasi personal selling.

e.e.e.e.e. EfekEfekEfekEfekEfek

Efek yang dimaksud adalah dampak
dari proses komunikasi yang muncul
dalam diri komunikan. Efek komuni-
kan bisa berupa penolakan yang men-
yebabkan komunikan (calon konsu-
men) tidak membeli, tidak mengguna-

kan, atau tidak memilih barang atau
jasa yang ditawarkan komunikator.
Tetapi efek yang diharapkan dari pen-
yampaian pesan yang dilakukan komu-
nikator kepada komunikannya adalah
terjadinya pembelian atau penerimaan
terhadap produk yang ditawarkan
komunikator. Seorang komunikator
personal selling harus memiliki motif
komunikasi agar komunikannya me-
nerima produk atau jasa yang ditawar-
kan kepada mereka.

PRODUK ATAU JASA DALAM
KOMUNIKASI PERSONAL
SELLING

Barang atau jasa yang tepat dipasarkan
melalui personal selling, menurut Heerden
dan Cant (2008), umumnya adalah produk-
produk yang mempunyai nilai keunikan
yang tinggi atau membutuhkan demonstrasi
atau simulasi. Menurut mereka, komuni-
kasi personal selling paling efektif apabila
produk yang ditawarkan memiliki kom-
pleksitas dan memiliki manfaat yang belum
jelas dipahami (Heerden dan Cant, 2008).

Buku-buku ensiklopedia, peralatan ke-
dokteran dan kesehatan, penggunaan mesin-
mesin yang secara teknis cukup rumit dalam
pengoperasiannya, produk-produk asu-
ransi, multilevel marketing atau MLM
adalah contoh-contoh produk yang mem-
butuhkan presentasi dan demonstrasi. Tapi
produk-produk lain termasuk barang-
barang konsumsi (consumer goods) yang
dijual eceran di toko-toko, supermarket,
department store, pada kenyataannya juga
menggunakan personal selling karena
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pembeli/calon pembelinya bertemu langs-
ung dengan penjaga/pelayan/tenaga penjual
atau wiraniaga.

Lembaga pendidikan tinggi juga me-
masarkan jasanya antara lain melalui komu-
nikasi personal selling. Apalagi setiap pergu-
ruan tinggi memiliki keunikan tersendiri.
Keunikannya mungkin dari aspek penye-
lenggara lembaga pendidikan tersebut,
bagaimana penyelenggaraan pendidikan
dilakukan, fasilitas apa saja yang dimiliki
atau akan diberikan, bagaimana biaya pen-
didikannya, sistem pembayarannya, adakah
pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa
tertentu dan seperti apa persyaratannya,
bagaimana potensi beasiswa untuk melan-
jutkan S2 bagi lulusan terbaik, dan berbagai
informasi lain yang mungkin perlu diketa-
hui calon mahasiswa. Informasi atau isi
pesan-pesan tersebut bisa dijelaskan secara
lebih tuntas melalui proses komunikasi per-
sonal selling atau face to face communica-
tions.

PENUTUP

Komunikasi pemasaran memberikan
kontribusi langsung bagi kelangsungan
hidup organisasi bisnis dan nonbisnis selama
kegiatan organisasi tersebut sangat bergan-
tung pada keberadaan orang-orang yang
menggunakan/memilih barang atau jasa
yang mereka tawarkan. Produsen produk
tertentu dan lembaga pendidikan tinggi
termasuk di antaranya.

Mengingat pentingnya pemasaran,
Lamb, Hair & McDaniel (2001) menga-
takan bahwa pemasaran merupakan bagian
dari pekerjaan setiap orang dalam organi-

sasi. Mengutip pernyataan David Packard
dari Hewlett-Packard, “Pemasaran terlalu
penting untuk hanya diserahkan kepada
mereka yang berada di bagian pemasaran”
(dalam  Lamb, Hair dan McDaniel , 2001).

Alat komunikasi pemasaran yang
paling fleksibel dan leluasa untuk ditempuh
adalah komunikasi personal selling. Ko-
munikasi personal selling memungkinkan
bagi suatu organisasi untuk mempersiap-
kan lebih banyak SDM dalam mendukung
pemasaran produk yang mereka tawarkan
tanpa harus menggangu tugas utama mereka
yang tidak secara khusus bekerja di bagian
pemasaran/penjualan. Tantangan bagi
manajemen atau pimpinan adalah meya-
kinkan kepada SDM-nya bahwa komuni-
kasi pemasaran sangat penting karena
menentukan keberlangsungan hidup
organisasi dan kesejahteraan mereka. Mereka
dapat berkontribusi nyata dalam mendu-
kung komunikasi pemasaran dengan
bersedia menjadi komunikator personal
selling. Dalam proses komunikasi personal
selling, unsur komunikator merupakan
unsur pertama yang harus dipersiapkan oleh
organisasi.

Tantangan berikutnya mengenai unsur
pesan-pesan (messages), yaitu informasi yang
perlu disampaikan kepada calon konsumen
ketika proses komunikasi personal selling
dilakukan. Manajemen atau pimpinan
organisasi harus membekali SDM-nya yang
siap bertindak sebagai komunikator perso-
nal selling dengan pengetahuan yang benar
dan memadai mengenai produk (product
knowledge) yang ditawarkan organisasi.
Termasuk informasi mengenai keunggulan
atau kelebihan barang atau jasa yang dita-
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warkan. Calon komunikator personal
selling juga perlu diberikan keterampilan
agar penyampaian pesan-pesannya lebih
mudah dipahami dan diharapkan menim-
bulkan daya tarik di hadapan calon konsu-
men. Singkatnya, menurut Alexis S. Tan
(dalam Kriyantono, 2010: 383), sebagai
sumber informasi, komunikator personal
selling harus memiliki kepercayaan (kredi-
bilitas) dan daya tarik bagi calon konsumen.

Dalam menyampaikan pesan-pesannya
(presentasi dan menjawab pertanyaan),
seorang komunikator personal selling seba-
iknya dibekali pula alat bantu (medium/
media) yang diperlukan dalam menyam-
paikan pesan-pesannya seperti brosur, buk-
let, atau media lainnya. Dengan demikian
organisasi perlu mempersiapkan medium/
media komunikasi yang dibutuhkan calon
komunikator personal selling-nya supaya
pesan yang akan disampaikan kepada calon
konsumen dapat lebih jelas, lengkap, sekali-
gus lebih dipahami dan diharapkan menarik
minat mereka untuk menggunakan/me-
milih produk yang ditawarkan.

Sebelum seseorang melakukan peker-
jaannya sebagai komunikator personal
selling,  harus ada motivasi yang mendorong
dirinya untuk melakukan pekerjaan ter-
sebut. Motivasi menyangkut alasan-alasan
seseorang untuk melakukan suatu peker-
jaan (Pace dan Faules, 2000: 113).  Dalam
pendekatan motivasi klasik tradisional atau
traditional approach yang diperkenalkan
Frederik Winslow Tailor (dalam Arifin,
2003: 60), motivasi menyangkut alasan
untuk memenuhi kebutuhan fisik/biologi
termasuk upah, bonus atau insentif.  Me-
nurut pendekatan ini, upah, bonus atau

insentif merupakan alat yang efektif dalam
memotivasi seseorang. Seandainya insentif
atau bonusnya menarik, maka tidak hanya
para pegawai di suatu organisasi bisnis, para
pegawai di suatu lembaga pendidikan ting-
gi, misalnya, termasuk tenaga fungsional
seperti dosen dan mahasiswa, kemungki-
nan mereka pun bersedia menjadi komuni-
kator personal selling lepas bagi organisasi
tersebut.

Sebagai manusia, mereka ingin dihargai,
dianggap berguna dan penting oleh organi-
sasi seperti dipahami dari pandangan moti-
vasi menurut pendekatan hubungan ma-
nusia (human relation approach) yang
diperkenalkan Elton Mayo (dalam Arifin,
2003: 61). Tantangan dari pimpinan atau
manajemen adalah harus mampu memo-
tivasi para calon komunikator personal
selling-nya, setidaknya dengan dilandasi dua
pandangan motivasi tersebut.
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1. PENDAHULUAN

Pada pemilihan presiden 2014, peran
media sosial cukup menarik untuk diteliti.
Masyarakat yang semakin fasih menerima
beragam informasi dari media internet, yang
mampu menyajikan berbagai informasi
yang dibutuhkan. Inilah zaman kemajuan
untuk menerima perubahan media walau-
pun sebenarnya internet bukanlah hal yang
baru di Indonesia, tetapi dapat dikatakan
media yang ‘baru’ penggunaannya dalam
berpolitik di Indonesia.

Peran Media Center dalam Membangun Komunitas
Pendukung Capres 2014

Rully
rully_yose@yahoo.com

FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)

Abstract

Nowadays, have made new media as a way to communicate provide a means in the 2014
presidential election battle. Community role, including the volunteer and can be separate
from it. But community has to smart in taking advantage of social in campaign, since
community is not a party backed up with a nuge found, they are no more than a bunch
volunteer with a same vision. Taking advantage of social media is consider the best to way
by GK Forbes, seen from the purposes forming other community, which later on will
distribute campaign attribute and the end this community can gather maximal forces.
This research is a qualitative research, with study case approaches. Observe deeper to
Media Center role, which made social media and all content as smooth campaign GK
Forbes Jokowi-JK supporter version, can reach max outcome in presidential election
campaign 2014. Researh give some idea in processing campaign through social media,
both in the presentation, content or design. So that the utilization of this new media
become the main alternative in the next period.

KeywordsKeywordsKeywordsKeywordsKeywords: New Media, Internet, Social Media

Media internet telah menjadi wahana
dalam berpolitik, dari pencitraan, penyeba-
ran isu, sampai pada pesan yang bermuatan
negatif (black campaign), seperti ingin meng-
giring opini masyarakat. Selain sebagai salu-
ran komunikasi dan informasi dalam berpo-
litik, media ini dapat dimanfaatkan untuk
membangun komunitas dan menggalang
dukungan secara efektif dan efisien, apalagi
kini dengan bermunculannya media-media
sosial yang telah terintegrasi berbagai macam
fitur di dalamnya, sehingga semakin memu-
dahkan dalam penyebarluasan informasi.
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Selain sebagai saluran komunikasi dan
informasi dalam berpolitik, media ini bisa
dimanfaatkan untuk membangun komu-
nitas dan menggalang dukungan secara efek-
tif dan efisien, apalagi kini dengan bermun-
culannya media-media sosial yang telah ter-
integrasi berbagai macam fitur di dalamnya,
sehingga semakin memudahkan siapa pun
dalam penyebarluasan informasi. Namun
apakah media internet ini telah maksimal
penggunaannya dalam politik di Indonesia?
Jawabnya mungkin berbanding lurus de-
ngan kondisi kemajuan infrastruktur dan
sumber daya manusia di Indonesia.

Karena faktanya kecepatan internet di
Indonesia berada di urutan 118 dunia pada
kuartal IV 2013, dengan kecepatan akses
sebesar 1,6 Mbps dan hampir menjadi juru
kunci di wilayah Asia Pasifik, baru 0,1 per-
sen pengguna internet Indonesia bisa me-
nikmati kecepatan koneksi di atas 10 Mbps,
berdasarkan dari data Akamai Technologies
Inc. dalam artikel yang dirilis tekno.kom
pas.com. dapat disimpulkan bahwa kece-
patan koneksi internet yang masih rendah
namun jumlah penggunanya cukup tinggi.
Dapat dikatakan masyarakat Indonesia telah
cukup fasih menggunakan media terkini
dalam kesehari-hariannya. Jumlah peng-
guna yang tinggi inilah peluang yang sangat
potensial untuk memanfaatkan media
internet sebagai media komunikasi politik.

Media komunikasi ialah perantara da-
lam penyampaian informasi dari komuni-
kator kepada komunikan yang bertujuan
untuk efisiensi penyebaran informasi atau
pesan tersebut. Sedangkan Blumler dan
Kavanagh (1999) menyadari suatu kemun-
culan ‘third age of political communication’

di mana media cetak dan penyiaran akan
kehilangan tempat sebagai saluran utama
komunikasi politik pada era baru dengan
melimpahnya informasi (dalam Ward dan
Cahill, 2009: 3). Ketika Blummer dan Ka-
vanagh menulis bahwa ide, informasi dan
berita politik dapat disebarkan melalui
komputer, mereka berpikir mengenai
“internet web” dan teknologi komunikasi
dengan kapasitasnya untuk mencapai arus
informasi dua arah yang memungkinkan
pengguna untuk mencari jenis berita ter-
tentu (dalam Ward dan Cahill, 2009: 3).

Mark Poster pada tahun 1990, dikenal
dengan pemikirannya dengan New Media
Theory, mempublikasikannya dalam buku
The Second Media Age, yang mengungkap-
kan periode baru dalam teknologi interak-
tif dan jaringan komunikasi, khususnya in-
ternet, akan mengubah masyarakat. Ide
dari zaman media kedua, telah berkembang
sejak 1980-an hingga kini, menandai peru-
bahan penting dalam teori media (Littlejo-
hn, 2008: 291). Pernyataan ini melonggar-
kan konsep media itu sendiri, bentuk baru
dalam penggunaan media, hingga kekuatan
media dalam penyebarannya. Bahkan
McLuhan yang dikenal sebagai konsep
“global village” telah jauh menyoroti secara
detail fenomena ini.

Ini menandakan telah adanya asumsi-
asumsi terkait perkembangan media, dari
periode first media age, second media age,
hingga periode sekarang yang dikenal de-
ngan istilah new media. Implementasi
media baru merupakan sarana yang efektif
dan efisien untuk menyampaikan informa-
si, karena kelebihannya yang menawarkan
akses tanpa batas. Komunitas Galang Ke-
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menangan Forum Besar (GK Forbes)
memanfaatkan kekuatan media baru dan
Media Center memegang peranan dalam
menyampaikan informasi, mungkin senada
dengan istilah peribahasa ‘sekali dayung dua
tiga pulau terlampaui’. Tidak berlebihan
jika mengaitkan peribahasa tersebut dalam
peranannya menyampaikan informasi kepada
masyarakat, khususnya jika dikaitkan da-
lam konteks ini.

Teknik dan model penyampaian infor-
masi melalui media-media sosial inilah
yang dilakukan oleh Galang Kemenangan
Forum Besar (GK Forbes) melalui Media
Center dalam menghimpun dan mengga-
lang kekuatan untuk memenangkan Joko
Widodo dalam pemilihan presiden 2014.
Media Center memanfaatkan kekuatan
new media sehingga tampak kecepatan dan
peran sosial media menggantikan peranan
media massa konvensional dalam menye-
barkan informasi serta memengaruhi arah
dan kecepatan perubahan sosial.

Seperti yang diungkapkan Bolter dan
Grusin bahwa konten dalam new media
seperti world wide web (situs internet)
merupakan sebuah kombinasi dari konten
media yang sudah eksis dengan format yang
berbeda, seperti pada penulisan surat kabar,
fotografi, film, rekaman musik, televisi, dan
diproduksi ulang dan dikonversi menjadi
media digital setelah mengalami perkem-
bangan generasi (Heryanto, Gun Gun,
Shulhan Rumaru, 2013: 162).

Kolaborasi konten-konten inilah yang
dilakukan Media Center dalam menyam-
paikan informasi, memberikan rangsangan
kepada khalayak untuk menerima infor-

masi yang ingin disampaikan dan memodi-
fikasi perilaku orang lain untuk bisa memi-
liki kesamaan dalam persepsi. Dengan kata
lain, penyampaian melalui media ini bukan
hanya komunikasi satu arah, namun ber-
potensi untuk menciptakan adanya inte-
raksi antara komunikator dan khalayak.
Dalam penyajiannya yang memanfaatkan
sosial media tentunya diperlukan cara me-
ngemas tersendiri agar terlihat menarik dan
memudahkan. Oleh sebab itu, diperlukan
kreativitas dalam mengolah materi yang
ingin disampaikan, namun kreativitas dalam
konteks ini hanyalah sebagai pelengkap
konten atau atribut kampanye yang men-
jadikan informasi dapat merangsang dan
memudahkan masyarakat.

Interaktivitas telah menjadi istilah
untuk sejumlah media baru, di mana setiap
pengguna dapat saling berkomunikasi,
bertukar gambar atau file layaknya komu-
nikasi dalam sehari-sehari. Pola interaksi
seperti ini memberikan efek kepada orang
lain yang sebelumnya tidak mengenal
akhirnya dapat terlibat dalam topik terse-
but, inilah salah satu aspek yang paling dasar
dari media sosial adalah interaksi yang ter-
jadi sangat luas yaitu terhadap partisipan
atau khalayak. Yang dalam dunia marke-
ting, seluas-luasnya pada konsumen, yang
mengakibatkan konsumen menjadi me-
dium dalam penyebaran informasi. Person
to person, mouth to mouth menjadi me-
dium penyebarannya, di mana interaksi
yang mengalir kepada khalayak dan men-
ciptakan ruang publik dengan sendirinya.

Tentu, media sosial adalah kesempatan
fenomenal bagi mereka untuk tidak hanya
memengaruhi persepsi seseorang sebagai sisi
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lain dari percakapan, tetapi melakukannya
dengan banyak orang lain yang mungkin
hanya melihat proses percakapan. Di sinilah
mereka perlu membuat konten pintar dan
cerdas yang mampu menangani lebih dari
satu orang dan menawarkan petunjuk
untuk memberikan dampak persepsi bagi
banyak orang. Dengan semakin intensifnya
pengguna internet mengacu pada akses
konten kapan saja, dari mana saja, pada pe-
rangkat komunikasi yang hanya dengan
sekali sentuh, menjadikan saling berinterak-
si, umpan balik, partisipasi, bahkan berkre-
asi secara kreatif antarsesama individu.

Pola sinergi Media Center dan komu-
nitas Galang Kemenangan Forum Besar
(GK Forbes) pendukung Jokowi-JK untuk
mengkampanyekan bersama sebagai ben-
tuk dukungan terhadap Jokowi-JK pada
pemilihan presiden 2014, mengingat
waktu yang tidak cukup dan keterbatasan
lainnya dalam komunitas ini. Namun Me-
dia Center mencoba memberikan solusi
alternatif pada pemilihan presiden 2014,
melalui situs dan media sosial untuk meng-
galang kekuatan yang lebih besar. Juga
sebagai jalan keluar dari keterbatasan dana
dan waktu selama masa kampanye tersebut.

2. KAJIAN PUSTAKA

Model atau definisi komunikasi Harold
Lasswell yang terkenal itu, yakni Who Says
What in Which Channel to Whom with
What Effect (Littlejohn, 1996: 334) diang-
gap sebagai salah satu model utama dalam
komunikasi politik bersifat linear. Model
Lasswell ini, meskipun cocok untuk komu-
nikasi massa, namun dijadikan sebagai

landasan definisi komunikasi politik oleh
para peneliti lainnya. Singkatnya, dalam
definisi Chaffe (1975), komunikasi politik
itu dipahami sebagai peran komunikasi da-
lam proses politik. Jika kita pahami definisi
ini, oleh karena proses politik itu luas, maka
sudah barang tentu ruang lingkup komu-
nikasi politik pun luas (Heryanto & Ru-
maru, 2013: 4).

Sementara aspek penting dari media
massa selain faktor pesan adalah kemam-
puan media dalam membentuk opini pub-
lik. Adanya opini publik dengan Snowball
effect-nya akan sangat mungkin mendo-
rong sikap dan perilaku atas suatu isu politik
tertentu (Arifin, 2008: 107). Ruang inilah
yang coba diupayakan dengan maksimal
pada masa kampanye pemilihan presiden
dan komunitas GK Forbes sebagai salah
satu komunitas relawan yang mendukung
Jokowi-JK untuk memenangi event de-
mokrasi pemilihan presiden 2014. Tapi
komunitas ini menekankan kampanye yang
‘smooth’ dalam menggalang kekuatan
untuk membangun komunitasnya lebih
besar lagi.

Sementara Marshall McLuhan (1964)
telah mengungkapkan dalam bukunya Un-
derstanding Media bahwa teknologi
komunikasi memainkan peranan penting
dalam tatanan sosial dan budaya baru mem-
bawa perubahan dari media cetak ke media
elektronik. Konsepnya yang dikenal
dengan global village mengondisikan
tentang perubahan proses distribusi pesan,
bentuk media baru mentransformasikan
pengalaman individu dan masyarakat akan
pesan media, serta media telah memper-
pendek pandangan, pendengaran dan



83

Vol. 3 No. 01, Januari - Juni 2016

sentuhan melalui ruang dan waktu (dalam
Tamburaka, 2013: 71). Yang merupakan
perspektifnya akan pengaruh media yang
turut memicu pengaruh terhadap hubu-
ngan dan kegiatan manusia.

New media yang dimaksud di sini ada-
lah jaringan internet yang dapat menghu-
bungkan seluruh pengguna internet di
seluruh dunia, di dalam suatu jaringan di
mana pun dan kapan pun mereka berada.
New media, atau media baru ini mencakup
teknologi informasi dan teknologi teleko-
munikasi di mana keduanya membentuk
suatu mata rantai yang tak dapat terpisah-
kan di mana teknologi internet dan gadget
menjadi semakin maju, layaknya ‘software
& hardware’ yang saling melengkapi
sehingga tidak akan berarti apa-apa jika
berdiri sendiri, yang menciptakan setiap
individu seakan bergantung pada perangkat
komunikasinya untuk memenuhi kebutu-
han akan informasi, maka media sosial pun
berkembang dengan pesat, pemanfaatan
media-media sosial atau situs jejaring sosial
berlaku pula dalam komunikasi politik,
kampanye, umumnya digunakan untuk
membangun citra, dukungan atau mem-
bangun opini pada masyarakat.

2.1. Media sebagai Komunikasi
Politik GK Forbes

Jika dirunut, istilah komunikasi (com-
munication) berasal dari kata Latin “com-
munis” yang berarti “sama” (William I
Gordon, 1978: 28) atau “communicare”
(Judy Pearson, 1979: 3) yang berarti mem-
buat sama (to make common). Berdasarkan
ini, definisi komunikasi secara sederhana

mengacu pada pengalihan informasi untuk
memperoleh tanggapan (Jl Aranguren,
1967: 11) atau saling berbagi informasi,
gagasan dan sikap (Wilbur Schramm,
1947). Sementara itu, politik diambil dari
kata Latin “politicus” dan bahasa Yunani
(Greek) “politicos” yang berarti relating to
a citizen. Kedua kata tersebut berasal dari
kata “polis” yang bermakna city (kota) (da-
lam Heryanto & Rumaru, 2013: 2)

Model atau definisi komunikasi Harold
Lasswell yang terkenal itu, yakni Who Says
What in Which Channel to Whom with
What Effect (Littlejohn, 1996: 334) diang-
gap sebagai salah satu model utama dalam
komunikasi politik bersifat linear. Model
Lasswell ini, meskipun cocok untuk komu-
nikasi massa, namun dijadikan sebagai lan-
dasan definisi komunikasi politik oleh para
peneliti lainnya. Dan singkatnya, menurut
Chaffe (1975), komunikasi politik dipaha-
mi sebagai peran komunikasi dalam proses
politik. Jika kita pahami definisi ini, oleh
karena proses politik itu luas, sudah barang
tentu ruang lingkup komunikasi politik
pun luas (Heryanto & Rumaru, 2013: 4).

Sebagai objek studi kasus, GK Forbes
sendiri bukanlah komunitas relawan yang
memiliki tujuan secara politik praktis,
namun jika melihat pernyataan di atas yang
mengatakan bahwa lingkup komunikasi
politik yang luas dan komunitas GK For-
bes yang mendukung salah satu kandidat
untuk mencapai kekuasaan, layak dikatakan
upaya komunitas ini selama periode ter-
sebut melakukan kegiatan berpolitik,
tepatnya melakukan komunikasi politik
melalui media sosial. Namun komunitas
ini selama masa pemilihan presiden juga
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tidak mengupayakan tokoh atau politikus
untuk dimajukan dalam kancah politik.
Sehingga praktis GK Forbes tidak memi-
liki jargon-jargon politik untuk menjago-
kan seseorang baik dari dalam komunitas
maupun tokoh di luar komunitas. Karena
sejak awal berdiri komunitas ini bertujuan
hanyalah untuk mendukung Jokowi.

Sedangkan media itu sendiri ialah wadah,
sarana atau alat, yang sifatnya majemuk.
Jadi, media adalah medium dalam bentuk
tunggal. Singkatnya media sosial ialah alat
atau sarana untuk berinteraksi antarsesama
individu tanpa dibatasi ruang dan waktu.
Menurut Kaplan dan Haenlein (2010),
media sosial didefinisikan sebagai sebuah
kelompok aplikasi berbasis Web 2.0 dan
memungkinkan penciptaan dan pertuka-
ran user-generated content. Media sosial
terdiri dari berbagai macam bentuk, terma-
suk social network, forum internet,
weblogs, social blogs, micro blogging,
wikis, podcast, gambar, video, rating dan
bookmark sosial (Kaplan dan Haenlein,
2010; Weber, 2009).

Terlebih akses untuk internet tidak lagi
berbasis jaringan kabel telepon, di mana
teknologi Wireless Fidelity (Wi-Fi) telah
berkembang dengan pesat, senada dengan
besarnya bandwith yang menjadikan
kecepatan media ini terus mengalami per-
kembangan. Lihat saja dengan adanya fitur
wajib pada setiap piranti alat komunikasi
untuk teknologi Wireless Fidelity (Wi-Fi)
dan menjamurnya area-area yang dilengkapi
dengan fasilitas hot spot semakin memper-
mudah pengguna untuk mengakses inter-
net dan bersosial media.

2.2. Konten Media Sosial GK Forbes

Berdasarkan data dari Kementerian Ko-
munikasi dan Informatika (Kemkominfo)
www.kominfo.go.id, jumlah pengguna
internet di Indonesia mencapai 82 juta
orang dan menduduki peringkat ke 8 di
dunia. Dari jumlah pengguna internet
tersebut, 80 persen di antaranya adalah
remaja berusia 15-19 tahun. Untuk peng-
guna facebook, Indonesia di peringkat ke-
4 besar dunia.

Bahkan kubu Barrack Obama meng-
akui manfaat ini saat memenangi jabatan
presiden pada tahun 2008, ditulis dalam
artikel resensi buku berjudul Communica-
tor-in-Chief: How Barack Obama Used
New Media Technology to Win the White
House (Jarvis, 2010: 1), disebutkan bahwa
situs untuk kampanye Obama mengorga-
nisasikan lebih dari seratus lima puluh ribu
kegiatan, menciptakan lebih dari tiga puluh
lima ribu kelompok, memiliki lebih dari
1,5 juta akun dan mendapatkan lebih dari
USD 600 juta dari 3 juta donor. Dalam
kampanye tersebut menggunakan youtube
untuk iklan gratis, mengirimkan alamat
iklan atau tautan kepada para pendukung,
dan membroadcast-nya lagi. Uraian ini
memberikan pandangan bagaimana
kekuatan dari media sosial, yang dijadikan
pula sebagai media kampanye GK Forbes
melalui Media Center, dengan memanfaat-
kan beberapa media sosial yang popular
seperti facebook, twitter, termasuk situs
www.galangjokowi.com.
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2.3. Tentang Situs Internet

Salah satu konten new media adalah
world wide web (situs internet) merupakan
kombinasi dari konten media-media yang
sudah eksis dengan format yang berbeda,
seperti pada penulisan surat kabar, fotogra-
fi, film, rekaman musik, televisi, dan dipro-
duksi ulang dan dikonversi menjadi media
digital setelah mengalami perkembangan
generasi (Bolter dan Grusin, 2000). Sedang
Lister mengungkapkan dalam bukunya
New Media: A Critical Introduction,
internet adalah kumpulan dari jaringan-
jaringan yang menghubungkan komputer-
komputer dan server bersama-sama.

Sedangkan pemahaman lebih rinci me-
nurut Federal Networking Council
Amerika Serikat pada tahun 1995, bahwa
‘internet’ mengacu kepada sistem informasi
global yang (i) secara logis terhubungkan
bersama-sama dengan ruang alamat global
unik yang berbasis protokol internet (IP)
atau perpanjangan subsekuensinya; (ii)
mampu menyokong komunikasi dengan
protokol kontrol transmisi/protokol in-
ternet (TCP/IP) atau perpanjangan subse-
kuensinya, dan atau protokol IP kompati-
bel lainnya; dan (iii) menyediakan, meng-
gunakan atau menghubungkan, baik secara
publik atau pribadi, layanan tingkat tinggi
yang melapisi komunikasi dan infrastruktur
terkait yang dibahas di sini (dalam Her-
yanto, Gun Gun, Shulhan Rumaru, 2013:
162-163).

Uraian tersebut menjelaskan karakte-
ristik yang membedakan internet dengan
bentuk komunikasi lainnya, terletak pada
penyajian yang lebih interaktif dan multi-

media, dan website itu sendiri secara umum
dikembangkan untuk pengaksesan infor-
masi dan memiliki sifat yang interaktif,
yang di dalamnya terdapat konten-konten
media tersebut. Dalam konteks ini internet
banyak dijadikan sebagai saluran komuni-
kasi politik, telah menjadi ruang publik se-
hingga dijadikan sebagai ruang untuk ber-
ekspresi, beropini, dan pada akhirnya dapat
menghubungkan antara politisi, partisan,
sampai pada golongan atau komunitas, baik
untuk menggalang dukungan maupun un-
tuk meng-counter isu yang beredar, selain
untuk pencitraan tentunya.

2.4. Tentang Facebook

Salah satu bentuk dari keberadaan New
Media dengan adanya fenomena muncul-
nya social network (jejaring sosial), face-
book, yang memiliki fitur sangat lengkap
dan jumlah pengguna aktif bulanan face-
book kini sudah melewati angka 1,19
miliar akun. Berdasarkan The Next Web
sambil merilis laporan keuangan kuartal II
2013, yang secara rata-rata facebook diakses
secara aktif oleh 728 juta pengguna per hari
dan 507 juta pengguna di antaranya meru-
pakan pengakses facebook melalui ponsel
atau gadget.

Facebook pertama kali diluncurkan
pada tanggal 4 Februari 2004, didirikan
oleh Mark Zuckerberg bersama rekan kam-
pusnya Eduardo Saverin, Dustin Mosko-
vitz dan Chris Hughes. Nama Facebook
sendiri diinspirasi Zuckerberg dari sebuah
istilah di kalangan kampus seantero AS untuk
saling mengenal antarsesama civitas akade-
miknya yang semula keanggotaannya hanya
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sebatas lingkungan mahasiswa Harvard saja,
berkembang ke perguruan lain seperti Bos-
ton, Ivy League dan Universitas Stanford.
Hingga akhirnya berkembang seperti
sekarang ini. Statistik DoubleClick mem-
perlihatkan bahwa facebook meraih satu
triliun tampilan halaman pada bulan Juni
2011 dan menjadikannya situs web yang
paling banyak dikunjungi di dunia. Namun
perlu diketahui bahwa Google dan sejum-
lah situs web tertentu tidak dihitung dalam
peringkat DoubleClick. Menurut studi
Nielsen Media Research yang dirilis bulan
Desember 2011, Facebook adalah situs web
yang paling banyak diakses kedua di Ame-
rika Serikat.

Sejak diluncurkan pertama kali pada
Februari 2004, hingga kini Facebook telah
merajai situs jejaring sosial. Terkait dengan
penelitian ini, coba kunjungi situs dengan
tautan https://www.facebook.com/
IrHJokoWidodo, akan terlihat jumlah

pendukung Joko Widodo saat ini sebesar
1.225.053 yang akan terus bertambah
setiap harinya, atau https://www.facebook.
com/barackobama akan terlihat jumlah
42.410.407 pendukungnya. Terlihat jelas
penggunanya tidak terbatas dari kalangan
mana pun, serta tidak dibatasi untuk ke-
pentingan apa pun.

Lihat saja ketika status dari salah satu
tokoh pemusik dunia yang memberikan
dukungan terhadap salah satu kandidat
calon presiden Indonesia di halaman face-
booknya. Sting yang memberikan dukung-
an kepada Jokowi beberapa saat sebelum
pencoblosan dengan kicauan “Use your
rights-every vote counts #Jokowi9Juli,”
tulis Sting. Jika diartikan ke Bahasa Indo-
nesia, artinya “Gunakan hak Anda, setiap
suara dihitung #Jokowi9Juli, status duku-
ngan Sting terhadap Jokowi itu mendapat
‘jempol’ atau disukai oleh sebanyak 17.531
pengguna Facebook.

Gambar 1.
Status Dukungan Sting di Facebook

(Sumber: https://www.facebook.com/sting)
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Ada 4.905 komentar dan 7.868 yang
membagikan lagi ke halaman facebook me-
reka atau kepada yang lainnya. Seperti itulah
efek yang mampu diciptakan oleh media
sosial facebook ini, apalagi proses untuk
meraih tanggapan sebanyak itu sangatlah
singkat. Fenomenal bukan?

2.5. Tentang Twitter

Twitter didirikan bulan Maret 2006
oleh Jack Dorsey dan diluncurkan pada
bulan Juli. Sejak diluncurkan, Twitter telah
menjadi salah satu dari sepuluh situs yang
paling sering dikunjungi di Internet, dan
dijuluki dengan “pesan singkat dari Inter-
net.” Di twitter, pengguna tidak terdaftar
hanya bisa membaca kicauan, sedangkan
pengguna terdaftar bisa memosting kicauan
melalui antarmuka situs web, pesan singkat
(SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk
perangkat seluler.

Berbeda dengan facebook, situs jejaring
sosial ini memiliki keunikan tersendiri,
selain fitur yang terbatas dan tidak sebanyak
fitur pada facebook, namun bukan berarti
twitter tak memiliki kekuatan seperti
facebook. Dengan keterbatasan dan fitur,
menjadikan jejaring sosial ini lebih ringan
untuk diakses. Di mana biasanya pengguna
ketika meng-update status istilahnya nget-
weet atau berkicau, dan teman-teman da-
lam list atau disebut followers dapat melihat
dan melanjutkan isi kicauannya, terus be-
rantai layaknya kicauan burung yang saling
bersahutan. Pengguna dapat menuliskan
topik tertentu dengan menggunakan pagar
(#) (hastag). Selanjutnya untuk menyebut-

kan atau membalas pesan dari pengguna
lain bisa dengan menggunakan tanda @.

Menurut Jansen, B. J, zhang, M., So-
bel, K., Chowdury, A. (2009) Twitter
adalah sebuah situs web yang dimiliki dan
dioperasikan oleh Twitter Inc. yang meru-
pakan jejaring sosial mikroblog, yang me-
mungkinkan penggunanya untuk mengi-
rimkan dan membaca pesan dengan batas
140 karakter dalam sekali tweets.

Pemilihan presiden 2014 di Indonesia
pun tak luput dari fenomena kicauan ini,
masih ingat dengan kicauan artis luar ne-
geri, seperti Jason Mraz melalui akun
twitternya, @jason_mraz yang diikuti 5
juta pengguna itu bertanda verified page,
penanda keaslian akun. Kemudian salah satu
grup musik yang terkenal dengan hitsnya
‘So little time’ di tahun 97 lewat album
Fresh Meat, Arkarna dengan kicauannya
“VOTE JOKOWI NOW FOR A
BETTER AND STRONGER FUTURE
FOR INDONESIA! EVERY VOTE
COUNTS GUYS! #ArkarnaVoteJokowi-
retweet!” demikian tulis Arkarna lewat akun
Twitternya @arkarna, telah respon kembali
sebanyak 26 ribu.

Contoh lainnya, masih ingat dengan
(hastag) #AkhirnyamilihJokowi atau
#DariAwalMilihJokowi?

2.6. Konten Media

Perkembangan di bidang teknologi in-
formasi menyebabkan terjadinya konver-
gensi atau berintegrasinya media-media
yang ada untuk digunakan dan diarahkan
ke dalam satu titik tujuan. Bill Gates pendiri
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Microsoft (dalam Suprapto, 2011: 117)
mengemukakan bahwa konvergensi tidak
akan terjadi sampai seseorang memiliki se-
gala sesuatu dalam bentuk digital yaitu ketika
konsumen dapat dengan mudah menggu-
nakannya pada semua bentuk peralatan yang
berbeda (dalam Tamburaka, 2013: 77).

Dengan perkembangan media saat ini,
dalam hal ini disebut media baru dan melu-
asnya pengguna tanpa batas terhadap inter-
net menjadikan media visual memiliki peran
penting dalam menyampaikan informasi.
Penting untuk mengemas informasi yang
menarik kepada masyarakat, tentu saja tak
mengenyampingkan aspek kemudahan
dalam aplikasinya. Tidak hanya memberi

kesan menarik, namun harus pula memu-
dahkan bagi masyarakat.

Korelasi dari konten media adalah pen-
yajian, yang nantikan akan berkaitan dengan
komunikasi visual, sementara komunikasi
visual bisa dikatakan sebagai komunikasi
yang berkaitan dengan indera penglihatan,
serangkaian proses penyampaian informasi
atau pesan kepada pihak lain dengan peng-
gunaan media penggambaran yang hanya
terbaca oleh indera penglihatan. Komuni-
kasi visual mengkombinasikan seni, lam-
bang, tipografi, gambar, desain grafis, ilus-
trasi, dan warna dalam penyampaiannya.
Namun bagian ini hanya sebagai pemapa-
ran saja dan tidak diulas lebih lanjut, pene-

Gambar 2.
Status Dukungan  Arkarna di Twitter

(Sumber: https://twitter.com/arkarna)
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litian dalam konteks ini tidak mengkaji
lebih jauh dari sisi keindahan atau estetika.

Design is a social activity. Rarely wor-
king alone or in private, designers respond
to clients, audiences, publishers, instituti-
ons, and collaborators. While our work is
exposed and highly visible, as individuals
we often remain anonymous, our contri-
bution to the texture of daily life existing
below the threshold of public recognition
(Amstrong, 2009: 6). Yang menjadikan
kegiatan tersebut sebagai aktivitas sosial,
berkontribusi untuk melengkapi dan me-
respon keinginan pihak lain. Dalam kon-
teks ini ada pada letak teknis yang memu-
dahkan orang lain atau khalayak untuk
memahami, yang tidak hanya penting dari
sisi estetika, tapi pemahaman teknikal juga
harus dikuasai dalam memanfaatkan media
baru ini. Sebagai contoh, hambatan tersen-
diri dalam penggunaan media ini adalah
masalah jaringan atau koneksi di samping
kemampuan tiap individu untuk meman-
faatkan teknologi informatika. Di sinilah
peran media center untuk mampu mem-
berikan rangsangan ke khalayak atau publik
untuk menerima informasi.

2.7. Berita

Berasal dari bahasa sanskerta Vrit yang
berarti “ada” atau “terjadi”, namun dapat
pula dikatakan Vritta  artinya “kejadian yang
telah terjadi”. Sedang dalam bahasa Inggris
disebut News yang mengartikan berita,
berasal dari new (baru) dengan konotasi
kepada hal-hal yang baru.

Menurut Dja’far H. Assegaf berita
adalah laporan tentang fakta atau ide yang
termasa (baru), yang dipilih oleh staf redaksi
suatu harian untuk disiarkan, yang dapat
menarik perhatian pembaca. J. B. Wah-
yudi mengatakan berita adalah laporan ten-
tang peristiwa atau pendapat yang memiliki
nilai penting, menarik, menarik bagi sebagi-
an khalayak, masih baru dan dipublikasi-
kan melalui media massa periodik (dalam
Tamburaka, 2013: 87).

Perbedaan dalam hal ini ialah karateris-
tik, cara penyajian termasuk di dalamnya
perihal ruang dan waktu. Media baru telah
memberikan pergeseran dalam komunikasi,
yang tidak lagi membatasi, namun mem-
berikan keleluasaan dalam berinteraksi
seiring dengan perkembangan teknologi
informatika.

Pergeseran akan penyajian berita
menjadikan media dalam kemasan cetak
maupun media televisi tidak lagi menjadi
satu-satunya sumber berita tercepat, bah-
kan berita-berita dalam internet jauh lebih
cepat dan update. Sebut saja www.detik.com,
www.kompas.com, www.tribunnews.
com dan lain sebagainya, menjadikan isi
berita dapat langsung diupdate tiap detik
dan diakses hanya dengan menyentuh layar
pada gadget.

2.8. Foto

Dari bahasa Yunani, fotografi yaitu Fotos
yang berarti sinar atau cahaya, dan Grafos
yang berarti gambar. Sedangkan dalam
Kamus Bahasa Indonesia adalah seni atau
proses penghasilan gambar dan cahaya pada
film. Sehingga dapat dikatakan bahwa fo-
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tografi itu sebenarnya merupakan aktivitas
“melukis dengan cahaya”. Esensi dari foto
dalam komunikasi ialah alat visual efektif
yang dapat menampilkan gambar/potret
suatu objek secara konkret dan akurat.

Masalah penting dalam memaknai
pesan dalam foto menurut Barthes (1981:
76) yang mengatakan bahwa peristiwa yang
terekam adalah foto yang terjadi di masa
lampau memang betul adanya, namun tak
akan pernah terulang dengan gambaran
yang sama di masa yang berbeda atau “that
the thing has been there” (peristiwa itu
hanya ada di sana saja).

Dalam sebuah berita atau artikel, konon
foto dianggap sebagai bukti yang otentik
dalam menguatkan berita walaupun tidak
merupakan keharusan namun pada kondisi
tertentu foto sangat dibutuhkan untuk
menambah aktualisasi berita dan di sisi lain,
hasil foto dianggap lebih ringkas dalam pen-
yajiannya untuk mendukung suatu materi
berita dibanding bentuk lainnya seperti
film, video. Setidaknya foto juga sanggup
untuk menceritakan kejadian sebenarnya.
Bahkan bagi fotografer jurnalis, momen
dianggap penting dan wajib untuk dida-
patkan dalam meliput berita.

2.9. Film

Film tidak dapat dilepaskan dari seja-
rah fotografi, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, dapat diartikan dalam dua pe-
ngertian. Pertama, film merupakan sebuah
selaput tipis berbahan seluloid yang digu-
nakan untuk menyimpan gambar negatif
dari sebuah objek. Kedua, diartikan sebagai
lakon gambar hidup. Dapat disimpulkan

film merupakan gambar hidup yang di-
simpan dalam bentuk media fisik.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1992
yang dimaksud dengan film ialah karya cipta
seni dan budaya yang merupakan media
komunikasi massa pandang-dengar yang
dibuat berdasarkan asas sinematografi
dengan direkam pada pita seluloid, pita
video, piringan video, dan/atau bahan hasil
penemuan teknologi lainnya dalam segala
bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses
kimiawi, proses elektronik, atau proses
lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat
dipertunjukkan dan/atau ditayangkan
dengan sistem proyeksi mekanik, elektro-
nik, dan/atau lainnya (dalam Tamburaka,
2013: 112).

Namun film dapat juga diartikan seba-
gai realitas ‘semu’ karena merupakan kon-
struksi ulang menurut ide pembuatnya dan
ditampilkan kembali kepada khalayak
seolah-olah itulah realitas sesungguhnya.
Jadi,, film merupakan konten dalam ko-
munikasi yang dibedakan dalam medium-
nya, termasuk di dalamnya durasi, frame
dan lain sebagainya.

2.10. Tentang Komunitas Relawan

Menarik dari formulasi Hanks (1996)
dan Lave dan Wenger (1991), pendekatan
communities-as-practice (komunitas-
sebagai-praktik) menyediakan cara-cara
instruktif untuk mengarahkan cara kita me-
lalui perbedaan kompleks antara bentuk
komunitas broadcast dengan bentuk ko-
munitas network, dan tanpa sentimenta-
lisme yang begitu sering dianggapkan pada
istilah itu.
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Dipusat pendekatan praktik adalah
anggapan bahwa struktur komunitas
diinstankan dan diciptakan kembali dalam
cara-cara kebiasaan dan berulang-ulang atas
tindakan atau praktik. Ketika orang-orang
terlibat dalam aktivitas biasa yang memben-
tuk kehidupan sehari-hari, mereka sedang
berpartipasi “dalam suatu sistem aktivitas
tentang mana partisipan berbagi pemaha-
man tentang apa yang mereka lakukan dan
apa maknanya dalam kehidupan mereka”
(Lave dan Wenger, 1991: 98). Singkatnya,
jika ingin memahami suatu komunitas,
kita harus melihat aktivitas para pesertanya.
Ini adalah definisi cukup minimalis tentang
komunitas, tanpa konotasi hangat dan
kabur yang banyak  dikaitkan ke istilah itu,
tetapi itu adalah definisi yang menyediakan
inti yang bisa diterapkan. Tanpa keterliba-
tan bersama dalam suatu proyek, tidak akan
ada kehangatan dan kekaburan itu (Baym,
2000: 22).

Sedangkan relawan (volunteer) adalah
individu yang secara sukarela meluangkan
waktu dan kemampuan lainnya untuk
mencapai tujuan komunitas. Hal ini dilan-
dasi rasa kebersaman, trust, komitmen dan
kepuasan secara personal. Dapat dikatakan
komunitas relawan GK Forbes tidak ber-
orientasi mengejar keuntungan (profit).

Dalam hal ini media dikaitkan dengan
integrasi sosial. Pendekatan ini menggam-
barkan media bukan dalam bentuk infor-
masi, interaksi atau penyebarannya, melain-
kan dalam bentuk ritual atau bagaimana
cara media menciptakan komunitas. Media
bukan hanya sebuah instrumen informasi
atau cara untuk meraih kepentingan pri-
badi, tetapi mengarahkan untuk hadir ber-

sama dalam suatu bentuk komunitas dan
memberikan rasa untuk saling memiliki
(Littlejohn, 2008: 292).

Sehingga semakin jelas dalam masyara-
kat dan era media terkini, dengan muncul-
nya cyberspace memperlihatkan bahwa
komunitas-komunitas tidak lagi bersifat
geografis, dan memfasilitasi kemungkinan
pertemuan bagi hampir setiap individu yang
memiliki kepentingan yang sama dan ter-
hubung dengan internet di mana pun mereka
berada. Media baru telah mengisi ruang ini
sehingga komunitas ini mampu berkem-
bang dengan pesat selama masa kampanye
pemilihan presiden.

2.11. Kampanye

Roger dan Storey mendefinisikan
kampanye sebagai “serangkaian tindakan
komunikasi yang terencana dengan tujuan
menciptakan efek tertentu pada sejumlah
besar khalayak yang dilakukan secara
berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”.
Pfau dan Parrot (1993) memiliki rumusan
tentang kampanye sebagai berikut: “A
campaign is conscious, sustained and incre-
mental process designed to beimplemented
over a specified period of time for the
purpose of influencing a specified audi-
ence” (kampanye adalah suatu proses yang
dirancang secara sadar, bertahap dan ber-
kelanjutan yang dilaksanakan pada rentang
tertentu dengan tujuan memengaruhi
khalayak sasaran yang telah ditetapkan).

Pfau dan Parrot (1993) menyatakan
bahwa campaign are inherently persuasive
communication activities. Empat aspek
dalam kampanye persuasif yang tidak dimi-
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liki tindakan persuasif per orangan adalah
sebagai berikut:

a. Kampanye secara sistematis berupaya
menciptakan “tempat” tertentu dalam
pikiran khalayak tentang produk, kan-
didat atau gagasan yang disodorkan.

b. Kampanye berlangsung dalam berbagai
tahapan, mulai dari menarik perhatian
khalayak, menyiapkan khalayak untuk
bertindak hingga akhirnya mengajak
mereka melakukan tindakan nyata.

c. Kampanye juga mendramatisasi ga-
gasan-gagasan yang disampaikan pada
khalayak dan mengundang mereka
untuk terlibat, baik secara simbolis
maupun praktis, guna mencapai tujuan
kampanye.

d. Kampanye juga secara nyata menggu-
nakan kekuatan media massa dalam
upaya menggugah kesadaran hingga
mengubah perilaku khalayak.

Jadi, praktis segala bentuk material
maupun elemen dalam kegiatan GK Forbes
maupun Media Center berkaitan dengan
kampanye mengingat tujuan kampanye
yang diarahkan untuk menciptakan peru-
bahan secara kognitif untuk memengaruhi
kesadaran masyarakat dengan memuncul-
kan simpati, empati, kepedulian dan keber-
pihakan yang pada tahap akhirnya mampu
menghasilkan bentuk yang konkret dan
terukur. Hingga pada hasil pemilihan pre-
siden 2014 partisipasi dan bentuk duku-
ngan Galang Kemenangan Forum Besar
pendukung Jokowi-JK dapat terlihat
dengan nyata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan objek penelitian serta
melihat dari sejarah awal berdirinya komu-
nitas GK Forbes yang sebelumnya ‘Gank
Kelik’ pada tahun 2012, sebagai bentuk
dukungan yang tumbuh secara spontan dari
para simpatisan terhadap figur Jokowi.
Yang ketika itu masih menggunakan cara-
cara konvensional, hingga menjadi komu-
nitas Galang Kemenangan Forum Besar
pendukung Jokowi (GK Forbes) yang
tumbuh menjadi komunitas yang mampu
menjangkau secara luas dengan memanfa-
atkan media baru. Inilah yang menjadi titik
tolak Media Center untuk memanfaatkan
media baru terhadap fenomena ini, melalui
situs dan media sosial seperti facebook dan
twitter.

Sejak awal berdiri dan bernama ‘Gank
Kelik’ hingga menjadi GK Forbes, komu-
nitas ini tidak memiliki tim atau perenca-
naan untuk membuat Media Center. Fak-
tanya, GK Forbes tidak memiliki sekreta-
riat atau kantor layaknya komunitas atau
organisasi lainnya, dan Jalan Batu 1 No.
3C Gang Arab Pejaten Timur Pasar Minggu
yang dijadikan markas adalah pekarangan
yang cukup luas milik salah seorang peng-
gerak komunitas ini. Hingga akhirnya GK
Forbes mendapatkan bantuan untuk me-
nempati ruko milik M. Ikhsan untuk men-
jadikan pusat Media Center GK Forbes
selama masa pemilihan presiden.

Media Center juga mengkreasikan
beberapa konten media berbentuk video
dengan memanfaatkan situs berbagi video
yang cukup terkenal, ‘Youtube’, yang tau-
tannya disebarluaskan via situs galangjokowi.
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Video yang berjudul Jokowi IndonesiaJokowi IndonesiaJokowi IndonesiaJokowi IndonesiaJokowi Indonesia
HebatHebatHebatHebatHebat dengan durasi 2:38 menit dengan
tautan http://www.galang jokowi.com/
jokowi-indonesia-hebat-2014/. Serta
halaman menu Download yang memberi
sedikit pembeda dari situs-situs komunitas
lainnya. Di halaman itu banyak desain yang
dirancang sedemikian rupa untuk bisa
didapatkan dengan mudah tanpa mengu-
rangi kualitasnya. Bagian ini dirasa efektif,
karena memudahkan bagi siapa pun untuk
mengambil materi desain dan memanfaat-
kan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh,
jika di daerah yang cukup jauh, di luar Jawa
namun ingin mendapatkan atribut Jokowi-
JK dapat dengan mendownload dan
mencetak sendiri, tentunya ini lebih efektif
dan efisien.

Tautan atau link dari materi-materi
video, desain, yang dibuat Media Center ini
yang kemudian disebarkan melalui Black-
berry Messenger, Whatsap, atau di status
Facebook dan Twitter secara berantai. Ini
pula yang menjadikan para relawan GK
Forbes saling bahu membahu untuk berin-
teraksi, selain ikut menyebarkan atau me-
like di status facebooknya. Dengan sedikit
atensi yang diberikan melalui media sosial
pada halaman akun mereka telah membe-
rikan potensi penyebaran yang jauh lebih
luas lagi. Kembali media baru menunjuk-
kan kekuatannya, dalam karakteristik
penyebaran dan penyiarannya, serta
snowball effect-nya yang diciptakannya.

Media Center dalam mengelola media
baru telah menggambarkan: Pertama, me-
longgarkan konsep dari “media” yang pada
pokoknya komunikasi massa menjadi
beragam jangkauan media mulai dari yang

terluas hingga lingkup yang pribadi. Deng-
an mampunyai penyebaran informasi men-
jangkau alat-alat komunikasi yang berbasis
teknologi informatika telah menunjukkan
kekuatan jaringan dan kekuatan media ter-
kini dalam menyampaikan arus informasi.
Di mana informasi tersebut dapat lang-
sung tersampaikan kepada masyarakat di
mana pun, kapan pun, dan kepada siapa pun
sehingga lingkup pribadi tak lagi mampu
membatasi arus penyampaian informasi.
Sebagai contoh, ketika masuknya pesan dalam
blackberry tanpa diinginkan dan diminta
sama sekali oleh pemilik perangkat komu-
nikasi tersebut atau munculnya di wall face-
book seseorang secara acak tanpa diingin-
kan pemilik aku tersebut. Di sinilah kekua-
tan media baru yang tidak lagi mampu
dibatasi, tak peduli dibutuhkan atau tidak,
suka atau tidak, media baru tidak lagi me-
medulikan batas pribadi seseorang.

Kedua, konsepnya yang menarik per-
hatian dalam bentuk baru penggunaan
media yang mencakup informasi individual
dan tambahan pengetahuan pada interaksi.
Di sini jelas memberi pembuktian bentuk
baru dalam penggunaan media, yang tidak
lagi hanya berupa konten yang sifatnya sama
dengan media massa sebelumnya. Lebih
variatif, interaktif dan memberikan tingkat
pengetahuan tersendiri bagi masyarakat
untuk dapat menikmati konten yang ada,
khususnya pengetahuan akan kegunaan
perangkat komunikasi. Pengetahuan untuk
dapat mendapatkan informasi maupun
menyebarkannya memberikan peran yang
penting, karena New Media erat kaitannya
dengan informatika dan teknologi maka
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tidak bisa lepas dari kemajuan masyarakat
dalam menerima teknologi.

Perangkat komunikasi atau gadget
telah mempermudah setiap penggunanya
dalam sehari-hari. Konten media dapat de-
ngan mudah disebarluaskan hanya dengan
menyentuh layar pada perangkat komuni-
kasi. Lihat saja, dari mengirim email, foto,
video, musik dan data lainnya dapat dilaku-
kan oleh gadget terkini. Di sini konsep
media dari Mark Poster terhadap bentuk
baru penggunaan yang menarik perhatian,
di mana kini tiap individu tidak dapat lepas
dari perangkat komunikasinya.

Ketiga, kekuatan media menjadi lebih
jelas, menjadi pola yang baru dalam karak-
teristik penyebaran dan penyiaran media.
Dengan kecanggihan teknologi dan fitur
yang terintegrasi dalam gadget menjadikan
masing-masing individu dapat menyebar-
luaskan informasi kepada siapa pun.
Menjadikan penyebaran dan penyiaran
media tidak lagi didominasi oleh pihak-
pihak tertentu. Lihat saja dengan bermun-
culannya situs-situs, blog dan jejaring sosial
menggambarkan bahwa siapa pun dapat
membangun dan menyebarkan informasi
melalui media online. Ini yang menjadi
kekuatan New Media, cara penyebaran
yang ‘massive’ (besar-besaran), terus dan
berkesinambungan, berantai dari satu ke
yang lainnya, menjadikan tiap individu
berhak untuk menyebarkan atau menye-
barluaskan konten apa pun pada individu
yang lainnya. Tiap individu berhak dalam
memilih medium untuk menyebarkan-
nya, baik melalui situs ataupun jejaring
sosial lainnya, menunjukkan kekuatannya

dalam keleluasaannya menyebarkan
informasi.

Konsep serupa dari Marshall McLuhan
(1964) telah mengungkapkan dalam bu-
kunya Understanding Media bahwa
teknologi komunikasi memainkan peran
penting dalam tatanan sosial dan budaya
baru membawa perubahan dari media
cetak ke media elektronik. Konsepnya yang
dikenal dengan global village mengondisi-
kan tiga bagian penting tentang perubahan,
yaitu proses distribusi pesan, bentuk media
baru mentransformasikan pengalaman
individu dan khalayak akan pesan media,
serta media telah memperpendek pandang-
an, pendengaran dan sentuhan melalui ruang
dan waktu.

Gagasan di atas berkaitan dengan pera-
daban masyarakat, di mana distribusi pesan
tidak lagi seperti era ketika media cetak dan
media massa masih menjadi satu-satunya
sumber mendapatkan informasi. Media
baru telah menciptakan budaya partisipan
terlepas dari isi media tersebut, tiap individu
dapat menjadi sumber informasi, membe-
rikan pesan, tanggapan, sehingga tak ada
lagi ruang dan waktu yang membatasi. Pada
praktiknya komunitas GK Forbes melaku-
kan kampanye yang smooth melalui media
baru, sesuai dengan apa yang dikemukakan
Blumler dan Kavanagh (1999) yang men-
yadari suatu kemunculan “third age of
political communication” di mana saat ini
media cetak dan penyiaran tidak lagi men-
jadi kekuatan dalam komunikasi politik.
Kegiatan yang dilakukan komunitas GK
Forbes melalui Media Center merupakan
proses interaktif dalam menyampaikan dan
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menyebarkan informasi melalui media
terkini.

Dari dapur Media Center yang berpu-
sat di salah satu ruko di Warung Buncit
Jakarta Selatan, tim Media Center meran-
cang segalanya untuk keperluan dan tujuan
GK Forbes. Dari perencanaan secara siste-
matis tentang situs dan jejaring sosial hingga
desain. Prosesnya, dalam membangun situs
diperlukan hosting dan domain terlebih
dulu. Yang kemudian tim Media Center
merencanakan bentuk tampilan dalam situs
dengan melibatkan seorang desainer untuk
memberikan sentuhan visual dalam situs.
Namun dalam hal ini desain sebagai aktivi-
tas sosial, berkontribusi untuk melengkapi
dan merespon keinginan pihak lain, sesuai
dengan yang diungkapkan Amstrong:
“Design is a social activity. Rarely working
alone or in private, designers respond to
clients, audiences, publishers, institutions,
and collaborators. While our work is expo-
sed and highly visible, as individuals we
often remain anonymous, our contribu-
tion to the texture of daily life existing
below the threshold of public recognition.”

Peran desain di sini sebagai penguat atau
daya tarik dalam proses komunikasi, yaitu
untuk merangsang audiens dan memodi-
fikasi perilaku seseorang. Seperti yang dike-
mukakan Hovland, Janis dan Kelly yang
menyatakan bahwa “Communication is
the process by which an individual (the
communicator) transmits stimuli (usually
verbal) to modify the behaviour of other
individual (the audience)”. Hingga desain
hanyalah sebagai penguat dalam penyam-
paian informasi. Lihat saja seperti tampilan
situs, slider, video, maupun konten-konten

lain yang dapat diunduh ini memberikan
gambaran tersendiri akan peran komunikasi
visual dalam proses komunikasi melalui
media baru, di mana teknologi informasi
telah berintegrasi dengan media digital yang
ada sekarang.

Jika dikaitkan dengan dengan apa yang
dikemukakan McQuail (2010:103), antara
keberadaan media dan kemajuan tekno-
logi: (1) teknologi komunikasi merupakan
hal yang fundamental terhadap masyarakat;
(2) masing-masing teknologi memiliki bias
terhadap bentuk-bentuk komunikasi, isi
dan penggunaannya; (3) rangkaian pene-
muan dan penerapan teknologi komunikasi
memengaruhi arah dan kecepatan peruba-
han sosial, dan (4) revolusi komunikasi akan
mengarah pada revolusi sosial.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan
McQuail, komunitas GK Forbes yang ber-
sinergi dengan Media Center melakukan
kampanye politik melalui media baru atau
media terkini. Namun komunitas GK For-
bes menitikberatkan untuk membangun
komunitas yang lebih besar agar tujuan
untuk memenangkan salah satu kandidat
dalam pemilihan presiden 2014 dapat ter-
capai sebagai bentuk dukungannya kepada
Jokowi. Di sini Media Center menjemba-
tani segala tujuan komunitas GK Forbes,
dengan merealisasikannya melalui situs dan
jejaring sosial, termasuk di dalamnya proses
perancangan desain. Melalui situs dan jeja-
ring sosial tersebut, Media Center men-
yampaikan pesan kepada khalayak untuk
menggulirkan isu-isu politik dalam mas-
yarakat, yang menghasilkan bentuk konkret
dalam kontribusinya memengaruhi arah
dan kecepatan perubahan sosial, khususnya
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untuk memodifikasi perilaku audiens agar
berempati dan menjadi partisipan GK
Forbes.

Sementara dalam kajian Opini Publik
adalah salah satu bentuk efek dari proses
komunikasi politik berdasarkan paradigma
mekanistis, terutama komunikasi politik
yang disalurkan melalui media massa (pers,
radio dan televisi). Dengan kata lain Opini
Publik terdapat dalam khalayak (audience).
Oleh sebab itu khalayak menjadi sasaran
penting dalam kajian Opini Publik (Arifin,
2008: 74). Dalam teori peluru (the bullet
theory of communication) atau teori  jarum
suntik hipodermik (hypodermic needly)
dan teori sabuk transmisi (transmissionbelt
theory), khalayak dianggap tidak berdaya
terhadap media, sehingga pesan disalurkan
oleh media akan langsung diterima. Dapat
dikatakan apa pun yang dikelola Media
Center serta pola penyebaran bertujuan
untuk membentuk Opini Publik dalam
masyarakat. Melalui situs dan jejaring sosial
secara terus menerus, hingga akhirnya
mendapat respon dan mengubah seseorang.

Pencapaian yang dihasilkan Media
Center dalam membangun komunitas GK
Forbes dengan tempo yang cukup singkat,
salah satunya dipengaruhi oleh fenomena
masyarakat terhadap teknologi komuni-
kasi, digitalisasi dan konvergensi media,
serta pola ritual yang terjadi di masyarakat
dalam mendapatkan informasi. Pola
interaksi yang semakin maju dan didukung
teknologi yang sangat canggih menjadikan
aktivitas di dunia maya kian mendekati
realiatanya dalam dunia nyata. Saat ini in-
ternet tidak bisa dikendalikan secara teknis
maupun didominasi secara politik, hingga

ruang inilah yang diisi oleh Media Center.
Praktis, upaya yang dilakukan GK Forbes
dalam membangun simpul-simpul relawan
di berbagai daerah secara tidak langsung
menghadirkan komunikator-komunikator
politik untuk memengaruhi khalayak lebih
banyak lagi di lingkupnya masing-masing.

Hal ini memberi pembuktian bahwa
New Media erat kaitannya terhadap konten-
konten lainnya selain berupa teks ataupun
tulisan. Namun peneliti melihat bukanlah
konten secara fisik atau nyata yang dapat
dikatakan New Media itu sendiri, melain-
kan kolaborasi menyeluruh dalam menge-
mas konten hingga sampai kepada individu
melalui teknologi informatika. Oleh
karena itu, jika konten tersebut dapat dipro-
ses dan dikemas dengan maksimal akan
memperlihatkan kekuatannya tersendiri
terkait dengan New Media.

Peran Media Center dalam komunitas
ini memberikan sisi lain dalam melihat ke-
kuatan akan media baru. Hasil dari jumlah
komunitas, distribusi atribut kampanye
maupun tanggapan di sosial media serta
tersebarnya materi media yang dirancang
oleh Media Center di dunia maya adalah
ukuran tersendiri dalam melihat potensi
media baru. Strategi Media Center yang
menciptakan snowball effect dalam mem-
bangun komunitas Galang Kemenangan
Forum Besar pendukung Jokowi hingga
mampu menjadi komunitas seperti ini.

4. PENUTUP

Media Baru merupakan produk tek-
nologi, spesifiknya teknologi informatika
jika melihat kepada cara penggunaan yang
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tidak lepas dari jaringan. Kemajuan ini
memberikan kemudahan dalam segala hal,
dari sisi biaya juga memberikan efisiensinya
namun tetap efektif. Peran media baru dapat
memberikan impact yang tidak sedikit,
dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang
maksimal akan dapat diimplementasikan
dalam bidang yang lain. Media Center ber-
hasil memanfaatkan kekuatan media baru
selama kegiatan kampanye GK Forbes.

Era yang semakin maju sekarang, tidak
lagi membatasi manusia untuk berinteraksi,
cukup dari piranti komunikasi di gengga-
man tangan semua aktivitas ini dapat dila-
kukan. Sehingga pemanfaatan media baru
menjadi solusi yang efektif dan efisien dalam
berbagai bidang. Alternatif memanfaatkan
teknologi informatika tidak lagi hanya
untuk memasarkan produk, atau beriklan
saja. Komunikasi Politik, kampanye, dan
kegiatan lain dapat memanfaatkan solusi
ini. Kekuatan media baru ini tidak hanya
dalam bentuk media berikut konten di
dalamnya, namun cara pengelolaan yang
tidak seperti pengelolaan media-media
konvensional. Sehingga media baru layak
dijadikan solusi bagi siapa pun, per orangan,
komunitas, organisasi, perusahaan maupun
lembaga. Media internet atau informatika
sifatnya visual, jadi penting untuk memper-
hatikan dari sisi konten untuk penyajian
yang lebh menarik ke publik.

Untuk mendapatkan hasil maksimal,
perlu dilakukan terus menerus dan bersi-
nergi, dan tidak instant, masih perlu lebih
banyak untuk memberdayakan peran aktif
tiap relawan GK Forbes. Masih  banyak
yang dapat dikaji lebih jauh dari penelitian
ini, efek dan peran media baru dalam poli-

tik seperti akan menjadi pilihan yang tepat
dan tak bisa lagi disepelekan, apalagi jika
dipotret dari sudut efisiensi biaya dan SDM.
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Abstrak

Setelah Reformasi tahun 1998, dinamika politik di kalangan masyarakat Betawi memasuki
era baru. Tokoh politik dan budaya asli Betawi muncul kembali dan mulai berperan
dalam wilayah politik di Jakarta. Pilkada 2007 merupakan sejarah pertama keberhasilan
putra Betawi menduduki jabatan Gubernur di kampungnya sendiri, dengan terpilihnya
Fauzi Bowo menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Kajian ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif dengan mewawancarai para responden yang merupakan suku asli
Betawi guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan terarah. Pembahasan dalam
kajian ini memperlihatkan partisipasi politik orang Betawi asli di DKI Jakarta telah me-
ngalami peningkatan. Namun partisipasi itu baru sebatas pembuktian para tokoh Betawi
akan eksistensi suku Betawi sebagai penduduk asli Jakarta, belum tidak mengarah kepada
substansi partisipasi yang diharapkan dapat mengubah kebijakan-kebijakan pemerintah
yang lebih menguntungkan masyarakat Betawi

Kata KKata KKata KKata KKata Kunciunciunciunciunci: Partisipasi Politik, Betawi, DKI Jakarta

1. PENDAHULUAN

Sebelum masuk era otonomi daerah,
politik Betawi berada dalam kondisi yang
vakum. Ini disebabkan kebijakan politik
dari pemerintahan rejim Orde Lama dan
Orde Baru yang secara sepihak menentu-
kan semua kepimpinan tingkat kota/ka-
bupaten dan provinsi di seluruh daerah,
dipimpin oleh elit-elit nasional dan tidak
mempertimbangkan putra daerah dalam
kegiatan politik di wilayahnya masing-masing,
termasuk di DKI Jakarta. Kondisi politik
seperti inilah yang menjadi salah satu pen-

yebab kurangnya masyarakat asli Betawi
yang tampil di panggung politik Jakarta.

Pemerintah pusat mempunyai pandang-
an bahwa aspirasi masyarakat lokal merupa-
kan suatu gagasan yang tidak sesuai dengan
aspirasi nasional. Menuntut hak daerah sering
dianggap equivalent dengan melawan peme-
rintah pusat. Aspirasi penduduk asli selalu
dikesampingkan karena dianggap tidak na-
sionalis dan berlawanan dengan gagasan
persatuan. Dinamika politik putra daerah
menjadi terpendam karna selalu dikendali-
kan kekuasaan pemerintah pusat. Penyeraga-
man simbol dan tradisi secara nasional oleh
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pemerintah pusat sering dilakukan atas
nama kesatuan.

Setelah Reformasi pada tahun 1998,
dinamika politik di kalangan masyarakat
Betawi memasuki era baru. Tokoh politik
dan budaya asli Betawi muncul kembali dan
mulai memainkan peran dalam politik di
Jakarta. Elit politik dan organisasi masyara-
kat Betawi yang mempunyai kesamaan sim-
bol budaya  kembali aktif dalam perhelatan
politik di Jakarta (Anies Baswedan, 2007).

Semangat kebetawian yang lahir dari
individu masyarakat Betawi dalam berpar-
tisipasi secara langsung untuk memperjuang-
kan aspirasi masyarakat Betawi dan mem-
bangung tanah kelahirannya diperkuat
dengan diberlakukannya UU No. 22
Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004
yang sekarang disempunakan  dengan UU
No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah. Undang-undang di atas menetap-
kan bahwa desentralisasi dimaksudkan
untuk memberikan otonomi secara luas
kepada tiap-tiap daerah di Indonesia.
Akibat dari otonomi secara luas yang diberi-
kan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah, menjadikan terbukanya peluang
bagi putra daerah untuk terlibat secara pro-
aktif dalam politik di tingkat daerah (Said
Zainal, 2002: 67).

Semangat politik Betawi di Jakarta era
otonomi daerah dapat dilihat dari banyak-
nya orang-orang Betawi yang mulai mene-
mukan kembali kebebasannya sebagai
pemilik tanah Jakarta dengan menduduki
sejumlah jabatan penting di Pemerintahan
DKI Jakarta (Arbi Sanit, 2006). Pembuk-
tian politik Betawi puncaknya dapat dilihat

pada partisipasi masyarakat Betawi dalam
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
Langsung tahun 2007 yang merupakan lang-
kah lanjutan daripada proses demokrasi
politik lokal. Pilkada 2007 merupakan
sejarah pertama keberhasilan putra Betawi
menduduki jabatan Gubernur di kam-
pungnya sendiri, dengan terpilihnya Fauzi
Bowo menjadi orang nomor satu di DKI
Jakarta.

Partisipasi politik Betawi bukan hanya
mengantarkan putra-putrinya menduduki
jabatan-jabatan dalam pemerintahan
daerah. Namun, partisipasi politik itu ada
apabila tokoh politik Betawi mampu
membangun DKI Jakarta sesuai dengan as-
pirasi masyarakat secara umum dan mam-
pu mengubah kebijakan yang dapat meng-
angkat kehormatan masyarakat Betawi
sebagai penduduk asli Jakarta, yang selama
ini dipandang inferior oleh suku-suku lain.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kua-
litatif deskriptif, yang mana telah mewa-
wancarai tujug orang responden dari suku
Betawi. Limitasi pandangan responden
menyebabkan hasil kajian tidak digunakan
untuk menggenaralisasikan tujuan politik
Betawi secara umum. Responden hanya di-
sifatkan sebagai masukan, emosi dan eks-
presi terhadap partisipasi politik Betawi saat
ini.

Untuk memperoleh gambaran yang men-
yeluruh dan terarah maka penulis meng-
analisis data tersebut secara qualitative des-
criptive. Lokasi penyelidikan adalah di Ja-
karta. Pengambilan sampel dilakukan secara
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purposive, yaitu pengambilan sampel sesuai
dengan tujuan yang ditentukan penulis.
Berdasarkan penilaian penulis bahwa pem-
beri data adalah pihak yang sesuai untuk
diwawancara karena pengalaman, keter-
libatan dan identitas diri Betawi (Babie:
179).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Sejarah Suku Betawi Jakarta

Betawi adalah salah satu suku di Indo-
nesia yang menjadi penduduk asli Jakarta.
Secara geografi keberadaannya terletak di
pulau Jawa, namun secara sosial budaya lebih
dekat kepada budaya Melayu Islam. Suku
Betawi juga sangat sulit untuk diketahui asal
keturunannya, sebab referensi dan pening-
galan sejarah yang ada sangat terbatas. Me-
nurut Leo Suryadinata (2003) perkiraan
etnik Betawi masa kini yang ada di Jakarta
sekitar 27.65% atau 2.301.587 orang.

Yasmine Zaki Shahab (2004) mem-
perkirakan, bahwa yang disebut dengan suku
Betawi sebenarnya merupakan pendatang
baru di Jakarta. Menurutnya suku Betawi
baru terbentuk antara tahun 1815-1893.
Sebenarnya pembentuk suku Betawi
berasal dari luar Batavia. Artinya, Betawi
yang terbentuk di Batavia, merupakan
masyarakat baru yang berbeda dari identitas
masyarakat asalnya, sehingga suku Betawi
ialah penduduk asli Jakarta. Sesuai dengan
pendapat Van der Aa pada pertengahan
abad kesembilan belas ia menulis bahwa
meskipun ada berbagai kelompok pendu-
duk, namun mereka telah kehilangan seba-
gian karakter pendahulu mereka dan tam-
paknya melalui perniagaan serta perkawi-

nan campuran, kemudian melebur menjadi
satu masyarakat yang disebut dengan
Betawi (A.J. Vander, 1846: 272).

Sejarawan, budayawan dan sekaligus
politisi Betawi Ridwan Saidi (2007) men-
coba meluruskan semua teori tersebut. Ia
berpendapat suku Betawi bukan “hamba
Allah” yang baru muncul. suku Betawi
telah ada sejak 3500 tahun yang lalu. Suku
Betawi telah ada jauh sebelum J.P Coen
membakar Jayakarta pada tahun 1619 dan
kemudian mendirikan Kota Batavia. Rid-
wan menunjukkan bukti keberadaan etnik
Betawi tersebut secara geografis, arkeologis
dan sejarah perkembangan bahasa dan
budaya.

Berbeda dengan pendapat Van der Aa
, Yasmine Zaki Shahab, dan Ridwan Saidi,
Haji Mahbub Djunaidi, seorang tokoh
Nahdatul Ulama dan wartawan terkemuka
Indonesia yang merupakan orang Betawi,
menegaskan bahwa “Betawi ialah...Betawi”.
Suku Betawi tinggal di Jakarta dan seki-
tarnya, merupakan orang biasa. Ia bukan
berasal dari dasar laut atau pucuk gunung.
Ia punya satu kepala dan dua kaki. Ia ter-
masuk kesatuan etnis Melayu. Ia bersih dari
feodalisme. Ia tidak merasa lebih dan juga
tidak merasa kurang. Ia demokratis dan
terbuka. Ia merasa berasal dari suku Betawi
yang diketuai Husni Tamrin. Namun
dalam banyak hal, ia merasa tertekan dan
dikesampingkan dalam berbagi aspek di
kota Jakarta. Dalam banyak hal, ia tidak
cerewet walau pemerintah daerahnya dipe-
gang oleh orang dari kampung lain (Kom-
pas, 16 Oktober 1988).
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Betawi sebagai suku sudah ada semenjak
lama, secara tertulis sebutan suku Betawi
pertama terdapat dalam dokumen 1644
berupa testament Nyai Inqua, janda Tuan
Tanah Souw Beng Kong, Kapiten Tiong-
hoa pertama di tanah Betawi. Tetapi sebagai
kumpulan sosial dan politik, suku Betawi
baru muncul ketika Mohamad Husni
Thamrin menumbuhkan organisasi
masyarakat Betawi, yaitu Perkumpulan
Kaum Betawi. Pada masa itu hanya kaum
terpelajar dan sebagian orang saja dari suku
Betawi yang terlibat dalam kumpulan ter-
sebut, yaitu mereka yang memiliki kesada-
ran sebagai suatu kumpulan suku yang akan
mempunyai peran dalam kehidupan sosial
dan politik (A.K. Pringgodigdo, 1950:
84).

3.2. Partisipasi Politik Betawi
Menuju Pemerintahan DKI
Jakarta

Maksud dari partisipasi politik dalam
kajian ini, mempunyai beberapa tujuan,
yaitu: memberikan dukungan kepada
penguasa atau pemerintah dengan sistem
politik yang disusunya dan sebagai upaya
untuk menunjukkan kelemahan-kelema-
han penguasa dengan harapan penguasa
akan memperbaiki  kelemahan-kelemahan
tersebut serta menentang penguasa dengan
maksud menjatuhkannya sehingga terjadi
perubahan dalam pemerintahan dan sistem
politiknya (Arbi Sanit, 1985). Sedangkan
Antoft dan Novack (1998) mengungkap-
kan berbagai partisipasi yang dapat dila-
kukan oleh komunitas untuk memper-
juangkan kepentingan dan keperluannya,
bentuknya bisa berlangsung secara simultan

Sejarah politik Indonesia menun-
jukkan bahwa keberadaan suku Betawi
dalam politik nasional maupun daerah,
masih jauh tertinggal dibandingkan dengan
suku-suku lain di Indonesia. Bahkan ada
sterotype yang diberikan kepada masya-
rakat Betawi bahwa mereka hanya menjadi
penonton di kampung sendiri dan tidak
mampu bersaing dengan para pendatang
yang datang di kampungnya. Paradigma
ini disebabkan oleh pemerintahan yang
terpusat dan otoriter. Pemerintah menutup
peluang bagi orang Betawi untuk meng-
ambil bagian dalam membangun tanah
kelahirannya. Hal ini dapat dilihat dari sangat
sedikitnya tokoh Betawi  yang dilibatkan
untuk memegang jabatan-jabatan penting
dalam pemerintahan DKI Jakarta.Sehingga
kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh
pemerintah banyak yang merugikan mas-
yarakat Betawi.

Hampir lebih dari lima periode masya-
rakat Betawi di Jakarta dipimpin oleh gu-
bernur bukan Betawi, seperti dari suku Sunda
dan Jawa. Namun masyarakat Betawi tidak
pernah membangkang. Masyarakat Betawi
memberikan dukungan kepada siapa saja
yang menjadi Gabernur DKI Jakarta, tanpa
mempermasalahkan dari mana asalnya,
selagi masih memiliki komitmen untuk
membangun ibukota. Bahkan ketika suku
Sunda seperti Ali Sadikin menjadi
Gabernur DKI Jakarta, masyarakat Betawi
banyak yang memberikan secara gratis
tanah milik mereka yang diambil pemerin-
tah untuk pelebaran jalan tanpa ganti rugi.
Ini suatu bukti dukungan masyarakat
Betawi kepada setiap gubernur tidak hanya
secara moral, tetapi juga secara material
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untuk kemajuan ibukota (Solemanto,
2009: 6).

Namun dukungan masyarakat Betawi
terhadap pimpinan-pimpinannya di
Jakarta yang tanpa membeda-bedakan jenis
suku tidak dibarengi dengan perlakuan  adil
dari pemerintah DKI Jakarta. Bahkan dapat
dikatakan hanya 5% suku Betawi yang
menjabat di pemerintahan DKI Jakarta
selama di bawah kekuasaan rezim bukan
Betawi. Penjawaan yang dilakukan oleh
pemerintahan Orde Baru sangat kuat hingga
sekarang, bahkan nama orang-orang Betawi
pun akan lebih mudah memperoleh kerja
jika unsur jawanya terlihat (Azis Kafia,
2007: 5). Tetapi setelah Gubernur DKI
Jakarta dipimpin oleh orang asli Betawi
semua proses yang berkaitan dengan jabatan
dan penerimaan pegawai  di provinsi DKI
Jakarta berjalan  sesuai dengan undang-
undang yang telah disepakati. Kalau pun
ada putra Betawi yang diangkat menjadi
walikota/bupati, itu karena mereka memang
layak menerima jabatan tersebut. Tidak ada
indikator yang menunjukkan bahwa suku
Betawi memonopoli kekuasaan di peme-
rintahan DKI Jakarta. Misalnya, dalam
mengisi jabatan struktural yang kosong,
tidak semestinya diisi oleh orang kelahiran
Jakarta dan satu suku. Tanpa kemahiran
dan kelayakan yang sesuai dengan jabatan
yang diisi maka seseorang itu tidak akan
dipilih.

Sampai saat ini partisipasi masyarakat
sulit diwujudkan karena pemerintah daerah
lebih dipengaruhi oleh kepentingan pem-
bangunan industri dan  kedekatan-kedekatan
mereka dengan pengusaha. Biasanya masya-
rakat baru beraksi keras jika ada sesuatu yang

dipandang sangat bertentangan dengan
kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Semestinya masyarakat mempunyai hak
agar penjabat yang terpilih mau mengakui
partisipasiya, sebagai cara yang sah untuk
menjamin bahwa perubahan yang berlang-
sung tidak menguntungkan kelas tertentu
di atas kelompok lainnya. Hal ini mengacu
pada apa yang disampaikan oleh Ridwan
Saidi (Wawancara, 6 Mei 2010) bahwa
kesetiaan seorang tokoh apabila dia sudah
menjabat tidak lagi sepenuhnya kepada
masyarakat akan tetapi lebih memihak
kepada pemilik modal, masyarakat selalu
kalah bila dihadapkan dengan kepentingan
kapitalis.

Bentuk partisipasi politik masyarakat
Betawi dalam pemilu terlihat dengan ban-
yaknya tokoh Betawi dan generasi muda
Betawi yang maju dalam proses pemilihan
umum secara resmi, baik sebagai calon DPRD,
DPD, dan Gubernur/Wakil Gubenur di
Jakarta. Pemilihan kepala daerah pada era
otonomi daerah yang dilaksanakan secara
langsung bagi Fauzi Bowo (2007) dinilai
memberikan harapan bagi perbaikan kehi-
dupan suku Betawi. Hal ini dapat dilihat
pada daftar calon legislatif asal Betawi yang
mampu memperoleh nomor teratas bukan
nomor terakhir.

Berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada,
partisipasi politik  Betawi melalui tawar me-
nawar politik  kepada partai-partai politik,
dilakukan oleh organisasi masyarakat Betawi
dengan memberikan dukungan suara
Betawi kepada  salah satu partai politik atau
partai politik menjadikan perwakilan suku
Betawi  sebagai calon DPRD dan Gubernur.
Hal ini dilakukan oleh keduanya dengan
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menyiapkan tawaran jabatan di DKI Jakarta
atau perencanaan yang seimbang terhadap
dukungan yang diberikan oleh partai politik
dan suku Betawi yang terkait.

Tujuan partisipasi politik Betawi di
Jakarta dalam era otonomi adalah untuk
menuntut hak mereka sebagai penduduk
asli Jakarta yang selama ini dianggap oleh
mayoritas masyarakat Betawi bahwa hak-
hak itu tidak diberikan bahkan pemerintah
selalu menyampingkan suku Betawi me-
laui rencana-rencana yang akan dilaksana-
kan di DKI Jakarta. Jalan politik merupa-
kan harapan masyarakat Betawi untuk
memengaruhi kebijakan-kebijakan yang
merugikan masyarakat Betawi. Perwakilan
Betawi di DPRD dan Gubernur DKI
Jakarta yang diusung melalui partai-partai
politik diharapkan mampu memainkan
peranannya dalam menyampaikan aspirasi
masyarakat Betawi dan daerahnya tanpa
menyampingkan suku-suku yang lain di
Jakarta. Harapan masyarakat Betawi agar
kebijakan pemerintah DKI Jakarta berpi-
hak pada masyarakat Betawi tergantung
pada kualitas perwakilan Betawi memain-
kan perannya masing-masing dalam
Pemerintahan DKI Jakarta. Jika harapan
ini tidak dilakukan oleh mereka maka mus-
nahlah harapan masyarakat  Betawi untuk
mendapatkan hak yang lebih baik di
Jakarta.

Tidak ada penjelasan mengenai meka-
nisme yang bisa dijadikan pedoman dan
jaminan bagi pengakuan dan terselengga-
ranya partisipasi masyarakat.  Siapa yang
terlibat, bagaimana bentuk keterlibatannya,
apa hasil keterlibatannya, apa yang mesti
dilakukan DPRD dan Kepala Daerah be-

serta bawahannya, apa hukuman atas
kelalaian dalam pengabaian partisipasi
masyarakat, apa hak dan kewenangan
masyarakat atas penjabat yang dipilihnya,
dan sebagainya (Leo Agustino, 2005: 247).
Ridwan Saidi menegaskan (Wawancara, 6
Mei 2010) bahwa formulasi politik Betawi
hanya sebatas mengantarkan tokoh Betawi
menuju gedung-gedung pemerintahan dan
tidak membawa aspirasi masyarakat ke
dalam gedung. Sebab itu setelah mereka
menjabat masyarakat tetap harus memper-
juangkan aspirasinya di lapangan.

Penegasan di atas menjelaskan bahwa
tidak ada pengakuan yang nyata bahwa
stakeholder utama dalam pemerintah dae-
rah adalah masyarakat. Tampaknya penga-
kuan lebih berat pada pemerintah daerah,
baik itu DPRD maupun Kepala Daerah
beserta jajarannya.

Sejak tahun 1999 Indonesia mengala-
mi masa transisi dari pemerintah yang oto-
riter yang menjadikan demokrasi sebagai
topeng kekuasaan, periode itu dilalui de-
ngan penuh rintangan dan cobaan yang
sangat berat, seperti munculnya krisis eko-
nomi,  keamanan, politik, sampai pada
krisis kepercayaan. Keadaan yang seperti
ini, membuat masyarakat Betawi mencoba
untuk membantu pemerintah daerah dan
pusat dengan memberikan gagasan-gagasan
sosial yang bersifat kemasyarakatan, seperti
memunculkan organisasi-organisasi yang
bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan
politik. Sehingga dari ramainya penduduk
DKI dapat langsung melakukan berbagai
macam kegiatan-kegiatan yang positif dan
terampil demi menunjang sumber daya ma-
nusia masyarakat Jakarta yang mumpuni.
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Amrullah Asbah (Wawancara, 6 Maret
2010) mengatakan bahwa peran masyara-
kat Betawi ialah mendukung calon pimpi-
nan dari Betawi yang berkualitas dan meng-
umpulkan massa untuk memenangkannya
dalam pemilukada, di antaranya adalah
mengadakan pertemuan pemilihan umum
yang dilakukan Bamus Betawi untuk
mengetahui siapa orang Betawi yang akan
mencalonkan diri menjadi legislatif dan
berasal dari partai mana, Bamus Betawi
akan memberikan dukungan bahkan akan
memberikan sejumlah bantuan dana.

Salah satu pergerakan nyata masyarakat
Betawi dalam memperjuangkan politik
mereka yang dapat dicatat sampai sekarang
adalah adanya organisasi-organisasi Betawi
dan sarana-sarana majelis taklim juga sarana
pendidikan seperti pondok pesantren dan
lain-lain. Sarana pengajian yang dimiliki
masyarakat Betawi, dalam kegiatan
rutinnya yang biasa dilakukan pada hari
libur, tidak hanya membahas permasalahan
agama dan muamalahnya namun sesekali
membahas  mengenai permasalahan politik
negara (Ahmad Fadli, 2006: 74).

Penilaian sebagian orang mengenai
tidak mampunya orang Betawi untuk
bersaing menjadi Gabernur DKI Jakarta
dan menjadi pengambil kebijakan dalam
DPRD ternyata tidak semuanya benar, ber-
kat perjuangan dan upaya calon yang mewa-
kili masyarakat Betawi  dalam Pemilihan
Kepala Daerah 2007 dan Pemilu 2004 dan
2009 dalam memperebutkan jabatan poli-
tik di DKI Jakarta membuat masyarakat
Betawi terhipnotis. Sehingga dukungan
yang diberikan masyarakat bertambah dan
tidak terbendung. Kampaye di mana-mana

memunculkan putra daerah tanpa kesenga-
jaan, tentunya dengan menyuarakan putra
daerah Betawi mesti menjadi pemimpin
di daerahnya. Hipotesis di atas  tentang
lemahnya orang Betawi dalam persaingan
politik menjadi hilang dengan terpilihnya
Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI Jakarta
periode 2007-2012 serta banyaknya putra-
putri Betawi yang terpilih menjadi anggota
DPD dan DPRD DKI Jakarta pada
Pemilu 2004 dan 2009.

3.3. Peran Perwakilan Betawi
dalam Pemerintahan DKI
Jakarta

Perwakilan politik Betawi yang di-
maksud di sini adalah pencapaian tertinggi
yang diperoleh orang Betawi dalam men-
duduki jabatan-jabatan dalam Pemerinta-
han DKI Jakarta. Rukmana (2003) mem-
bagi bahwa secara teoritis perwakilan me-
miliki empat sifat. Pertama, bersifat ideo-
logi, yaitu seseorang mewakili nilai atau
kepercayaan tertentu yang umumnya
berada dalam partai politik. Kedua, bersifat
geografis, yaitu seseorang mewakili pemilih
dalam tempat wilayah tertentu. Ketiga,
bersifat fungsional, yaitu seseorang mewa-
kili kepentingan dari suatu kelompok ter-
tentu. Keempat, bersifat sosial, yang meru-
pakan bentuk perwakilan dari identitas
kelompok tertentu.

Tampilnya sejumlah tokoh Betawi
dalam politik Jakarta yang berhasil men-
jabat posisi penting menjadi hentakan sosial
bahwa partisipasi politik Betawi sekarang
kini tengah berada di atas angin. Puncaknya
dengan terpilihnya Fauzi Bowo sebagai



106

 Jurnal Ilmu Komunikasi dan Pemerintahan

Gubernur DKI Jakarta, yang secara politik
kini menjadi simbol evolusi masyarakat
Betawi untuk mendapatkan hak-hak
politiknya secara wajar dan proporsional
(Solemanto, 2009: 19).

Dani Anwar (2010) menegaskan bah-
wa untuk membangun peran perwakilan
politik Betawi mesti memperhatikan dua
hal. Pertama, merumuskan kembali visi
dan aspirasi politik masyarakat Betawi.
Dalam dunia politik, nilai visi dalam poli-
tik menjadi sesuatu hal yang sangat penting.
Harus disadari bahwa nilai visi politik
sesungguhnya memberikan gambaran bagi
seorang tokoh politik terhadap sebuah
pembangunan, pola dan kepemerintahan
yang diperjuangkannya. Visi mesti menjadi
landasan formal. Ketika seorang politisi
tidak memiliki sebuah visi politik maka
politik hanya diwarnai dengan transaksi yang
sangat jauh dari wacana intelektual. Jika
kenyataan politik “dagang sapi” terus
berlanjut maka medan politik hanya
menjadi ajang jual-beli kepentingan bagi
para politisi. Artinya, keberadaan visi bagi
para politisi sesungguhnya merupakan

syarat utama dalam rangka membingkai
sebuah kekuasaan. Politik tanpa visi hanya
memberi ruang gelap bagi para tokoh poli-
tik ketika sudah memegang kekuasaan.
Sebab itu, sewajarnya tokoh politik perlu
menanamkan visi politik, bukan hanya se-
batas legalisasi Betawi saja.

Kedua, merealisasikan cita-cita politik
masyarakat Betawi. Cita-cita politik mas-
yarakat Betawi ialah membangun sebuah
struktur pemerintahan untuk menggerak-
kan dan menciptakan kebaikan bersama.
Dalam hal ini, berpolitik tanpa cita-cita
berarti menjadikan kekuasaan tidak lebih
sebagai alat mengejar kekuasaan semata. Ini
disebabkan, makna tertinggi dari kebera-
daan atas cita-cita politik ialah bertujuan
menciptakan kebaikan dan kesejahteraan
melalui kegiatan politik. Melihat kenyataan
politik ‘semu’ saat ini, masyarakat mesti tahu
dan paham wajah  politik Betawi sesung-
guhnya. Ketika upaya membangun partisi-
pasi politik yang hanya sebatas legalisasi
putra daerah maka akan menunjukkan
sikap sombong yang berlebihan dari para
tokoh politik.

Daftar Suku Betawi dalam Jabatan Eksekutif Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Badan Musyawarah Masyarakat Betawi 2008.
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Amrullah Asbah (Wawancara, 6 Maret
2010) menceritakan pengalamannya ketika
menjabat DPRD DKI Jakarta bahwa dalam
konteks DPRD, tidak ada pembicaraan ke-
pentingan satu suku saja, akan tetapi bicara
keseluruhan masyarakat Jakarta.

Evolusi masyarakat Betawi tentunya
tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Ini tentu melalui sebuah proses yang cukup
panjang hingga partisipasinya mendapat
legitimasi tidak hanya oleh masyarakat Betawi,
tetapi juga oleh kelompok lain di ibukota.
Kesadaran masyarakat Betawi akan partisi-
pasi politiknya di Jakarta terus menguat
ter-utama di kalangan generasi muda
Betawi. Mereka membekali diri dengan
ilmu yang diperlukan untuk pembangunan
DKI Jakarta. Di antara mereka banyak
yang menduduki jabatan penting dalam
pemerintahan DKI Jakarta, periode 2004-
2009 ada 18 orang dan periode 2009-2014
ada 23 orang dari suku Betawi yang ber-
hasil menjabat sebagai anggota DPRD di
Jakarta (Solemanto, 2009: 20).

Tampilnya putra-putri Betawi dalam
lembaga eksekutif dan legislatif DKI
Jakarta di tengah hiruk-pikuk ibukota,
orang Betawi tidak akan menjadi penonton
di rumahnya sendiri, melalui evolusi yang
telah dirancang, Betawi di metropolitan
akan menjadi tuan di rumahnya sendiri.
Tidak saja dalam konteks lokal tetapi juga
dalam konteks nasional. Keberhasilan elit-
elit Betawi dalam persaingan politik di
Jakarta kiranya menjadi live liberary  bagi
masyarakat Betawi untuk melakukan per-
saingan dalam peningkatan partisipasi politik
untuk membangun Jakarta dan Betawi.

Fakta atas pragmatisme politik di Ja-
karta yang terjadi di era otonomi daerah,
sungguh menjadi kenyataan yang menun-
jukkan bahwa betapa besarnya partisipasi
masyarakat Betawi untuk menentukan
calon pemimpinnya dalam pemerintahan
di DKI Jakarta. Ketika masyarakat Betawi
mampu menampilkan identitas politik
Betawi dengan tindakan nyata, seperti
kampanye-kampanye pendukung putra
daerah di Jakarta, maka sepatutnya juga
masyarakat mesti membuat kesepakatan
yang disetujui bersama kepada tokoh
politik Betawi agar mereka kembali pada
akar politik sebenarnya. Secara original tu-
juan politik adalah sangat mulia, yaitu mem-
berikan kesejahteraan kepada masyarakat
dari berbagai aspek.  

3.4. Implikasi Politik Betawi

Berdasarkan uraian di atas, partisipasi
politik Betawi secara individu telah ada dan
dapat disaksikan. Namun apakah partisi-
pasinya itu kuat dalam memengaruhi kebi-
jakan-kebijakan  pemerintah, yang berhu-
bungan dengan kesejahteraan masyarakat
Betawi Jakarta? Dani Anwar (Wawancara,
10 Mei 2010) mengatakan bahwa ukuran
eksistensi politik Betawi, mesti memberi-
kan manfaat bagi orang Betawi. Jika orang
Betawi masih ketinggalan dan melarat,
maka adanya tokoh Betawi dalam jabatan-
jabatan politik tidak ada faedahnya. Parti-
sipasi politik tokoh Betawi mesti berban-
ding lurus dengan kesejahteraan orang
Betawi, tentunya dengan memberikan
akses pendidikan, pekerjaan dan kesehatan.
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Harus dipahami bahwa politik orang
Betawi di era otonomi daerah lahir tanpa
perencanaan. Artinya orang Betawi yang
terpilih masuk dalam pemerintahan di DKI
Jakarta tampil secara indivitu melalui par-
tainya masing-masing serta cara mendapat-
kan dukungan suara pun ditempuh dengan
caranya masing-masing. Maka tuntutan pada
pejabat-pejabat Betawi akan kesetiaannya
terhadap masyarakat Betawi tidak dapat
dilakukan.

Implikasi Positif

Ridwan Saidi (Wawancara, 6 Mei
2010) mengatakan bahwa implikasi positif
politik Betawi belum terlihat. Perjuangan-
nya tidak ada ukuran. Perjuangannya dalam
konteks kebetawian dalam jabatannya
hingga kini belum terlihat. Legalisasi poli-
tik Betawi hanya terbatas pada pengakuan
bahwa jabatan ini dan itu dijabat oleh orang
Betawi. Tidak lebih dari itu.

Terjadinya peningkatan secara kuan-
titatif terhadap masyarakat Betawi yang
menjabat dalam pemerintahan DKI Jakarta
belum dapat membawa arti banyak bagi
suku Betawi, kecuali baru hanya terbatas
pada kebanggaan dan mimpi sejarah yang
telah tercapai, agar Jakarta dipimpin oleh
anak kampungnya sendiri. Baru sebatas itu,
tidak lebih. Nasib masyarakat Betawi masih
belum menentu dan kemenangan hanya
dinikmati oleh kalangan elit eksekutif yang
memiliki kepiawaian politik.

Perjuangan nyata para anggota DPRD
dari Betawi untuk masyarakatnya secara
khusus sesungguhnya telah ada, dan kebi-
jakannya dapat dinikmati masyarakat.

Seperti upaya pemerintah daerah untuk
meningkatkan sumberdaya manusia
penduduk Betawi di Jakarta. Kebijakan ini
digagas oleh Dani Anwar DPRD ketika ia
menjabat anggota DPD-RI. Upaya ini
menghasilkan kebijakan bahwa biaya
pendidikan dari Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah dibiayai oleh pemerintah. Juga
upaya untuk perlindungan dan perhatian
bagi pelestarian budaya Betawi sebenarnya
telah digagas dan disepakati, tetapi
penanganan oleh Pemerintah Daerah DKI
Jakarta dalam hal itu sampai sekarang belum
terlihat keseriusannya.

Implikasi Negatif

Ketika putra Betawi menjabat sebagai
orang nomor satu di DKI Jakarta, pengam-
bil kebijakan di DPRD, dan perumus
undang-undang daerah di DPD tapi tidak
memenuhi harapan-harapan orang Betawi,
maka politik orang Betawi dikatakan hanya
sebatas partisipasi tetapi tidak berperan sebab
tidak mampu memengaruhi kebijakan yang
mesti dibuat untuk kepentingan masyara-
katnya. Amrullah Asbah (Wawancara, 6
Maret 2010) menegaskan bahwa seorang
pemimpin akan berkurang keberaniaannya
50% bahkan hanya tesisa 20% apabila ia
menjabat.

Kehadiran putra daerah dalam kepim-
pinan politik di daerah semakin dikuatkan.
Bahkan gejala itu sudah semakin melebar
pengisian jabatan-jabatan teknis adminis-
trasi, kalau tidak dikawal dan dikendalikan
oleh kepala daerah sendiri, apalagi kalau
faktor-faktor kualifikasi untuk menduduki
jabatan dikalahkan oleh pertimbangan
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primodialisme. Hal ini dipastikan akan
memberi beban yang berat pada proses
pemerintahan daerah.

4. PENUTUP

Pembahasan dalam kajian partisipasi
politik Betawi di atas menyimpulkan bahwa
partisipasi politik Betawi dalam Pemerin-
tahan DKI Jakarta mengalami peningka-
tan. Namun partisipasi itu hanya pembuk-
tian para tokoh Betawi akan eksistensi suku
Betawi sebagai penduduk asli Jakarta, tetapi
tidak mengarah pada substansi partisipasi
yang diharapkan dapat mengubah kebi-
jakan-kebijakan pemerintah yang lebih
menguntungkan masyarakat Betawi. Ada
dan tidaknya partisipasi politik orang Betawi
di DKI Jakarta dianggap sama seperti tidak
ada, karena keberhasilan tokoh-tokoh Betawi
menduduki jabatan-jabatan strategis dalam
pemerintahan di Jakarta hanya dinikmati
sepihak dan tidak dirasakan oleh masyara-
kat Betawi yang telah mendukung serta
mengantarkan politisi Betawi ke kursi
kekuasaan. Masyarakat Betawi kembali
kepada kehidupannya semula, yaitu mem-
perjuangkan aspirasinya di lapangan untuk
dibawa ke dalam gedung-gedung kekua-
saan.
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Abstrak

Lembaga Masyarakat Hijau Membangun Indonesia (MHMI) merupakan lembaga yang
berpartisipasi di bidang politik pada pemilihan legislatif (Pileg) pada tahun 2014. Lembaga
ini merupakan hasil dari gagasan bersama yang merupakan gabungan dari lembaga-lembaga
nonpemerintah, seperti yayasan, komunitas, Ormas, dan LSM. Awal bertemunya beberapa
lembaga tersebut didasari relasi yang sudah lama terjalin dengan berbagai kegiatan sosial
dan pendidikan; menjelang Pemilu 2014 mereka dipertemukan dengan suatu kegiatan
kampanye calon legislatif salah satu aktivis yayasan, yaitu Ridha Fidyana, yang mencalonkan
diri sebagai caleg DPR RI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta II. Hasil penelitian dan
pembahasan telah membuktikan bahwa lembaga MHMI memang berperan sebagai Public
Relations Politik yang telah melaksanakan program kampanye menyosialisasikan caleg
Ridha Fidyana dengan mekanisme dan rencana yang terarah, sistematis dan
berkesinambungan dalam mencapai tujuannya. Kesimpulan bahwa MHMI sebagai
lembaga PR politik telah menerapkan kampanye yang berorientasi pada perubahan sosial
(social change campaingn) yang tidak semata-mata untuk sekedar pemenangan calon
legislatif, tapi ada nilai dan idealisme yang diperjuangkan. Saran agar MHMI melakukan
evaluasi secara menyeluruh dan pola kampanye permanen MHMI terus dilanjutkan
walaupun pemilu 2014 sudah selesai. Upaya untuk mendapatkan sumber dana harus
kreatif, seperti pemberdayaan masyarakat dan untuk mendapatkan sumberdaya manusia
harus tepat sesuai dengan visi dan misi lembaga MHMI, agar dapat bekerja dan bersinergi
secara optimal.

Kata KKata KKata KKata KKata Kunciunciunciunciunci: Peran PR Politik, Strategi, Kampanye, Perubahan Sosial

1. PENDAHULUAN

Ridha Fidyana adalah sosok caleg
perempuan yang maju pada Pileg 2014.
Dia adalah calon legislatif dari Partai Per-
satuan Pembangunan (PPP). Pemilihan
langsung secara terbuka membuat caleg

bersaing ketat dengan caleg lain baik dalam
satu partai dan pastinya luar partainya. Ridha
maju dari Dapil DKI Jakarta II yang men-
cakup wilayah Jakarta Pusat dan Luar Negeri
serta Jakarta Selatan. Diakuinya itu adalah
Dapil ‘neraka’. Pasalnya, ada banyak tokoh
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politik senior yang akan maju dari Dapil
yang sama. Misalnya, Hidayat Nur Wahid
(PKS), Biem Benyamin (Gerindra), Me-
lani Suharli (Demokrat), Dwiki Darma-
wan (PAN), dan bahkan dengan Okky Aso-
kawati yang satu partai dengannya (PPP).

Daerah pemilih (Dapil) Daerah Khu-
sus Ibukota Jakarta (DKI) II bakal menjadi
wilayah yang cukup berat. Jumlah suara
yang diraih dua kali lipat dapil lain. Mereka
juga harus meraih suara dari warga Indone-
sia yang tinggal di luar negeri. Daerah pemi-
lihan DKI II meliputi Kota Jakarta Pusat,
Kota Jakarta Selatan, dan pemilih luar
negeri. Pemilih yang tercatat dalam DPT
yang ditetapkan pada 4 November 2013
lalu untuk daerah pemilihan DKI II adalah
4.335.918 orang. Terdiri atas calon pemilih
dalam negeri 2.325.638, terdiri atas perem-
puan 1.149.547 dan laki-laki 1.176.091.
Berdasarkan data KPU pada (4 Desember
2013), pemilih luar negeri sejumlah
2.010.280 orang.

Tujuh kursi di daerah pemilihan ini
bakal diperebutkan 83 calon anggota
legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR-RI), menurut
penelusuran satuharapan.com (20/12/
2013). Jadi, mereka harus memperoleh
kira-kira 619 ribu suara yang nilai tepatnya
ditetapkan setelah semua suara sah sudah
diketahui untuk melangkah ke Senayan
sebagai wakil DKI II. Namun, mereka
harus memastikan, partai tempat mereka
bernaung harus lolos parliamentary thres-
hold sebesar 3,5 persen. Jika tidak, suara
mereka sia-sia.

Penulis memutuskan untuk menjadi-
kannya suatu fenomena unik sebagai objek
penelitian berkaitan dengan upaya yang
akan dilakukan dalam menyosialisasikan
pencalegannya. Kondisi ini bisa saja kasar-
nya Ridha dikatakan sebagai pelengkap
kuota 30% perempuan dan tidak berbuat
apa-apa. Apalagi kaitan pemilu 2014 deng-
an tingkat persaingan yang ketat di Dapil-
nya mengharuskan upaya yang sangat ekstra.
Hal ini tidak bisa hanya mengandalkan
hubungan kekerabatan, keluarga dan
pertemanannya saja dan pastinya membu-
tuhkan dana yang “luar biasa besar” untuk
menutupi ongkos politiknya. Sedangkan
kondisi yang ada adalah serba surplus
kekurangannya, seperti gender perempuan
yang selalu termarjinalkan dalam dunia
politik, tidak ada pengalaman, pendanaan
yang minim, tidak dikenal luas di masyara-
kat. Namun, penulis melihat adanya niat
yang besar dan kuat untuk terus mengupa-
yakan sosialisasi dan kampanyenya secara
serius. Sehingga pada bulan Agustus 2013
penulis memutuskan bergabung menjadi
bagian dari salah satu divisi tim sukses pe-
menangan Ridha Fidyana, yaitu divisi riset,
intelijen dan hukum (Ritkum) untuk
meneliti dan terlibat langsung dalam proses
dan peran tim sukses sebagai public relations
politik.

Dalam proses selanjutnya terbentuklah
suatu lembaga yang merupakan fusi
(gabungan) dari beberapa yayasan, organi-
sasi masyarakat yang merupakan bagian
jalinan relasi dari caleg Ridha Fidyana. Latar
belakang dari Ridha adalah seorang aktivis
yang bergerak di bidang pendidikan dan
sosial yang mempunyai hubungan yang baik
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dengan beberapa yayasan dan organisasi
masyarakat yang ada di Jakarta. Komunikasi
persuasif telah terjadi selama tiga bulan
secara intensif dengan beberapa yayasan dan
ormas tersebut untuk menyatukan visi dan
misi yang sama dan selaras untuk bersama-
sama berperan aktif dalam proses demok-
rasi di Indonesia demi mewujudkan cita-
cita mulia agar bermanfaat bagi sesama,
yang memang sudah menjadi platform di
yayasan dan ormas yang menjadi relasi
Ridha. Maka terbentuklah lembaga yang
disebut Masyarakat Hijau Membangun
Indonesia (MHMI) yang dideklarasikan
pada hari  Kamis, 12 September 2013 di
daerah Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Pada saat deklarasi tersebut dihadiri
oleh gabungan beberapa yayasan dan ormas
antara lain Rindang Indonesia Foundation
(RIF), Yayasan Nalatiga Kencana, Yayasan
Desa Hijau, Komunitas Rumah Pagi, Ko-
munitas Indonesia Harus Kuat, Komuni-
tas ACCB, Komunitas Good Life, Komu-
nitas Villa Merah, dan lain lain. Total peserta
sekitar 130 orang yang sudah dibagi sesuai
tim pembina di setiap kelurahan yang ada
di Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Pusat dan
Jakarta Selatan). Masyarakat Hijau Mem-
bangun Indonesia disepakati merupakan
lembaga independen yang tidak terkait
partai politik mana pun. Banyak hal yang
menjadi pertimbangan salah satunya dalam
kondisi tertentu partai politik bisa sangat
pragmatis untuk suatu kepentingan yang
berbeda visi dari terbentuknya lembaga
MHMI yang idealis ingin mewujudkan
tujuan sosialnya dan juga berpartisipasi
untuk menciptakan demokrasi yang sehat.

Penulisan ini diharapkan dapat mem-
beri masukan dan penyempurnaan berupa
suatu kontribusi yang positif terhadap
kajian ilmiah teori komunikasi politik ter-
utama kajian lembaga Public Relations
politik dan menjadi suatu kajian yang terus
dikembangkan dan dibahas secara men-
dalam pada penulisan selanjutnya, karena
realitas dunia politik di zaman teknologi
informasi peran lembaga Public Relations
politik menjadi makin penting. Terutama
dalam menciptakan “citra” dari caleg atau
partai yang diusung agar menjadi lebih baik,
menarik dan akhirnya menjadi pilihan
masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif. Metode
penelitian kualitatif lebih mendasar
daripada hal-hal yang bersifat diskursif, se-
perti transkrip dokumen, catatan lapangan,
hasil wawancara, dokumen-dokumen
tertulis dan data nondiskursif (Pawito,
2007: 37). Menurut Ragin metode kuali-
tatif telah dipahami sebagai pengembang
data (data enhancers), ketika data dikem-
bangkan akan memungkinkan untuk
melihat aspek-aspek kunci dari suatu kasus
lebih jelas (Newman, 2003: 16). Penelitian
kualitatif menyebabkan lingkup penelitian
tidak dapat digeneralisir secara umum.
Newman menjelaskan bahwa sifat data
penelitian kualitatif adalah soft data yang
berbentuk impresi, kata-kata, kalimat, foto-
foto, simbol-simbol dan sebagainya (2003:
139).
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Penelitian dengan teknik kualitatif
tidak mementingkan pengukuran sehingga
cenderung kurang terstruktur dibanding
penelitian kuantitatif dan oleh karena itu
dapat dibuat lebih responsif pada kebutu-
han responden dan sifat dari subjek yang
diteliti (Walker, 1985: 3). Data yang diper-
oleh dari jumlah individu yang jumlahnya
terbatas, sehingga analisis data bersifat lebih
interpretif eksplisit, kreatif, dan pribadi.
Dengan kata lain, pendekatan kualitatif
lebih mementingkan pemahaman individu
akan makna suatu hal. Dalam penelitian
kualitatif tidak ada nilai yang salah dan
tidak baik. Interpretasi yang didapat dari
setiap individu akan dijadikan suatu teori
untuk menjelaskan apa yang sebenarnya
terjadi. Sehingga tujuan penelitian kualitatif
adalah mencoba untuk menemukan pema-
haman terhadap suatu hal. Atau dengan
kata lain metode kualitatif digunakan untuk
menjawab pertanyaan mengenai definisi
dan nilai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Peran Lembaga MHMI sebagai

Lembaga Public Relations
Politik

Lembaga MHMI adalah lembaga yang
muncul dari proses demokrasi saat Pemilu
2014. Lembaga ini merupakan gagasan
dari para aktivis sosial yang menginginkan
adanya perbaikan dan perubahan terhadap
demokrasi di Indonesia. Penulis merupa-
kan bagian dari proses pembentukan lem-
baga MHMI yang bergabung pada bulan
Juli 2013. Sehingga penulis memosisikan
diri sebagai participant conservation dan
melakukan observasi dengan melibatkan

diri atau menjadi bagian dari lingkungan
sosial (organisasi) yang sedang diamati me-
lalui teknik partisipasi dapat memperoleh
data relatif lebih akurat dan lebih banyak,
karena penulis secara langsung mengamati
perilaku dan kejadian atau peristiwa dalam
lingkungan sosial tertentu (Ruslan, 2004:
35).

Scott et al. (dalam Kanfer, 1987: 197)
menyebutkan lima aspek penting dari peran,
yaitu: (1) Peran itu bersifat impersonal:
posisi peran itu sendiri akan menentukan
harapannya, bukan individunya; (2) Peran
itu berkaitan dengan perilaku kerja (task
behavior) – yaitu, perilaku yang diharapkan
dalam suatu pekerjaan tertentu; (3) Peran
itu sulit dikendalikan – (role clarity dan
role ambiguity); (4) Peran itu dapat dipela-
jari dengan cepat dan dapat menghasilkan
beberapa perubahan perilaku utama; (5)
Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama,
seseorang yang melakukan satu pekerjaan
bisa saja memainkan beberapa peran. Maka
untuk memahami keberadaan lembaga
MHMI, dapat difahami dari kegiatan yang
mengkonstruk peran lembaga MHMI
seperti pemaparan berikut.

3.2. Lembaga MHMI sebagai
Komunikator Politik

Hubungan lembaga MHMI dan Caleg
Ridha Fidyana sudah menjadi bagian dari
yang tidak terpisahkan. Dua komponen
tersebut sudah menjadi suatu sistem dalam
program kampanye. Ridha sebagai Caleg
bisa dikatakan sebagai inisiator pergerakan
menuju terbentuknya MHMI. Hubungan
dan kepercayaan yang selama ini terbina dan
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terawat dengan silaturahmi, kegiatan sosial
dan kemanusiaan telah membentuk niat
suci dan misi yang baik untuk mengadakan
perubahan pada demokrasi dan politik di
Indonesia.

Politik pada hakekatnya mempunyai
tujuan akhir untuk menyejahterakan mas-
yarakat. Namun untuk dapat menyejahte-
rakan masyarakat tentunya kita membu-
tuhkan suatu kekuatan (power). Kekuatan
yang dimiliki bertujuan untuk memeroleh
kekuasaan. Sehingga menguasai kekuasaan
hanyalah sebuah cara atau alat untuk dapat
menyejahterakan masyarakat. Jadi, lem-
baga MHMI bersama caleg yang biasanya
di luar lingkaran kekuasaan selalu berupa
untuk melakukan kegiatan sosial dan ke-
manusiaan sudah saatnya  harus ada di sana
(lingkaran politik). Sebelum masuk sruk-
tural kita sering mengkritik dan protes tapi
tidak ada perubahan yang signifikan, ibarat
anjing menggongong kafilah berlalu dan
setelah kita masuk dalam struktrual maka
ide-ide kita bisa kita salurkan.

Tetapi yang terjadi sekarang adalah
setelah masuk ke dalam struktur kekuasaan
cenderung menjadi lupa, lalu berkhianat
kepada hatinya sendiri, yaitu niat suci dan
janjinya demi kepentingan bangsa dan negara.
Dan akhirnya hanyalah untuk kepentingan
diri sendiri, keluarga sendiri, golongan
sendiri, dan kroni-kroninya sendiri. Apalagi
saat pemilu sudah mengeluarkan biaya
yang banyak sehingga pasti akan berpikir
untuk bagaimana mengembalikannya.
Dengan menyatunya Caleg dan lembaga
MHMI, maka MHMI yang merupakan
gabungan berbagai unsur masyarakat akan
mempunyai peran fungsi sebagai pengon-

trol dan pengawas agar apabila caleg telah
menjadi anggota dewan yang terhormat
tidak keluar dari jalur yang benar.

Perannya sebagai komunikator politik,
MHMI memainkan peran sosial yang utama
terutama dalam proses membangun opini
publik. Dan Nimmo (1989: 29) mengkla-
sifikasikan komunikator utama dalam po-
litik sebagai berikut: politikus, profesional,
dan aktivis. Hal ini pun terjadi dalam proses
partisipasi lembaga MHMI dalam Pileg
2014, yang dibuktikan berdasarkan uraian
para informan di bawah ini.

RF #1RF #1RF #1RF #1RF #1: kalau di MHMI ini banyak
profesionalnya tapi mereka tidak dibayar,
jadi orang-orang pintar, orang-orang yang
sangat berkompeten biasanya, seharusnya
mereka dibayar, tapi di MHMI ini mereka
mau menginvestasikan mungkin ya,
untuk kepentingan bangsa dan negara,
kepentingan generasi yang akan datang,
waktu mereka, ilmu mereka, uang mereka,
tenaga dan segala macam untuk, mendedi-
kasikan untuk MHMI ini. Buat siapa?
buat negara, karena Tuhan. Nah, selebih-
nya ada juga aktivis, jadi lengkap ada poli-
tikusnya, ada profesional, dan ada aktivis-
nya. Aktivis, mereka yang benar-benar di
lapangan, yang hore-hore, tapi juga bukan
sekedar hore-hore, tapi mereka yang bukan
memikirkan strategi atau bagaimana, tapi
mereka yang hanya menjalankan, banyak
jadi tiga-tiganya ada.

Realitanya politikus berada pada setiap
struktur, baik formal maupun struktur
nonformal. Struktur formal adalah struk-
tur kekuasaan, yaitu lembaga otoritas, se-
dangkan nonformal adalah yang berada di
infrastruktur. Dalam hal ini politikus adalah
yang tergabung dalam wadah partai adalah
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Ridha Fidyana yang memang telah secara
resmi terdaftar sebagai daftar calon tetap
(DCT) pada pemilihan legislatif tahun
2014. Sedangkan profesional menurut
Nimmo (1989: 33) adalah berdasarkan
syarat, 1) yang menguasai ilmu pengeta-
huan khsususnya politik; 2) keahlian yang
dapat diaplikasikan; 3) tanggung jawab
sosial; 4) kemampuan mengendalikan diri,
dan 5) kehadirannya diakui masyarakat.
Dan juga karakter profesional bersifat ob-
jektif, artinya mereka tidak pernah mema-
sukkan nilai-nilai kepentingan pribadi ke
dalam profesinya.

Namun profesional biasanya adalah
orang-orang yang mencari nafkah dengan
berkomunikasi, dan mereka akan membe-
rikan nilai jual terhadap jasanya. Di dalam
lembaga MHMI adanya kalangan profe-
sional, tapi memang seperti teori yang telah
dipaparkan oleh Dan Nimmo, piramida
komunikator politik, semakin puncak
adalah politikus, di bawahnya adalah pro-
fesional yang beroperasi atau menjalankan
kegiatannya di bawah desakan atau tuntu-
tan profesionalitas demi kepentingan kha-
layak umum. Mereka akan fokus karena
mereka bisa hidup dari profesinya. Tapi
profesionalitas memang ada batasnya
seperti diutarakan oleh informan berikut.

EM #2EM #2EM #2EM #2EM #2: lembaga MHMI ini sebagai poli-
tikus ya pasti ibu Ridhanya, dan memang
sebagian besar adalah para aktivis, ada
beberapa yang mengikatkan diri dengan
MHMI secara profesional tapi memang
tidak berlangsung lama bergabungnya,
karena memang tidak mendapatkan naf-
kah dari gerakan ini.

Berdasarkan argumen informan EM
#2, sebagian besar unsur MHMI adalah
aktivis, menurut Nimmo (dalam Soemar-
no, 2008: 2.10) kelompok aktivis adalah
kelompok yang selalu melibatkan diri
dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan
dan dalam setiap lapisan masyarakat dengan
latar belakang atau motif sesuai objek yang
mereka minati. Pada masa kampanye pemi-
lihan umum, para aktivis dapat berperan
sebagai “agen of public opinion” yang dapat
mengubah pandangan khalayak untuk
mendukung kandidat yang mereka percaya.

JH #4JH #4JH #4JH #4JH #4: ya mungkin kita adalah profe-
sional, tapi secara pribadi-pribadi di luar
komunitas memang mempunyai kegiatan
masing-masing ya, tapi untuk hal di
bidang politik ini semuanya posisinya
aktivis. Pencinta demokrasi yang baik gitu.

Dan dalam kenyataannya terjadi pada
para profesional yang masih murni menjadi
pragmatis daripada mempertahankan
idealismenya. Dari data semula sebanyak
1.356 orang para relawan yang terhimpun
dari beberapa yayasan dan komunitas yang
tergabung di MHMI, dan data terakhir
hanyalah tinggal 291 relawan yang konsis-
ten sampai selesai pencoblosan dan tetap
mempersiapkan program selanjutnya
untuk  masa yang akan datang.

Mobilitas para aktivis MHMI cukup
tinggi dan peka terhadap perubahan atau
peristiwa politik yang terjadi baik dalam
skala nasional maupun regional dan global.
Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh
Soemarno (2009: 2.10) yang menyebutkan
penampilan pribadi (personal profil) para
aktivis dapat dibedakan dari masyarakat
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biasa, mereka menunjukkan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut: 1) selalu aktif mengikuti
kegiatan media massa, 2) tampil sebagai
inisiator dalam kegiatan masyarakat, 3)
mempunyai minat tinggi dalam menyebar-
kan informasi, 4) aktif dalam berbagai
kegiatan kemasyarakatan, dan 5) sering me-
ngadakan kontak dengan elit berkuasa.

3.3. Lembaga MHMI sebagai
Lembaga PR Politik

Lembaga MHMI sebagai lembaga PR
politik dibuktikan dari hasil penelitian
berdasarkan data-data yang diperoleh dari
lapangan. Dalam rangka mengetahui peran
lembaga MHMI hampir 11 bulan terjun
langsung di lingkungan lembaga dan
melakukan pengamatan terhadap perilaku
kerja (task behavior) maka peran lembaga
MHMI dapat dipelajari dengan mudah karena
selalu diamati melalui rutinitas sehari-hari
berkaitan dengan pola perilaku lembaga ini.

Peran MHMI sebagai PR politik dapat
dipahami dari dua konsep, yaitu sebagai
lembaga public relations dan aktivitas poli-
tik selama kampanye Pileg 2014. Berdasar-
kan hasil wawancara dari informan berkai-
tan dengan peran MHMI sebagai lembaga
PR Politik adalah sebagai berikut:

RF #1RF #1RF #1RF #1RF #1: ___ ya secara otomatis, karena
MHMI itu wadah pemersatunya, kita
turun ke masyarakat memperkenalkan diri
sebagai MHMI walaupun kadang
memperkenalkan diri sebagai PPP juga
atau tim caleg, tapi sejatinya yaitu MHMI,
ya kadang masyarakat yang belum kenal
bertanya, “maksudnya apa tuh MHMI?”,
yaudah akhirnya pakai PPP, tapi sebe-
narnya MHMI itu otomatis sebagai Public
Relations, Public Relations politik baik

internal dan eksternal.

EM # 2EM # 2EM # 2EM # 2EM # 2: secara inklusif tidak ya menya-
takan sebagai Public Relations politik, tapi
kalau dilihat dari tugasnya dan secara
kerjanya bisa jadi sudah termasuk Public
Relations dalam dunia politik, semuanya
yang ada di sana memang sebagai PR
walaupun tidak dinyatakan secara jelas,
oh kita PR politik.

JH # 4JH # 4JH # 4JH # 4JH # 4: MHMI ini adalah membangun
demokrasi yang baik, demokrasi yang
bersih, kita telah berupaya untuk melak-
sanakan boleh kalau kita sebut idealisme-
nya untuk membawa misi itu ke tengah
masyarakat.

Jadi memang MHMI secara tindakan
dan pekerjaan telah melaksanakan perannya
dalam hal memperkenalkan dan mensosia-
lisasikan caleg Ridha Fidyana kepada mas-
yarakat dan sebagai jembatan komunikasi
baik secara internal maupun eksternal.
Walaupun secara inklusif tidak menyatakan
sebagai sebuah lembaga Public Relations,
tapi bila dipahami melalui konsep peran,
apa yang telah dikerjakan terdapat upaya
dengan idealisme membawa misi untuk
mewujudkan demokrasi yang baik dan
bersih ke tengah masyarakat, seperti yang
diutarakan informan JH # 4JH # 4JH # 4JH # 4JH # 4. Jadi jelas
lembaga MHMI adalah sebuah peran
nyata sebagai lembaga Public Relations
politik. Public Relations didefinisikan se-
bagai upaya terencana dan berkesinambu-
ngan dan aktivitasnya diorganisasikan
sebagai suatu rangkaian kampanye atau
program terpadu. Semua aktivitasnya ber-
langsung secara berkesinambungan dan
teratur. Peran MHMI sebagai lembaga PR
politik juga diperkuat informan eksternal
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lembaga, yaitu masyarakat yang pernah
berinteraksi dengan MHMI pada masa
kampanye Pileg 2014.

Sesuai yang dikatakan Baskin, Aronoff,
dan Latimore (1997: 5) praktisi Public
Relations membuat, melaksanakan, juga
mengevaluasi program organisasi dan
publiknya. MHMI pada Pileg 2014 telah
melaksanankan program kampanye atau
program terpadu dalam aktivitasnya, dan
peran ini secara jelas didefinisikan pada dua
peran dominan praktis public relations
menurut James E. Grunig & Todd Hunt
(dalam Newsom, 1993: 127-133), yaitu
communications technician dan
communications manager. Communica-
tion manager sendiri terdiri dari tiga subpe-
ran, yaitu expert prescriber, communica-
tions fasilitator dan problem solving pro-
cess fasilitator. Peran dominan public rela-
tions sebagai communications technician
dan communications manager ada di
lembaga MHMI yang dibuktikan adanya
petugas yang secara teknis bertugas, seperti
membuat materi sosialisasi dan jurnalistik,
mengelola media, IT dan lain sebagainya.
Begitu pula dengan peran communications
manager di mana struktur MHMI meru-
pakan struktur organisasi yang sudah leng-
kap mulai dari Dewan Pembina, General
Manager, para manajer divisi-dividi sampai
dengan pengurus di jajaran kecamatan dan
kelurahan.

Pada suatu perusahaan atau partai
politik PR biasanya merupakan salah satu
divisi di struktur organisasi. Tapi lembaga
MHMI merupakan lembaga yang berpe-
ran sebagai PR, bisa dikatakan seperti lem-

baga konsultan PR dalam bidang politik.
Berdasarkan temuan hasil penelitian
didapati beberapa poin yang menjadi dasar
bahwa lembaga MHMI adalah lembaga
PR politik dari aktivitas yang telah dijalan-
kan selama proses kampanye dapat dibuk-
tikan dari peran sebagai: (a) communicati-
ons technician; (b) communications mana-
ger; (c) Lembaga Public Relations Politik.

a. Communications Technician

Lembaga MHMI memiliki 6 divisi yang
aktivitasnya melakukan komunikasi baik
internal dan eksternal lembaga dan melak-
sanakan keputusan yang telah dibuat oleh
pimpinan lembaga, yaitu general manager
dan para manajer. Pelaksana kebijakan ada-
lah semua staf divisi sampai tingkat relawan
kecamatan dan tingkat kelurahan. Mereka
tidak melakukan pengambilan keputusan
dan tidak melakukan penelitian untuk me-
rencanakan dan mengevaluasi pekerjaan
mereka. Teknis pelaksanaan kampanye
dengan strategi dengan istilah serangan darat
(turun langsung ke masyarakat atau face
to face) dan serangan udara (melalui media
massa dan media baru).

Bentuk-bentuk pekerjaannya, serangan
darat dengan mengerahkan relawan MHMI
turun ke masyarakat door to door, mene-
mui tokoh masyarakat, dan menemui ko-
munitas atau perkumpulan-perkumpulan
di masyarakat seperti majelis ta’lim dan
untuk serangan udara dinamakan Media
Centre 123 yang memiliki ruang lingkup
kerjanya yaitu: merumuskan dan mengolah
konsep sosialisasi caleg dalam rangka peme-
nangan pemilu melalui produk media massa
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online; memproduksi konten-konten
dalam rangka publikasi dan dokumentasi
untuk dikonsumsi masyarakat luas melalui
media massa online, melakukan pantauan
media massa online untuk melakukan eva-
luasi. Hubungan dengan media massa mem-
buahkan hasil dengan adanya undangan
untuk wawancara, talkshow, menulis arti-
kel untuk media internal, dialog di stasiun
televisi seperti di RCTI, MetroTV, SCTV,

Berita Satu. Untuk di media cetak seperti
majalah Femina dan media baru, dengan
dipostingnya di beberapa media online
seperti republik.com, inilah.com, pemilu.
com dan lain-lainnya. Untuk media online
yang diterbitkan lembaga MHMI seperti
website, facebook, twitter, dan youtube
sebagai sarana mensosialisasikan caleg.
Adapun peran Media Centre 123 adalah
dalam bentuk media online:

Tabel 1.
Produk Media Center 123

(Sumber: Dokumen Tim Marcomm MHMI)
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b. Communications Manager

Struktur MHMI merupakan struktur
organisasi yang sudah lengkap mulai dari
Dewan Pembina, General Manager, sek-
retaris, bendahara dan para manajer divisi.
Sebagai communications manager lembaga
MHMI mempunyai tugas dan fungsi.

1)1)1)1)1) TTTTTugas ugas ugas ugas ugas Communications MCommunications MCommunications MCommunications MCommunications Manageranageranageranageranager
pada lembaga MHMI adalah:

· Merancang dan mengelola prog-
ram-program kampanye secara sis-
tematis,

· Memberi nasihat kepada manaje-
men dan membuat kebijaksanaan
komunikasi,

· Terlibat dalam semua proses peng-
ambilan keputusan,

· Memanfaatkan hasil penelitian un-
tuk merancang dan mengevaluasi
kerja mereka.

2)2)2)2)2) Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi Communications ManagerCommunications ManagerCommunications ManagerCommunications ManagerCommunications Manager
pada lembaga MHMI adalah:

· Expert Prescriber: seorang yang ahli
melakukan penelitian dan meru-
muskan masalah-masalah organi-
sasi yang berkaitan dengan bidang
komunikasi serta gangguan komu-
nikasi dalam pencapaian tujuan
organisasi, mencari upaya solusi
permasalahan melalui program-
program yang bermanfaat, dan
bertanggung jawab atas pelaksana-
an program.

· Fasilitator Komunikasi: yang ber-
peran sebagai perantara atau media-
tor yang peka serta menjaga arus

komunikasi dua arah berjalan de-
ngan baik antara organisasi dengan
publiknya (sering juga disebut
sebagai liaison, interpreter/pener-
jemah atau sebagai mediator). Pera-
nan fasilitator juga adalah menge-
nali publik di sekeliling organisasi
dan membuat keputusan yang
berkaitan dengan kebijakan, prose-
dur serta aktivitas yang diminati
oleh kedua pihak.

· Fasilitator Proses Pemecahan
Masalah: tugasnya menolong lem-
baga atau organisasi dalam meme-
cahkan persoalan komunikasi yang
ada. General manager dan para ma-
najer divisi di Lembaga MHMI
telah menjadi bagian dari tim pe-
rencanaan strategis organisasi. Ia
bekerja sama dan anggota tim
lainnya untuk memberikan solusi
permasalahan yang ada, mulai dari
identifikasi permasalahan, perenca-
naan, pelaksanaan sampai dengan
evaluasi program pemecahan masa-
lah.

c. Lembaga Public Relations Politik

Lembaga MHMI juga telah berperan
sebagai PR politik dengan melakukan empat
kegiatan PR dalam dunia politik: 1) Mana-
jemen media; 2) Manajemen citra; 3)
Komunikasi internal; dan 4) Manajemen
informasi (eksternal) (McNair, 2003: 74).
Dari empat kegiatan tersebut memang telah
dilakukan oleh lembaga MHMI selama
kampanye dan sosialisasi Caleg Ridha Fid-
yana. Jadi dalam hal manajemen media,
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lembaga MHMI membuat manajemen
tersendiri yang disebut MediaCenter123
yang lebih cenderung mengelola media
yang bersifat online. Hal ini adalah adaptasi
dari langkah awal yang memang minim
budget, sehingga para aktivis yang terlibat
dalam lembaga sangat mengandalkan krea-
tivitas dan inovasi. Maka sosial media sangat
dioptimalkan sebagai jembatan komuni-
kasi kepada media dan masyarakat. Media
sosial juga mempunyai dampak terhadap
koneksi kepada media massa, baik cetak
maupun televisi yang akhirnya mengun-
dang Caleg Ridha Fidyana untuk mengisi
acara-acara di beberapa stasiun televisi mereka.
Begitu pula dengan media cetak seperti
majalah wanita Femina mewawancarai dan
memuat berita tentang Ridha.

Untuk manajemen citra terhadap
Caleg langkah yang diambil oleh lembaga
MHMI adalah caleg diberikan pembeka-
lan-pembekalan khusus semacam kuliah
dalam rangka memperkaya ilmu dan wa-
wasan. Karena caleg merupakan icon dari
lembaga MHMI yang ditampilkan ke
masyarakat, sehingga memang harus ada
suatu personal branding dan juga political
branding. Adakalanya Caleg akan ditanya
pendapatnya, visi dan misinya oleh masya-
rakat maupun media yang memang ingin
mengenal dan menilai kredibilitas, kapa-
bilitas, dan integritas caleg.

Selanjutnya dalam manajemen citra,
MHMI tidak mengedepankan citra caleg.
MHMI mengedepankan perannya sebagai
wadah aspirasi rakyat melalui Rumah
Aspirasi Persatuan Indonesia (RAPI) yang
mereferensikan Caleg Ridha Fidyana
sebagai caleg yang dinilai tepat bagi masya-

rakat yang bisa mewakili rakyat khususnya
di Dapil DKI Jakarta II. Jadi MHMI lah
yang mempromosikan, bukan caleg yang
mempromosikan. Dan akhirnya bisa
mempertemukan caleg dengan masyarakat
dalam forum-forum sosialisasi dan diskusi.
Jadi peran MHMI sesuai dengan Steinberg
(1981: 295) yang mengatakan bahwa
organisasi politik adalah organisasi pema-
saran yang menyerahkan sang kandidat
kepada pemberi suara selaku konsumen.
Sebenarnya produk itu lebih daripada han-
ya sang kandidat saja, seperti juga organisasi
pemasaran lebih daripada hanya kampanye
politik formal saja. Ia adalah termasuk
masyarakat tenaga sukarela dan nonkam-
panye serta kelompok pendukung yang
dikerahkan dalam proses distribusi, khusus-
nya media pemberitaan dan periklanan.

Komunikasi internal MHMI juga telah
melakukan semacam forum pertemuan
rutin dan juga forum khusus evaluasi. Ko-
munikasi internal menggambarkan kedu-
dukan dan relasi antara lembaga MHMI
dan Caleg. Hubungannya adalah horizon-
tal sesuai dengan bagan struktur yang telah
diurai dalam profil MHMI. Struktur MHMI
melakukan komunikasi rutin dalam
rangka evaluasi dan kontrol pergerakan para
pengurus dan relawan. Sehingga keputusan
apa pun tidak berdasarkan sebuah perintah
seperti atasan dan bawahan tetapi lebih
mengarah kepada bentuk mitra kerja sama
dan kesepakatan bersama.

Peran selanjutnya melakukan manaje-
men informasi, kaitannya kepada eksternal.
Bagaimana pesan politik sampai kepada
khalayak di Dapil DKI Jakarta II.
Berdasarkan keterangan dari empat infor-
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man dapat diperoleh keterangan bahwa
manajemen informasi berkaitan dengan
eksternal dari lembaga MHMI, yaitu
khalayak pemilih atau konstituen di Dapil
DKI Jakarta II. Manajemen informasi
dilakukan dengan:

1)1)1)1)1) PPPPPererererertamatamatamatamatama, pesan yang menjadi tema
adalah “no money politic” adalah suatu
idealisme untuk demokrasi yang baik
dan bersih yang harus secara konsisten
disampaikan dalam forum silahturah-
mi dalam bentuk edukasi pemilu.

2)2)2)2)2) KeduaKeduaKeduaKeduaKedua, melakukan pendekatan pada
tokoh-tokoh masyarakat karena me-
reka berperan sebagai opinion leader,
sehingga berpengaruh terhadap rujukan
masyarakat dalam pilihan caleg, teruta-
ma struktur masyarakat tradisional
yang masih kental dengan adat istiadat
lokal.  Dan untuk pendekatan kepada
para tokoh ini dilakukan oleh General
Manager dan para manajer.

3)3)3)3)3) KetigaKetigaKetigaKetigaKetiga, fokus sasarannya adalah wadah
atau forum komunitas yang menjadi
basic partai dan relasi yang sudah kental,
yaitu majelis ta’lim dan dengan idealis-
me yang telah digambarkan lembaga
MHMI mengarah kepada kalangan muda
yang lebih rasional dalam menanggapi
pesan tema idealisme.

4)4)4)4)4) KeempatKeempatKeempatKeempatKeempat, dalam rangka menjaga dan
merawat komunikasi eksternal (kon-
stituen) ditempatkan relawan-relawan
yang sudah dibagi per area tertentu di
Dapil DKI Jakarta II. Untuk Jakarta
Selatan, Jakarta Pusat telah dibangun
struktur relawan yang disebut “Tim
Pembina” mulai tingkat Kecamatan,

Kelurahan, dan tingkat RW sampai
Kader (Konstituen). Lalu khusus luar
negeri komunikasi dibangun melalui
media sosial dan telah dua kali meng-
hadiri undangan di Malaysia dan Singa-
pura yang memang sudah ada relasi
yang telah dibangun sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan yang bersum-
ber dari observasi penulis dan member chec-
king, yaitu data hasil wawancara kemudian
dikonfrontasikan kembali dengan partisi-
pan atau pemberi informasi /informan
(Raco, 2010: 134). Sudah dapat membuk-
tikan peran lembaga MHMI sebagai lem-
baga Public Relations Politik dalam proses
kampanye pemilihan legislatif 2014. Begitu
pula berdasarkan karakteristik PR Politik
yang khas dalam membangun hubungan
dengan publik internal dan publik ekster-
nal. Adapun karakteristiknya adalah sebagai
berikut (Heryanto & Zarkasy, 2012: 21) :

1) Komunikasi bertujuan (purposful
communication). Artinya, PR politik
biasanya diarahkan untuk mencapai
tujuan khusus dalam kepentingan poli-
tik organisasi. Misalnya, bertujuan untuk
mengajukan dukungan atau tuntutan
politik kepada pihak lain.

2) Intensionalitas (intensionality). Arti-
nya, PR politik secara sengaja dan sadar
menjalankan proses komunikasi untuk
memengaruhi lingkungan politik.

3) Adanya mekanisme yang sistematik.
Artinya, PR politik biasanya tidak ber-
jalan sporadis, tetapi dilakukan dengan
rencana yang terarah, sistematis, dan
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berkesinambungan dalam pencapaian
tujuan organisasi.

Maka peran MHMI ini pun diperkuat
dengan karakteristik yang ada, yaitu
MHMI adalah lembaga yang mempunyai
tujuan, dapat dipahami melalui adanya visi
dan misi organisasi. Selanjutnya dalam hal
intensionalitas, lembaga MHMI telah
menjalankan proses komunikasi untuk
memengaruhi lingkungan politik dalam
hal ini berkaitan dengan pemilihan legislatif
tahun 2014, di mana komunikator politik
terlibat dan melakukan kolaborasi antar-
kandidat, yaitu caleg sebagai politikus, lalu
ada tim sukses dan relawan yang kapasitas-
nya sebagai profesional dan aktivis dalam
memengaruhi khalayak pemilih. Maka
terciptalah lingkungan politik dalam pers-
pektif sistem politik yang menghubungkan
komponen-komponen yang ada di dalam-
nya. Dan MHMI ini telah melaksanakan
program yang dibuat mulai dari tahap
perencanaan sampai evaluasi. Dan ini sudah
membuktikan MHMI sebagai lembaga
yang menjalankan perannya sebagai
lembaga public relations politik.

4. PENUTUP
4.1. Kesimpulan

Peran MHMI sebagai lembaga Public
Relations Politik dilakukan dalam masa
kampanye pemilihan legislatif dapat dibuk-
tikan: PPPPPererererertamatamatamatamatama,,,,, dari dua peran dominan
sebagai PR Politik, yaitu sebagai communi-
cations technician yakni berdasarkan dengan

adanya aktivitas seperti kegiatan jurnalistik
yang meliput berita, pembuatan materi
kampanye dan rekrutmen dan mempubli-
kasikannya ke masyarakat dan media. Dan
juga peran communications manager di
mana struktur MHMI merupakan struktur
organisasi yang sudah lengkap mulai dari
Dewan Pembina, General Manager, sek-
retaris, bendahara dan para manajer divisi.
KeduaKeduaKeduaKeduaKedua, lembaga MHMI juga berperan
sebagai PR politik dengan melakukan em-
pat kegiatan PR dalam dunia politik: (1)
Manajemen media; (2) Manajemen citra;
(3) Komunikasi internal; dan (4) Mana-
jemen informasi (eksternal).

a. Strategi kampanye yang dilaksanakan
oleh lembaga MHMI merupakan
strategi kampanye politik dengan
model difusi inovasi yang berorientasi
pada perubahan sosial. Mulai dari prog-
ram jangka pendek, yaitu kampanye
mengusung caleg Ridha Fidyana dan
program jangka panjang, yaitu kam-
panye permanen yang bertujuan untuk
merubah pola pikir dan perilaku mas-
yarakat terhadap demokrasi yang baik
dan bersih. Dan ada dua strategi kam-
panye kepada masyarakat, yaitu dengan
istilah serangan darat (face to face) dan
serangan udara (melalui media Online
dan media massa).  Dalam proses men-
capai tujuannya MHMI mengalami
tiga kali penyesuaian strategi. Mulai
dari formasi tim sukses caleg, setelah
itu terbentuk MHMI sebagai strategi
pemersatu semua unsur-unsur dari
kekuatan sumberdaya manusia (SDM)
secara internal. Akhirnya melaksanakan
strategi Rumah Aspirasi Persatuan Indo-



126

 Jurnal Ilmu Komunikasi dan Pemerintahan

nesia (RAPI) sebagai strategi pendeka-
tan persuasif dan menggalang partisipasi
eksternal yang dalam hal ini adalah
masyarakat atau konstituen. Dan
program kampanye MHMI dilaksa-
nakan melalui empat tahapan. Tahap I
Penataan Internal; Tahap II Perekrutan
Kader dan Pengenalan; Tahap III
Pembinaan dan Penyusunan Program;
Tahap IV Pemantapan dan deklarasi
Program.

b. Hambatan-hambatan yang terjadi se-
lama proses program kampanye yaitu:
PPPPPererererertamatamatamatamatama, masih kuatnya nilai dan
budaya di masyarakat yang cenderung
pragmatis dan transaksional. KeduaKeduaKeduaKeduaKedua,
lembaga MHMI mengalami pengura-
ngan personil relawan yang merupakan
seleksi dari konsistensi idealisme
mereka. KetigaKetigaKetigaKetigaKetiga, dukungan dana yang
minim juga akhirnya tidak bisa meng-
imbangi biaya operasional dari kebutu-
han target suara yang harus diperoleh.
Keempat,Keempat,Keempat,Keempat,Keempat, pola strategi MHMI mem-
butuhkan waktu yang tidak bisa instan,
karena harus melakukan edukasi yang
konsisten dan juga perawatan ke mas-
yarakat secara sistematis.

c. Ukuran keberhasilan dan tidak keber-
hasilan. MHMI memang tidak berhasil
mengantarkan calegnya menuju ke
Senayan. Hal ini karena model kam-
panye yang diterapkan MHMI adalah
kampanye difusi inovasi yang membu-
tuhkan waktu lebih panjang. Namun
ada pencapaian yang menjadi fondasi
program MHMI, ini dapat dilihat dari
empat sisi. PPPPPererererertamatamatamatamatama, dari sisi kredibili-
tas memang lembaga MHMI dan caleg

telah mendapat respons yang positif
dari masyarakat. KeduaKeduaKeduaKeduaKedua, daya tarik de-
ngan munculnya sosok caleg dan rela-
wan yang idealis.  KetigaKetigaKetigaKetigaKetiga, dari sisi kesa-
maan, MHMI telah menyatukan visi
dan misinya dengan harapan dan cita-
cita masyarakat.  Keempat,Keempat,Keempat,Keempat,Keempat, dari sisi ke-
kuasaan secara internal adalah loyalitas
para relawan dan eksternal adalah
perubahan sikap serta prilaku terhadap
politik dan demokrasi yang baik dan
bersih.

4.2. Saran

a. Hasil penelitian ini menjadi masukan
dan evaluasi kepada lembaga MHMI
sebagai lembaga PR politik. Setelah
Pemilu 2014 lembaga MHMI harus
dapat mempertahankan jaringan dan
kekuatan internal yang telah dibangun
selama 11 bulan ini. Begitu pula keku-
atan eksternal dari simpatisan atau
konstituen yang telah menjadi kader
lembaga MHMI harus tetap dibina dan
terus dikembangkan dengan program
Rumah Aspirasi Persatuan Indonesia
(RAPI) yang sudah berjalan semenjak
proses kampanye.

b. Hasil penelitian mengenai peran lem-
baga MHMI sebagai lembaga Public
Relations (PR) dalam kampanye deng-
an menggunakan konsep peran, kon-
sep PR politik, dan konsep strategi
kampanye. Pendekatan teori dan
konsep pada penelitian PR di bidang
politik tergolong masih baru dan masih
sedikit penelitiannya di Indonesia, beda
dengan di luar negeri terutama Amerika
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Serikat. Teori mengenai PR masih
didominasi di bidang bisnis komersial
sehingga literatur yang selalu ditemukan
di bidang PR selalu mengarah ke dunia
korporasi atau perusahaan. Dan hampir
semua teori PR politik diadopsi dari
teori PR di bidang bisnis dan perusaha-
an. Diharapkan kepada para akademisi
terus melakukan penelitian berkaitan
PR politik dan kelembagaannya, karena
kajian ini adalah bagian dari pengem-
bangan ilmu komunikasi politik dan
akan selalu dinamis dan berkembang
sesuai perkembangan zaman dan
teknologi.

c. Model kampanye yang didasari idea-
lisme tentunya tidaklah mudah, di tengah-
tengah persaingan ketat dan prilaku
pragmatisme yang sedang mewabah di
masyarakat. Maka kampanye perma-
nen dan pemberdayaan serta partisipasi
masyarakat adalah strategi yang cocok
untuk ditempuh oleh spirit idealisme,
semangat untuk mewujudkan demok-
rasi baik dan bersih. Maka solusinya
adalah harus memulai kampanye di
awal waktu sejak selesai Pemilu 2014
dan setelah melakukan evaluasi, seha-
rusnya bersegera menyusun langkah dan
strategi untuk menuju Pemilu 2019.
Hal ini dikarenakan model kampanye
yang dilakukan MHMI membutuh-
kan waktu yang panjang, program yang
matang dan kontinyu agar upaya yang
dilakukan bisa berhasil. Begitu pula
masalah pendanaan adalah salah satu
faktor penentu keberhasilan kampan-
ye. Seharusnya upaya donasi dilakukan

secara terprogram dan konsisten. Harus
kreatif dan inovatif untuk mendapat-
kan dana, seperti melakukan aktivitas
sosial dan pemberdayaan masyarakat.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Peran DPD RI dalam Pengawasan Pilkada di
Kota Tangerang serta untuk mengetahui fungsi dan wewenang DPD RI di bidang
Pengawasan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pilkada. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan
adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang tahun 2013 yang
dimenangkan oleh pasangan Arief R Wismansyah dan Sachrudin dengan perolehan suara
48,01%. Meskipun DPD RI mempunyai tugas dan fungsi dalam hal pengawasan, namun
kenyataannya tugas dan fungsi tersebut belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan
oleh ketimpangan sistem yang cenderung melemahkan tugas dan fungsi DPD RI.

Kata KKata KKata KKata KKata Kunci: unci: unci: unci: unci: DPD RI, Pengawasan, Pilkada

1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) me-
rupakan salah satu barometer keberhasilan
reformasi dalam bidang ketatanegaraan di
Indonesia. Tentunya hal tersebut akan
menjadi suatu hal yang baru, bukan hanya
pada tatanan kelembagaan tetapi juga pada
masyarakat Indonesia, di mana DPD
menjadi lembaga legislatif baru yang akan
mendampingi dan memperkuat lembaga
legislatif yang telah lebih dulu dibentuk,
yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pada dasarnya, kedua lembaga tersebut
mempunyai garis perjuangan yang sama,
yaitu memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan rakyat dalam skala nasional
dan daerah. Dengan kata lain, keduanya

adalah lembaga perwakilan namun mem-
punyai beberapa perbedaan baik dari segi
fungsi, tugas dan wewenang, maupun dari
segi proses rekruitmen keanggotaannya.

Kelahiran DPD ditandai melalui aman-
demen ketiga Undang-Undang Dasar 1945,
yang disahkan pada 10 Agustus 2002. Peru-
bahan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1)
yang bunyinya “Majelis Permusyawaratan
Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwaki-
lan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum
dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.
Sebelumnya bunyi pasal ini adalah: “Majelis
Permusyawaratan Rakyat terdiri atas ang-
gota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah
utusan-utusan dari daerah-daerah dan golo-
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ngan-golongan yang dipilih menurut aturan
yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Perubahan terhadap ketentuan di atas
berimplikasi pada reposisi peran Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari lem-
baga tertinggi negara (supreme body) men-
jadi sebatas sidang gabungan (joint session)
antara DPR dan DPD. MPR secara otoma-
tis mengalami perubahan struktur keanggo-
taan yang di dalamnya terdiri dari anggota
DPR dan anggota DPD yang dalam sistem
ketatanegaraan modern disebut dengan sis-
tem dua kamar (bikameral).

Dalam sistem bikameral, masing-masing
kamar mencerminkan jenis keterwakilan
yang berbeda: DPR merupakan represen-
tasi penduduk sedangkan DPD merupakan
representasi wilayah (daerah). Perubahan
yang terjadi dari sistem unikameral dengan
supremasi MPR kepada sistem bikameral
ini, menjadi sebuah keniscayaan karena
selama ini Utusan Daerah dalam MPR tidak
ikut membuat keputusan politik nasional
dalam peringkat undang-undang.

Pembentukan DPD semula dimaksud-
kan dalam rangka mereformasi struktur
parlemen Indonesia menjadi dua kamar
(bikameral) yang terdiri atas DPR dan DPD.
DPR merupakan cermin representasi poli-
tik (political representation), sedangkan
DPD mencerminkan prinsip representasi
teritorial atau regional (regional represen-
tation).

DPD sebagai lembaga perwakilan dae-
rah di pusat, tentunya diharapkan mampu
mempertahankan kepentingan daerah yang
diwakilinya. Namun dalam proses mem-
perjuangkan kepentingan rakyat dan daerah

harus sesuai dengan konstitusi yang ada,
yaitu pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD
1945 yang bunyinya: “Kedaulatan berada
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”, dan “Negara
Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga
dari pasal tersebut menunjukkan bahwa
sebesar apa pun semangat DPD untuk
memperjuangkan kepentingan daerahnya,
tetaplah harus sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Berkenaan dengan peran DPD dalam
memperjuangkan kepentingan daerahnya
dapat dilihat dari kewenangan DPD: (1)
dapat mengajukan kepada DPR Rancangan
Undang-Undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan dae-
rah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sum-
berdaya alam dan sumberdaya ekonomi
lainnya serta yang berkaitan dengan perim-
bangan keuangan pusat dan daerah; (2) ikut
membahas Rancangan Undang-Undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-
daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah, serta memberikan pertimbangan
kepada DPR atas Rancangan Undang-
Undang anggaran pendapatan dan belanja
negara, pajak, pendidikan dan agama; dan
(3) dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan Undang-Undang mengenai
otonomi daerah, hubungan pusat dan dae-
rah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sum-
berdaya alam dan sumberdaya ekonomi
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lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara, pajak, pendidikan dan
agama serta menyampaikan hasil pengawa-
sannya itu kepada DPR sebagai bahan per-
timbangan untuk ditindaklanjuti.

Dengan rumusan pasal tersebut maka
DPD sebagai kamar kedua hanya berwe-
nang untuk mengajukan, membahas dan
melakukan pengawasan Rancangan
Undang-Undang tertentu. Pasal tersebut
berimplikasi pada kecilnya kewenangan
dan peran DPD dalam proses legislasi. Dari
kewenangan yang terdapat dalam Pasal 22
D di atas, UUD 1945 menegaskan tiga
macam fungsi DPD, yaitu fungsi legislasi,
fungsi pertimbangan dan fungsi pengawa-
san. Ketiga fungsi tersebut dimiliki DPD
secara terbatas dan tidak sebagaimana lazim-
nya pada pola ketatanegaraan yang meng-
anut sistem bikameral. Hal ini terlihat dari
beberapa unsur penting yang diatur dari
pasal tersebut. Pasal 22 D ayat (1) dan (2),
pada dasarnya DPD tidak memegang
kekuasaan membentuk Undang-Undang.
DPD hanya dapat mengajukan Rancangan
Undang-Undang kepada DPR dan ikut
membahas Rancangan Undang-Undang.
Dengan demikian DPD tidak mempunyai
hak inisiatif dan mandiri dalam pembuatan
Undang-Undang, sekalipun dalam bidang
yang berkaitan dengan daerah. Karena kata
“dapat” dan “ikut” tidak mempunyai suatu
unsur keharusan dan membuat DPD tidak
mempunyai kekuasaan legislatif yang
efektif. Dalam bahasa hukum, frase “DPD
ikut membahas” berarti hanya DPR yang
memiliki kekuasaan membentuk Undang-
Undang.

Sedikit berbeda dengan fungsi lainnya,
fungsi pengawasan (control) meskipun ter-
batas hanya berkenaan dengan kepentingan
daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan Undang-Undang tertentu,
DPD dapat dikatakan memiliki kewenang-
an penuh untuk melakukan fungsi peng-
awasan terhadap kinerja pemerintahan.

Jika ditelaah lebih cermat pokok-pokok
kewenangan DPD yang diatur dalam Pasal
22D, apabila ingin lebih tahu hubungan
kerja sama dengan DPR, baik dalam
kegiatan usul prakarsa maupun pembaha-
san usul Rancangan Undang-Undang,
bahkan juga untuk mengajukan bahan per-
timbangan kepada DPR, akhirnya diketa-
hui tidak adanya posisi equal, tetapi inequa-
lity (ketidaksetaraan) yang ada antara DPD
dan DPR. Dengan kata lain posisinya lebih
subordinated, bukan coordinated dengan
DPR.

Dengan terbatasnya kewenangan yang
dimiliki DPD, sulit dibantah bahwa kebe-
radaan lembaga negara ini lebih merupakan
subordinasi dari DPR. Keterbatasan itu
memberi sinyal bahwa keberadaan DPD
hanya sebagai pelengkap dalam lembaga
perwakilan rakyat.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pemilihan Kepala Daerah

dalam Konteks Demokrasi

Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah
edisi revisi dari Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Salah satu isi yang paling penting dengan
disahkannya Undang-undang Nomor 32
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Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
ini adalah pemilihan kepala daerah secara
langsung oleh rakyat daerah. Revisi tersebut
dilakukan karena implementasi Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 yang di-
mulai sejak tahun 2001 masih terdapat banyak
permasalahan, terutama menyangkut masa-
lah kepala daerah. Laporan pertanggung-
jawaban kepala daerah dan pemilihan
kepala daerah sering menjadi persoalan di
berbagai provinsi maupun kabupaten/kota.

Kewenangan yang begitu besar yang
dimiliki oleh DPRD di dalam pemilihan
kepala daerah menimbulkan dampak yang
negatif karena kewenangan yang besar ini
menimbulkan suatu praktik-praktik per-
politikan di tingkat daerah. Kepentingn
individu, partai politik, dan kelompok telah
meminggirkan aspirasi rakyat yang meng-
inginkan munculnya kepemimpinan yang
peduli dan respek terhadap kepentingan
rakyat daerah. Dengan adanya legitimasi
dari undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 yang mengatur kedudukan DPRD
di dalam pemilihan kepala daerah, partai
politik yang memiliki wakil di DPRD ber-
kesempatan menancapkan hegemoni dari
situasi dan kondisi yang tercipta. Rakyat
selaku konstituen pada pemilu hanya dija-
dikan sebagai alat untuk mencapai tujuan
tanpa memedulikan aspirasi dan keinginan
rakyat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Pasal 59 ayat 2 secara teknis mengatur
bahwa partai politik atau gabungan partai
politik dapat mendaftarkan pasangan calon
apabila memenuhi persyaratan perolehan
sekurang-kurangnya 15 persen dari jumlah
kursi DPRD atau 15 persen dari akumulasi

perolehan suara sah dalam pemilihan umum
anggota DPRD di daerah yang bersang-
kutan.

2.2. Peran Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa
partai politik  adalah suatu kelompok yang
terorganisasi yang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-
cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah
untuk memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kedudukan politik (biasanya
dengan cara konstitusional) untuk melaksa-
nakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka
(Miriam Budiharjo).

Di Indonesia pada saat ini peran partai
politik terlihat sangat dominan dalam
menentukan kebijakan-kebijakan negara
yang tertuang pada undang-undang. Salah
satunya adalah dengan disahkannya revisi
terhadap Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
oleh DPR dan sekaligus merekomendasi-
kan bahwa pemilihan kepala daerah (Pil-
kada) secara langsung dimulai Juni 2005.
Di dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan khususnya pada pasal-pasal tentang pil-
kada, terlihat jelas peran partai politik masih
cukup dominan sebagaimana dapat dilihat
pada pasal-pasal di bawah ini.

a. Pasal 56 ayat 2: Pasangan calon diajukan
partai atau gabungan partai politik.

b. Pasal 59 ayat 2: parpol atau gabungan
parpol dapat mendaftarkan pasangan
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calon apabila memenuhi persyaratan
perolehan sekurang-kurangnya 15
persen dari jumlah kursi DPRD atan
15 persen dari akumulasi perolehan su-
ara sah dalam pemilu anggota DPRD
di daerah yang bersangkutan.

c. Pasal 59 ayat 3: parpol atau gabungan
parpol wajib membuka kesempatan
seluas-luasnya bagi bakal calon melalui
mekanisme yang demokratis dan
transparan.

d. Pasal 59 ayat 4: dalam proses penetapan
pasangan calon parpol atau gabungan
parpol memerhatikan pendapat dan
tanggapan msyarakat.

e. Pasal 59 ayat 6: parpol atau gabungan
parpol hanya dapat mengusulkan satu
pasangan calon dan pasangan calon
tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh
parpol atau gabungan parpol lainnya.

Dari pasal-pasal yang disebutkan di
atas, dapat diartikan bahwa pengusahaan
calon kepala daerah dilakukan hanya satu
“pintu”, yaitu oleh partai politik. Mekanis-
me ini dipakai dengan harapan kiranya
peserta partai politik yang mendapatkan
kursi DPRD dapat bertindak demokratis
dalam menjaring calon kepala daerah.
Namun, muncul kekhawatiran mengenai
perekrutan “calon independen” yang hanya
boleh masuk pencalonan melalui partai po-
litik. Mekanisme pilkada yang menempat-
kan calon melalui dukungan parpol begai-
manapun belum sepenuhnya mencermin-
kan nilai-nilai demokrasi. Karena kedau-
latan rakyat merupakan esensi demokrasi

menjadi tereduksi oleh parpol yang ber-
peran sebagai mediator dalam pilkada.

Upaya pemerintah di era reformasi se-
benarnya patut dihargai terutama tekadnya
untuk menghidupkan demokrasi. Komit-
men tersebut ditunjukkan dengan keputusan
untuk mengadopsi mekanisme pemilihan
kepala daerah (pilkada) secara langsung yang
diatur oleh Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004. Hal ini merupakan salah satu
langkah maju kebijakan desentralisasi dan
proses demokratisasi di Indonesia. Doro-
ngan untuk melaksanakan pemilihan kepala
daerah secara langsung antara lain karena
mekanisme demokrasi secara tidak lang-
sung belum menjamin terakomodasinya
aspirasi rakyat dalam pemilihan calon pe-
mimpinnya. Keberadaan multipartai
masyarakat sebagai fungsi penyalur aspirasi
dan pendidikan politik. Partai politik ter-
utama yang besar lebih konsentrasi menjadi
‘the king maker’ dengan kompensasi yang
sudah pasti, yaitu ‘uang dan kekuasaan’.

Menurut Michael G. Roskin setidak-
nya partai politik menjalankan beberapa
fungsi, antara lain sebagai penguhubung
antara rakyat dengan pemerintah, agregasi
kepentingan, sosialisasi politik, mengorga-
nisasikan pemerintahan dan juga memobi-
lisasi pemilih (dalam Faturohman dan So-
bari, 2002).

2.3. Mekanisme Tahapan
Pelaksanaan Pilkada Langsung

Seperti pemilu legislatif dan pemilu pre-
siden, pilkada juga mempunyai mekanisme
tahapan pelaksanaan yang diatur melalui
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
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Mengacu pada Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 pasal 65 ayat 1 mekanisme
tahapan pelaksanaan pilkada terdiri dari
masa persiapan dan tahap pelaksanaan.

a. Masa persiapan DPRD sebagaimana
tercantum pada pasal 65 ayat 2 melipu-
ti:

1) Pemberitahuan DPRD kepada ke-
pala daerah mengenai berakhirnya
masa jabatan;

2) Pemberitahuan DPRD kepada
KPUD mengenai berakhirnya
masa jabatan daerah;

3) Perencanaan penyelenggaraan;

4) Pembentukan PANWAS, PKK,
PPS dan KPPS;

5) Pemberitahuan dan pendaftaran
pemantau;

b. Tahap pelaksanaan pilkada sebagaimana
tercantum pada pasal 65 ayat 3 meli-
puti:

1) Penetapan daftar pemilih pendaf-
taran dan penetapan calon kepada
daerah/wakil kepala daerah;

2) Kampanye;

3) Pemungutan suara;

4) Perhitungan suara;

5) Penetapan pasangan calon kapala
daerah/wakil kepala daerah terpi-
lih, pengesahan dan pelantikan.

6) Pasal 65 ayat 1 dan 2 di atas menga-
tur mekanisme tahap pilkada me-
rupakan aturan dasar secara umum
yang menggambarkan langkah-

langkah pelaksanaan pilkada lang-
sung.

2.4. Teori Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan se-
bagai aktivitas pokok dalam manajemen
untuk mengusahakan sedemikian rupa agar
pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai de-
ngan rencana serta sesuai dengan hasil yang
dikehendaki. Pada dasarnya pengawasan
berlangsung mengikuti pola berikut.

a. Menetapkan standar atas dasar kontrol.

b. Mengukur hasil pekerjaan secepatnya.

c. Membandingkan hasil pekerjaan de-
ngan standar atau dasar yang ditentu-
kan semula.

d. Mengadakan tindakan koreksi.

Menurut Corry Yohana (2010: 27)
dalam bahasa Indonesia sering kali control-
ling diterjemahkan dengan pengendalian.
Sedangkan pengendalian sering diartikan
sebagai usaha pengawasan disertai dengan
tindakan lanjutan dengan tujuan agar suatu
kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat
mencapai sasaran menurut rencana yang
telah ditetapkan. Dengan demikian, penge-
ndalian mempunyai lingkup yang lebih
luas dari pengawasan. Pengendalian men-
cakup:

a. Pengawasan, baik preventif maupun
represif;

b. Petunjuk pengarahan/instruksi dari
pimpinan;
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c. Peninjauan dari pengamatan secara
langsung di tempat kegiatan;

d. Menghimpun dan menganalisis semua
informasi yang berhubungan dengan
kegiatan proyek yang bersangkutan dan

e. Menentukan kebijakan lebih lanjut.

Menurut Makmur (2009: 117) peng-
awasan adalah suatu aktivitas yang dilaku-
kan secara sadar dengan dilandasi pemikiran
yang telah dipersyaratkan dan pola perilaku
sesuai norma yang berlaku dalam komuni-
tas masyarakat tertentu, sehingga efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan suatu perkerjaan
dalam sebuah manajemen dapat tercapai.

Menurut Harahap (2001: 14) penga-
wasan adalah keseluruhan sistem, teknik,
cara yang mungkin dapat digunakan oleh
seorang atasan untuk menjamin agar segala
aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam
organisasi benar-benar menerapkan prinsip
efisiensi dan mengarah pada upaya men-
capai keseluruhan tujuan organisasi.

Proses pengawasan adalah proses yang
menentukan tentang apa yang harus
dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan
sejalan dengan rencana. Artinya pengawasan
itu terdiri atas berbagai aktivitas, agar segala
sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung
jawab manajemen terselenggarakan. Proses
pengawasan merupakan hal penting dalam
menjalankan kegiatan organisasi, oleh karena
itu setiap pimpinan harus dapat menjalan-
kan fungsi pengawasan sebagai salah satu
fungsi manajemen. Fungsi pengawasan
yang dilakukan oleh pimpinan organisasi
terhadap setiap pegawai yang berada dalam

organisasi adalah wujud dari pelaksanaan
fungsi administrasi dari pimpinan organisasi
terhadap para bawahan, serta mewujudkan
peningkatan efektivitas, efisiensi, rasionali-
tas, dan ketertiban dalam pencapaian tujuan
dan pelaksanaan tugas organisasi.

Pengawasan yang dilakukan pimpinan
organisasi akan memberikan implikasi
terhadap pelaksanaan rencana akan baik jika
pengawasan dilakukan secara baik, dan
tujuan baru dapat diketahui tercapai deng-
an baik atau tidak setelah proses pengawa-
san dilakukan. Dengan demikian peranan
pengawasan sangat menentukan baik
buruknya pelaksanaan suatu rencana. Proses
pengawasan terdiri dari beberapa tindakan
(langkah pokok) tertentu yang bersifat fun-
damental bagi semua pengawasan mana-
jerial, langkah-langkah pokok ini menurut
George R. Terry meliputi:

a. Menetapkan Standar Pengawasan

Standar Pengawasan adalah suatu stan-
dar (tolok ukur) yang merupakan
patokan bagi pengawas dalam menilai
apakah objek atau pekerjaan yang di-
awasi berjalan dengan semestinya atau
tidak.

b. Mengukur Pelaksanaan Pekerjaan

Penilaian atau pengukuran terhadap
pekerjaan yang sudah/senyatanya
dikerjakan dapat dilakukan melalui
antara lain: laporan (lisan dan tertulis),
buku catatan harian tentang itu, jadwal
atau grafik produksi/hasil dan inspeksi
atau pengawasan langsung.
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c. Membandingkan Standar Pengawasan
dengan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan

Aktivitas tersebut merupakan kegiatan
yang dilakukan pembandingan antara
hasil pengukuran dengan standar.
Maksudnya, untuk mengetahui apakah
di antaranya terdapat perbedaan dan
jika ada, maka seberapa besarnya perbe-
daan tersebut kemudian untuk menen-
tukan perbedaan itu perlu diperbaiki
atau tidak.

d. Tindakan Koreksi (Corrective Action)

Apabila diketahui adanya perbedaan,
sebab-sebabnya perbedaan, dan letak
sumber perbedaan, langkah terakhir
adalah mengusahakan dan melaksana-
kan tindakan perbaikannya. Dari
kegiatan tersebut di atas ada perbaikan
yang mudah dilakukan, tetapi ada juga
yang tidak mungkin untuk diperbaiki
dalam waktu rencana yang telah diten-
tukan. Untuk solusinya maka perbai-
kan dilaksanakan pada periode berikut-
nya dengan cara penyusunan rencana/
standar baru, di samping membereskan
faktor lain yang menyangkut penyim-
pangan tersebut, antara lain dengan
melakukan reorganisasi, peringatan
bagi pelaksana yang bersangkutan dan
lain sebagainya.

2.5. Pengawasan Politis (DPD/
DPRD)

Pengawasan politis disebut juga penga-
wasan informal karena biasanya penga-
wasan yang dilakukan oleh masyarakat baik
langsung maupun tak langsung. Pengawa-

san ini juga sering disebut social control.
Contoh-contoh pengawasan jenis ini misal-
nya pengawasan melalui surat-surat penga-
duan masyarakat, melalui media masa dan
melalui badan-badan perwakilan rakyat.

Social control sebagai pengawasan poli-
tis melalui jalur lembaga-lembaga perwa-
kilan, di tingkat pusat pengawasan oleh
DPD RI atas jalannya pemerintah dan
pembangunan terasa semakin intensif dan
melembaga antara lain melalui forum rapat
kerja komite dengan pemerintah dan forum
dengar pendapat antara komite-komite
DPD RI dengan para pejabat tertentu, begitu
juga yang dilaksanakan di daerah antara
pemda dengan DPRD yang bersangkutan.

Pengawasan umum terhadap pemerin-
tah daerah dilakukan oleh Mendagri dan
Gubernur/Bupati/Walikota kepada daerah
sebagai wakil pemerintah di daerah yang
bersangkutan. Bagi Mendagri dan Guber-
nur/Bupati/Walikota, pengawasan atas
jalannya pemerintahan daerah (melalui
pengawasan prepentif, pengawasan represif
dan pengawasan umum) merupakan salah
satu tugas pokoknya yang ditugaskan  oleh
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemerintahan Daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif studi kasus. Penelitian kualitatif
adalah prosedur penelitian yang menghasil-
kan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang dapat diamati (Bogdan dan Tylor,
1990). Penelitian kualitatif berhubungan
dengan ide, persepsi, pendapat, atau keper-
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cayaan orang yang diteliti, kesemuanya
tidak dapat diukur dengan angka. Peneliti-
an kualitatif bertujuan memperoleh gam-
baran seutuhnya mengenai suatu hal menu-
rut pandangan manusia yang diteliti. Dalam
penelitian kualitatif, peneliti merupakan
penelitian yang utama, peneliti memiliki
lebih banyak kelebihan daripada daftar
pertanyaan yang lazim dilakukan di peneli-
tian kuantitatif (kuesioner) (Sulistyo-
Basuki, 2000).

Metode yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah studi kasus di mana peneliti
berusaha untuk mengetahui bagaimana
Peran  DPD RI dalam Pengawasan Pilkada
Kota Tangerang pada tahun 2013. Menu-
rut Crewel (1998) studi kasus adalah suatu
model yang menekankan pada eksplorasi
dari “suatu sistem yang berbatas” pada satu
kasus atau beberapa kasus secara mendetail,
disertai dengan penggalian data secara men-
dalam yang melibatkan beragam sumber
informasi yang kaya akan konteks. Studi
kasus lebih banyak menjawab pertanyaan-
pertanyaan “how” (bagaimana) dan “why”
(mengapa), serta pada tingkatan tertentu
juga menjawab pertanyaan “what” (apa/
apakah) dalam kegiatan penelitian (Bungin,
2005).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Peran DPD RI dalam

Pengawasan

Pengawasan dalam pelaksanaan peme-
rintahan sesungguhnya dimaknai sebagai
aktivitas pokok dalam manajemen yang
disertai tindakan lanjutan dengan tujuan
agar pelaksanaan pemerintahan berlangsung

efisien, efektif dan etis untuk mencapai sasa-
ran menurut rencana yang telah ditetapkan
dengan hasil yang dikehendaki. Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah
satu lembaga tinggi negara, yang dipilih
langsung oleh rakyat dalam Pemilihan Umum.
DPD itu sendiri bertugas menyuarakan
kepentingan daerahnya di tingkat pusat dan
sekaligus berwenang melaksanakan
pengawasan tersebut. Keberadaan DPD itu
sendiri jelas diatur dalam konstitusi, yaitu
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 22 D UUD 1945 dan Pasal 223
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009,
fungsi dari DPD tersebut yaitu:

a. Pengajuan usul kepada DPR mengenai
rancangan undang-undang yang berkai-
tan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumberdaya alam dan
sumberdaya ekonomi lainnya, serta
yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah;

b. Ikut dalam pembahasan rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelo-
laan sumberdaya alam dan sumberdaya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah;

c. Pemberian pertimbangan kepada DPR
atas rancangan undang-undang tentang
anggaran pendapatan dan belanja negara
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dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan
dan agama;

d. Pengawasan atas pelaksanaan undang-
undang mengenai otonomi daerah, hu-
bungan pusat dan daerah, pembentu-
kan dan pemekaran serta penggabu-
ngan daerah, pengelolaan sumberdaya
alam dan sumberdaya ekonomi lain-
nya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN), pajak,
pendidikan dan agama.

Dari ketentuan undang-undang di atas,
jelas diatur salah satu fungsi DPD adalah
pengawasan. Pengawasan tersebut merupa-
kan pengawasan atas pelaksanaan undang-
undang, dan hasil pengawasan DPD ini
disampaikan kepada DPR sebagai bahan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Pengawasan yang dilakukan DPD RI
dalam hal ini adalah:

a. Menerima dan membahas hasil-hasil
pemeriksaan keuangan negara yang
dilakukan oleh BPK sebagai bahan untuk
melakukan pengawasan atas pelaksa-
naan UU tertentu;

b. Meminta secara tertulis kepada peme-
rintah tentang pelaksanaan undang-
undang tertentu;

c. Menampung dan menindaklanjuti
aspirasi dan pengaduan masyarakat ber-
kaitan dengan pelaksanaan undang-
undang tertentu;

d. Mengadakan kunjungan kerja ke dae-
rah untuk melanjutkan monitoring/

pemantauan atas pelaksanaan undang-
undang tertentu.

4.2. Fungsi dan Kedudukan DPD RI

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia (DPD RI) dalam struk-
tur ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana
tercantum dalam pasal 22D UUD 1945
adalah salah satu tonggak sejarah dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini
sebagai jawaban atas tuntutan reformasi  yang
menghendaki penguatan daerah.  Sebagai
negara yang memiliki latar belakang sejarah
panjang tentang kemajemukan agama,
suku, bahasa dan budaya (multikultural)
kehadiran DPD RI sebagai spirit untuk
memperkuat ikatan daerah-daerah dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia dan memperteguh persatuan daerah-
daerah, mengakomodasi aspirasi dan ke-
pentingan daerah-daerah dalam perumusan
kebijakan nasional berkaitan dengan daerah
serta dalam konteks semangat otonomi dan
penguatan daerah. Keberadaan DPD RI
dimkasudkan untuk mengawal dan mem-
perjuangkan aspirasi masyarakat daerah
dalam setiap pengambilan kebijakan di tingkat
nasional khususnya yang terkait dengan
daerah.

Sebagai lembaga baru produk amande-
men ke-3 UUD 1945 yang disahkan pada
10 agustus 2002, kehadiran DPD memi-
liki potensi untuk memperkuat bangunan
demokrasi di Indonesia, khususnya dalam
memperbaiki fungsi representasi yang
selama ini sangat lemah dijalankan DPR
dalam mengartikulasikan aspirasi daerah di
level pusat, artinya DPD RI memiliki
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peran strategis sebagai kamar kedua dalam
sistem parlemen di Indonesia untuk menja-
min pelaksanaan mekanisme saling menga-
wasi dan mengimbangi (check and balance)
dalam pengambilan setiap produk-produk
legislasi. Dalam kaca mata politik saat ini
keberadaan DPD RI sebenarnya sangat
strategis dibandingkan DPR karena DPR
sering tersandera oleh partai politik yang
menjadi payungnya, sementara DPD RI
lebih bebas (independent).

4.3. Pelaksanaan Pilkada Kota
Tangerang

Sebagai kegiatan pergantian pemimpin
di tingkat daerah, Pemilihan Umum Kepala
Daerah (Pilkada) tentu saja bukan hanya
persoalan teknis. Pilkada menyimpan po-
tensi strategis sekaligus harapan mendasar
dari esensi demokrasi itu sendiri. Di tengah
gegap gempita masyarakat yang begitu
antusias menyambut hajatan demokrasi di
tingkat regional dan lokal, pilkada diharap-
kan dapat memberikan efek positif bagi
masyarakat baik secara langsung maupun
tidak langsung.

Dipandang dari segi politik, pilkada
memang menjadi salah satu cara berde-
mokrasi. Setiap orang dewasa diajak ambil
bagian dalam menentukan masa depan
masyarakat dengan menentukan pilihan-
pilihan ideologis yang akan dibangun oleh
tokoh-tokoh politik yang ditawarkan.
Oleh karena itu warga negara berpengaruh
aktif yang dilukiskan dalam teori politik
normatif tidak terlepas dari berbagai kewa-
jiban subjek. Jika partisipasi dilakukan pada
setiap momen pilkada  maka setiap indi-

vidu harus siap menerima risiko dari partisi-
pasinya tersebut. Dalam konteks inilah pil-
kada  menjadi sangat strategis karena bukan
hanya persoalan teknis pemilihan, tetapi ha-
rapan baru akan nasib rakyat ke depannya.
Dengan semakin dekatnya antara pemilih
dengan yang dipilih (melalui mekanisme
pemilihan langsung) sejatinya kesejahteraan
sebagai harapan demokrasi akan menjadi
output dari pilkada  tersebut.

Dalam Pilkada Kota Tangerang pada
tahun 2013 yang lalu, salah satu pasangan
calon walikota dan wakil walikota yang ber-
hasil memenangkan pilkada  adalah pasa-
ngan calon Arief R. Wismansyah dan Sach-
rudin, terbukti pasangan tersebut mengan-
tongi banyak suara di antara pasangan calon
yang lainnya.

4.4. Temuan DPD dalam
Pengawasan Pilkada Kota
Tangerang

Pilkada  Kota Tangerang telah berakhir
dan memenangkan pasangan Arief R.
Wismansyah dan Sachrudin. Dalam hal ini
peneliti coba mencari tahu tentang temuan
apa saja yang ditemukan oleh DPD dalam
mengawasi Pilkada Kota Tangerang.
Dalam hal ini, ada beberapa temuan yang
ditemukan DPD RI dalam pengawasan
Pilkada Kota Tangerang tahun 2013.

Hasil pengawasan yang telah diputus
di sidang paripurna DPD kemudian di-
sampaikan kepada DPR sebagai pertimba-
ngan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 259
yang berbunyi:



142

 Jurnal Ilmu Komunikasi dan Pemerintahan

a. DPD menyampaikan hasil pengawasan
atas pelaksanaan undang-undang seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 224
ayat (1) huruf f kepada DPR sebagai
bahan pertimbangan;

b. Hasil pengawasan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diputuskan dalam
sidang paripurna DPD;

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pen-
yampaian hasil pengawasan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan DPD tentang tata
tertib.

Hasil pengawasan tersebut disampai-
kan secara tertulis kepada DPR melalui
pimpinan DPD kepada pimpinan DPR,
untuk kemudian ditindaklanjuti oleh
DPR. Yang menjadi kelemahan dalam me-
kanisme terhadap pengawasan yang diatur
konstitusi ini adalah hasil pengawasan dari
DPD tersebut hanya menjadi bahan per-
timbangan bagi DPR. Hal ini menyebab-
kan pekerjaan DPD tidak maksimal dalam
menyuarakan kepentingan daerahnya.

Berdasarkan hasil penelitian dengan
narasumber, Drs. H. Abdurachman
mengatakan bahwa rekomendasi DPD RI
terhadap Pilkada Kota Tangerang adalah
untuk segera diselesaikan karena Pilkada
Kota Tangerang menyisakan beberapa
persoalan dan harus dicari payung hukum
yang tepat terutama merevisi Undang-
Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-
tah Daerah pada saat itu. Pilkada langsung
saat itu sudah tidak sesuai dengan tujuan
awal pesta demokrasi yakni banyaknya

persoalan pilkada, mulai dari biaya politik
yang mahal, ketidakdewasaan dalam ber-
politik sampai pada konflik pascapilkada
dan 90% pilkada di Indonesia berujung di
Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan rekomendasi DPD, pene-
liti menyimpulkan bahwa DPD RI me-
mandang perlu adanya amandemen ter-
hadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah karena
berbagai persoalan muncul pada saat pelak-
sanaan pilkada di seluruh Indonesia ter-
masuk di Kota Tangerang, mulai dari biaya
politik yang mahal sampai pada permasala-
han yang berujung di Mahkamah Konsti-
tusi. Hal ini sungguh sangat mencederai
semangat awal berdemokrasi di Indonesia.

4.5. Kendala DPD RI dalam
Pengawasan

Sebagaimana diketahui bersama yang
menjadi dasar gagasan pembentukan DPD
RI adalah keinginan untuk lebih mengako-
modasi aspirasi daerah sekaligus memberi
peran yang lebih besar dalam proses peng-
ambilan keputusan politik untuk soal-soal
yang berkaitan dengan daerah. Keinginan
tersebut berangkat dari pemikiran bahwa
pengambilan keputusan yang bersifat
sentralistik pada masa yang lalu ternyata
mengakibatkan meningkatnya ketidakpu-
asan daerah-daerah yang telah sampai pada
tingkat yang membahayakan keutuhan
wilayah negara dan persatuan nasional.

Keberadaan DPD yang sudah sekian
tahun, terkait penyelenggaraan otonomi
daerah dan fungsi pengawasan yang dilaku-
kannya dirasakan belumlah optimal. Masih
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banyak terdapat permasalahan dan kendala
yang mengahalangi dalam pelaksanaannya.
Hal tersebut sedikit banyak memengaruhi
kinerja DPD itu sendiri. Fungsi pengawa-
san yang seharusnya bisa dioptimalkan oleh
DPD, menjadi terkendala oleh beberapa
hal, di antaranya adalah fungsi dan peran
DPD sebagai lembaga negara sangat dibatasi
oleh keberadaan DPR yang sangat kuat.
Hal ini terlihat dari kewenangan DPD yang
masih lemah, yang seharusnya tidak terjadi
pada lembaga perwakilan. Masih terbatas-
nya peran DPD tersebut, menjadikan fungsi
dan misi ideal DPD belum berjalan secara
signifikan. Karena hak-haknya masih
dipasung sedemikian ketatnya. Akibatnya
check and balance yang merupakan tujuan
dibentuknya DPD belum bisa berjalan.
Belum efektifnya fungsi check and balance
ini mengakibatkan upaya perbaikan kondisi
politik di Indonesia, seperti good gover-
nance, tegaknya supremasi hukum, peme-
rintahan yang demokratis, terciptanya
kesejahteraan daerah dan sebaganya sulit
terwujud.

Fakta terjadinya marginalisasi fungsi
dan peran DPD ini semakin nyata ketika
dibenturkan dengan sistem dalam pemili-
han anggota DPD. DPD adalah alat perju-
angan daerah yang anggota-anggotanya
dipilih secara langsung oleh masyarakat
daerah itu sendiri. Ini membuktikan bahwa
DPD adalah lembaga yang mempunyai
kekuatan legitimasi tinggi di mata masya-
rakat. Lembaga yang mempunyai kekuatan
legitimasi tinggi ini seharusnya diimbangi
dengan tingkat kewenangan yang tinggi
pula. Namun realitasnya justru terbalik.
DPD, yang mempunyai legitimasi kuat ini

kewenangannya justru lebih rendah di
bawah DPR. Tanpa adanya kewenangan
yang memadai itu membuat anggota
DPD sulit dalam memperjuangkan aspirasi
daerah.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas,
dapat dikemukakan kesimpulan sebagai
berikut.

a. Banyak permasalahan yang tejadi
dalam proses pelaksanaan Pilkada Kota
Tangerang tahun 2013.

b. DPD RI belum bisa memberikan pe-
ngawasan secara penuh terhadap pelak-
sanaan Pilkada Kota Tangerang tahun
2013. Dikarenakan sistem ketatanega-
raan Republik Indonesia masih
menempatkan DPD dalam fungsi dan
kewenangannya masih sangat lemah.

c. DPD RI mencoba merevisi UU No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah karena dinilai masih banyak
persoalan dalam pelaksanaan pilkada di
berbagai daerah.

Berdasarkan uraian di atas, ada bebe-
rapa yang harus diperhatikan sebagai bahan
masukan.

a. DPD RI dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia harus diperkuat kembali se-
hingga peran dan Fungsi DPD RI dapat
berjalan dengan baik.
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b. Perlu ada amandemen Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintah Daerah.

c. KPU Kota Tangerang dan Panwaslu
Kota Tangerang haruslah bekerja sama
dengan baik dalam penyelenggaraan
pilkada.

d. KPU Kota Tangerang dan Panwaslu
Kota Tangerang harus transparan dan
akuntabel dalam penyelenggaraan Pil-
kada Kota Tangerang selanjutnya.
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Abstrak

Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi di
Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah Kabupaten Sambas”. Hal yang melatarbelakangi
penelitian ini adalah belum maksimalnya pembangunan wilayah transmigrasi dengan
model pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kabupaten Sambas karena
kurangnnya keterpaduan antarwilayah dalam pengembangan wilayah. Metode penelitian
yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh
melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Penelitian ini
mengenai pengembangan wilayah transmigrasi di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah
yang dianalisis dengan menggunakan empat prinsip pengembangan wilayah, yaitu: aspek
inventarisasi, klasifikasi, dan evaluasi sumberdaya, aspek ekonomi, aspek kelembagaan,
dan aspek lokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam
pengembangan wilayah transmigrasi di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah Kabupaten
Sambas belum berjalan dengan baik. Keterkaitan antarwilayah dalam Kota Terpadu Mandiri
Subah masih belum terpenuhi dengan baik, hal ini didasarkan pada belum adanya sarana
dan prasarana penunjang transportasi, pelayanan, dan kegiatan ekonomi.

Kata KKata KKata KKata KKata Kunci:unci:unci:unci:unci: Pengembangan Wilayah, Transmigrasi, Kota Terpadu Mandiri

1. PENDAHULUAN

Keadaan masyarakat Indonesia yang
cukup padat dan tersentralisasi dalam
suatu tempat tersebut mengakibatkan
kadang jalannya pembangunan menjadi
tidak merata ke seluruh wilayah di negara
ini. Ketidakmerataan dalam pembangu-
nan tersebut yang kemudian melahirkan
anggapan diskriminasi dalam pembangu-

nan. Dalam mengatasi permasalahan terse-
but pemerintah berupaya mengeluarkan
sebuah kebijakan pembangunan yang lebih
distributif, salah satunya adalah transmigrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian,
dalam Undang-Undang tersebut transmig-
rasi memiliki pengertian sebagai perpinda-
han penduduk secara sukarela untuk me-
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ningkatkan kesejahteraan dan menetap di
kawasan transmigrasi yang diselenggarakan
oleh Pemerintah.

Pemerintah melalui Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengem-
bangkan konsep paradigma baru transmig-
rasi yang meliputi pokok-pokok pikiran,
yaitu transmigrasi sebagai pilar ketahanan
pangan nasional, transmigrasi sebagai basis
ketahanan nasional, transmigrasi sebagai
fundamen penyediaan energi alternatif,
transmigrasi sebagai instrumen pemerataan
investasi dan transmigrasi sebagai wahana
penanggulangan kemiskinan dan pengang-
guran.

Sebagai bentuk transformasi penye-
lenggaraan transmigrasi, saat ini diterapkan
paradigma baru transmigrasi adalah dengan
pembangunan Kota Mandiri Terpadu
(KTM) yang terus dilakukan di kawasan-
kawasan transmigrasi yang tersebar di ber-
bagai daerah di Indonesia.

Salah satu KTM yang terbentuk seba-
gai kawasan transmigrasi adalah KTM Subah
di Kabupaten Sambas yang berdiri seiring
dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Kota Ter-
padu Mandiri (KTM) Subah yang secara
umum bertujuan menjadikan daerah
transmigrasi tersebut yang pembangunan
dan pengembangannya dirancang menjadi
pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi
perkotaan melalui pengelolaan sumber
daya alam yang berkelanjutan.

Hal tersebut memberikan penjelasan
bahwa pengembangan transmigrasi saat ini
tidak hanya menitikberatkan kepada
transmigran sebagai penduduk pendatang,

tetapi juga adanya intergrasi dengan pendu-
duk setempat.

Selama berjalannya KTM Subah seba-
gai kawasan transmigrasi belum terdapat
perkembangan yang begitu pesat, hal terse-
but terjadi karena pola pengembangan wila-
yah yang belum optimal. Kurang optimal-
nya pengembangan wilayah transmigrasi
dapat dilihat dari berbagai permasalahan
yang ada. Pemanfaatan dan pengembangan
potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan
Sumberdaya Manusia (SDM), serta daya
dukung infrastruktur sarana dan prasarana
yang mendasar merupakan salah satu
permasalahan menghambat pengembangan.

KTM Subah memiliki area lahan seluas
86.790 ha yang terdiri dari sebanyak 60%
area digunakan untuk pertanian dan perke-
bunan, sebanyak 35% masih berupa hutan
dan semak belukar, dan hanya sekitar 5%
untuk pemukiman. Lahan dan wilayah
merupakan sebuah potensi utama dalam
pengembangan (Profil KTM Subah,
2007: 6).

Tetapi dalam hal ini pemerintah terlihat
tidak ada upaya untuk melakukan peman-
faatan terhadap hutan tersebut yang sebetul-
nya memiliki areal cukup luas dan jika dapat
dimanfaatkan secara maksimal akan me-
ningkatkan perekonomian melalui peman-
faatan hasil hutan tersebut. Hal tersebut
memperlihatkan masih belum optimalnya
pemerintah dalam menduga keberadaan
sebuah potensi dan pemanfaatan terhadap
potensi tersebut.

Masih rendahnya tingkat pendidikan
masyarakat Kota Terpadu (KTM) Subah
merupakan salah satu kelemahan dalam
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pengembangan. Partisipasi masyarakat dalam
proses pengembangan, merupakan salah
satu cara pemanfaatan terhadap sumberdaya
manusia. masih rendahnya kualitas pendi-
dikan masyarakat ini mengakibatkan pe-
manfaatan terhadap sumber daya manusia
ini belum berjalan maksimal.

Permasalahan lainnya yang terdapat di
KTM Subah adalah, daerah transmigrasi
yang pengembangannya tidak didukung
oleh infrastruktur mendasar yang justru
kemudian menghambat pembangunan.
Dengan kualitas akses infrastruktur jalan
yang masih belum memadai tersebut,
mengakibatkan pendistribusian barang
dalam wilayah KTM tersebut terhambat,
selain itu jalan juga merupakan unsur utama
untuk menghubungkan antarlokasi dalam
KTM Subah, karena keterkaitan antarlo-
kasi juga merupakan salah satu prinsip
pengembangan wilayah. Padahal, pemba-
ngunan terhadap infrastuktur jalan merupa-
kan salah satu program awal dari master-
plan Subah yang sudah ditetapkan pada
tahun 2007, tetapi hingga saat ini belum
selesai. Hal ini memperlihatkan belum
adanya efektivitas dan efisiensi dalam
pengembangan KTM Subah, karena target
terselesaikannya infrastruktur jalan ini
adalah pada tahun 2008 sedangkan hingga
pada tahun 2010 sendiri masih dalam tahap
penyelesaian.

Selama ini, banyak daerah penempatan
transmigrasi tidak berkembang karena
hanya didasarkan pada satuan pemukiman
khusus, tanpa mempertimbangkan keter-
paduan pengelolaannya termasuk melibat-
kan pembinaan terhadap masyarakat lokal
di sekitarnya. Model pengembangan yang

terlalu dominan terhadap pendatang (trans-
migran) dan cenderung mengabaikan para
penduduk asli, sehingga membuat kecem-
buruan yang akhirnya berujung pada keada-
an sosial yang rentan konflik yang akhirnya
menghambat proses pengembangan wila-
yah transmigrasi itu sendiri.

Masalah di atas memperlihatkan bahwa
program transmigrasi masih mendikoto-
mikan antara transmigran dengan pendu-
duk asli. Padahal seharusnya pengembangan
transmigrasi dengan mengadopsi model
pengembangan wilayah, pengembangan
haruslah dilakukan terhadap seluruh lapisan
penduduk daerah sehingga menciptakan
ketrkaitan sosial dalam masyarakat.

Berbagai permasalahan dalam pengem-
bangan dan pengelolaan tranmigrasi ini
membuat pengembangan transmigrasi
menjadi sesuatu yang tidak mudah, untuk
itu diperlukan upaya dari pemerintah
Kabupaten Sambas agar pengembangan
wilayah transmigrasi bisa berjalan dengan
optimal. Keberhasilan pelaksanaan
pengembangan transmigrasi di lapangan,
dipengaruhi oleh berbagai hal dan tidak
hanya tergantung pada tersedianya faktor
teknis, namun juga tergantung antara lain
oleh faktor sumber daya, ekonomi, institusi
(kelembagaan) dan faktor lokasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan pemerintahan Indone-
sia terlihat dari implementasinya dalam
mengatur penyelenggaraan pemerintahan.
Saat ini Indonesia menganut sistem desen-
tralisasi. Desentralisasi secara umum menurut
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Muslimin (1986: 9) terbagi menjadi dua
yaitu, desentraslisasi teritorial atau kewila-
yahan dan desentralisasi fungsional. Desen-
tralisasi kewilayahan berarti pelimpahan
wewenang dari pemerintah pusat kepada
wilayah dalam negara. Sedangkan desentra-
lisasi fungsional mengandung arti pelimpa-
han wewenang kepada organisasi fungsio-
nal (teknis) yang secara langsung berhubu-
ngan denagan masyarakat.

Tujuan penerapan desentralisasi yang
diterapkan di Indonesia adalah untuk men-
capai efektivitas pembangunan. Sebagai-
mana disampaikan oleh Shabbir Cheema
dan Rondinelli dalam buku “Otonomi
Daerah” yang disusun oleh Ryas Rasyid
(2002: 32) setidaknya ada beberapa alasan
yang merupakan rasionalitas dari desentra-
lisasi. Desentralisasi dapat merupakan cara
yang ditempuh untuk mengatasi keterba-
tasan karena perencanaan yang bersifat
sentralistik dengan mendelegasikan sejum-
lah kewenangan, terutama dalam perencanaan
pembangunan, kepada pejabat di daerah
yang bekerja di lapangan dan tahu betul
masalah yang dihadapi masyarakat.
Dengan desentralisasi maka perencanaan
dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan
masyarakat di daerah yang bersifat hete-
rogen.

Dengan diterapkannya desentralisasi,
diharapkan tugas dan fungsi pemerintah
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
termasuk salah satunya fungsi pembangu-
nan. Dengan begitu merupakan harapan
untuk membangun daerah yang disebut se-
bagai pembangunan daerah yang merujuk
pada pembangunan nasional.

Mengenai pengertian pembangunan,
para ahli memberikan definisi yang ber-
macam-macam. Istilah pembangunan bisa
saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan
orang lain, daerah yang satu dengan daerah
lainnya, negara satu dengan negara lain.

Sadono Sukirno memberikan panda-
ngan bahwa istilah “Pembangunan Eko-
nomi” dan “Ekonomi Pembangunan” atau
adakalanya “Pembangunan” saja adalah hal
yang serupa. Pengertian mengenai pem-
bangunan juga dikemukakan oleh Randy
R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho (2006:
10). Menurut keduanya pembangunan
secara sederhana diartikan sebagai perubahan
tingkat kesejahteraan secara struktur dan
alami. Perubahan kesejahteraan ditentukan
oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial,
politik, atau hukum. Perubahan terukur
ditentukan oleh dimensi perubahan itu
dalam definisi ekonomi, sosial, politik, atau
hukum. Perubahan alami ditentukan oleh
siapa yang berperan dalam perubahan itu.
Perubahan alami adalah perubahan yang
melembaga dalam bangun sosial sekelom-
pok manusia.

Tujuan dari pembangunan adalah ke-
makmuran bersama. Pemerataan hasil
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi untuk menciptakan kemakmu-
ran bersama merupakan tujuan pembangu-
nan yang ingin dicapai.

Oleh karena itu, dalam hal Indonesia
mengenal sistem transmigrasi sebagai upaya
untuk pemerataan pembangunan dan per-
sebaran penduduk. Menurut Ramadhaan
dalam bukunya Transmigrasi: Harapan dan
Tantangan (1993: 13), pengertian trans-
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migrasi dinyatakan sebagai pemindahan
dan atau kepindahan penduduk dari satu
daerah untuk menetap ke daerah lain yang
ditetapkan dalam wilayah Republik Indo-
nesia guna kepentingan Pembangunan
negara atau atas alasan-alasan yang dipan-
dang perlu oleh pemerintah berdasarkan
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang.

Pengertian lain juga di ungkapkan oleh
Manuwiyoto (2008: 1) bahwa dalam pers-
pektif pembangunan nasional, transmigrasi
merupakan program yang berorientasi
pada pengembangan wilayah, dalam
perjalanannya mempunyai dinamika yang
kompleks. Persoalan demografis (kelebihan
penduduk Pulau Jawa), disparitas antarwi-
layah, pemerataan pembangunan, dan
pembangunan pusat pertumbuhan baru
merupakan dinamika yang berkembang
dalam perjalanan panjang program trans-
migrasi.

Sebagaimana diungkapkan di atas,
dalam pelaksanaannya transmigrasi lebih
berorientasi pada pengembangan wilayah.
Pengembangan wilayah menurut Mulyanto
(2008: 1) adalah seluruh tindakan yang dila-
kukan dalam memanfaatkan potensi-potensi
wilayah yang ada, untuk mendapatkan
kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan
yang lebih baik bagi kepentingan masya-
rakatnya di situ khususnya, dan dalam skala
nasional.

Sedangkan menurut Anwar (dalam
Rustiady, 2006: 120) pembangunan wila-
yah dilakukan untuk mencapai tujuan
pembangunan wilayah yang mencakup
aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan

keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam
ruang dan berkaitan dengan aspeksosial
ekonomi wilayah.

Dalam pelaksanaannya pengembangan
wilayah ditunjang oleh empat pilar pokok
(Rustiady, 2006: 15).

a. Aspek Inventarisasi, klasifikasi, dan
evaluasi sumberdaya, kemampuan
untuk mengidentifikasi sumber daya
melalui kegiatan evaluasi sumberdaya,
baik sumberdaya alami, sumberdaya
manusia, sumberdaya buatan, maupun
sumberdaya sosial.

b. Aspek ekonomi, dalam pengembang-
an wilayah, aspek ekonomi berperan
penting untuk mengalokasikan sum-
berdaya secara lebih efektif dan efisien
baik dalam perspektif jangka pendek
maupun jangka panjang.

c. Aspek kelembagaan, sistem kelemba-
gaan yang berlaku dalam pengembang-
an wilayah. Dalam hal ini kelembagaan
(institution), sebagai kumpulan aturan
main (rules of game) yang mencakup
kisaran berupa peraturan, norma, nilai,
atau aturan sosial lainnya.

d. Aspek lokasi, dalam hal ini aspek lokasi
lebih menekankan pada fungsionalnya
dari pengertian posisi fisiknya, yaitu
penetapan lokasi dalam pengembang-
an wilayah merupakan bagian penting
untuk mendukung pengembangan
daerah sekitarnya (hinterland) dan
pusat pelayanan serta keterkaitan antara
wilayah yang satu dengan wilayah lain-
nya yang berhubungan dengan sarana
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produksi, pengelolaan maupun pema-
saran.

Berlandaskan kerangka pemikiran ter-
sebut, peneliti mencoba membuat propo-
sisi univariat yang akan dijadikan acuan
dasar dalam melakukan penelitian ini,
proposisi tersebut adalah: Pengembangan
transmigrasi adalah pengembangan yang
berorientasi pada pengembangan wilayah,
dalam hal ini dengan memperhatikan 4
aspek, yaitu: aspek inventarisasi, klasifikasi,
dan evaluasi sumber daya, aspek ekonomi,
aspek kelembagaan, dan aspek lokasi.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan da-
lam penelitian ini adalah metode penelitian
yang bersifat deskriptif dengan menggu-
nakan pendekatan kualitatif. Data yang
hendak dikumpulkan adalah tentang Peran
Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah
Transmigrasi di Kota Terpadu Mandiri
(KTM) Subah Kabupaten Sambas. Kon-
sep tersebut memberikan gambaran bahwa
yang dikehendaki adalah suatu informasi
dalam bentuk data-data yang bersifat
deskripsi dan bukan angka-angka.

Peneliti menggunakan pendekatan jenis
kualitatif karena dengan pendekatan ini,
permasalahan dapat dibahas lebih menda-
lam. Selain itu, pendekatan jenis kualitatif
lebih mendekatkan antara peneliti dengan
hal yang diteliti karena beberapa alasan, salah
satu di antaranya adalah karena dalam
pengumpulan data, pendekatan kualitatif
di lapangan banyak dilaksanakan dalam

bentuk wawancara. Dalam penelitian ini,
agar memperoleh data yang lengkap,
diperlukan kedekatan antara peneliti de-
ngan hal-hal yang diteliti, di antaranya
informan dari Dinas Sosial, Tenaga kerja,
dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, dan
informan dari masyarakat wilayah trans-
migrasi KTM Subah (Transmigran dan
Penduduk Asli). Melalui kedekatan dengan
pihak-pihak tersebut, peneliti akan menda-
patkan banyak data sehingga permasalahan
dapat dibahas lebih mendalam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis hasil penelitian
mengenai Peran Pemerintah dalam
Pengembangan Wilayah Transmigrasi di
Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah ini,
peneliti menggunakan empat aspek untuk
menganalisis mengenai topik tersebut. Ke-
empat aspek tersebut adalah aspek inven-
tarisasi, klasifikasi, dan evaluasi sumberda-
ya, aspek ekonomi, aspek kelembagaan,
dan aspek lokasi.

4.1. Aspek Inventarisasi, Klasifikasi
dan Evaluasi Sumberdaya

Keberadaan sumberdaya merupakan
salah satu fakor utama dalam pengemba-
ngan. Sebagai sebuah faktor utama dalam
pengembangan pemanfaatan terhadap
sumberdaya haruslah dilakukan secara efek-
tif dan efisien mengingat sifat sumberdaya
yang memiliki sifat langka dan terbatas.

Dalam aspek inventarisasi, klasifikasi
dan evaluasi sumberdaya merupakan
sebuah proses untuk menduga potensi dan
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daya dukung sumberdaya untuk berbagai
penggunaan, dengan demikian dalam aspek
ini merupakan suatu dasar bagi tahap-tahap
selanjutnya dalam pengembangan wilayah.

Sebagai salah satu bagian dalam pe-
ngembangan wilayah aspek inventarisasi ini
befungsi sebagai proses untuk mengidentifi-
kasi keberadaan potensi sumberdaya yang
ada dalam wialayah Kota Terpadu Mandiri
(KTM) Subah. Hal ini seperti yang dike-
mukakan oleh Ernan Rustiady (2006: 15)
mengenai aspek inventarisasi sumberdaya
adalah mengingat distribusinya yang tidak
merata, tahap pertama dari suatu pengem-
bangan wilayah teknokratik adalah meng-
identifikasi sumberdaya yang ada melalui
kegiatan inventarisasi sumberdaya.

Dari hasil penelitian dan juga observasi
yang dilakukan oleh peneliti di lapangan,
proses inventarisasi sumberdaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabu-
paten Sambas melalui Dinas Sosial, Tenaga
Kerja, dan Transmigrasi sudah cukup baik.
Hal ini didasarkan pada pemetaan potensi
yang ada di wilayah Kota Terpadu Mandiri
(KTM) Subah.

Dalam pemetaan terhadap potensi ter-
sebut dilakukan dengan melakukan pem-
bagian terhadap potensi, pembagian terse-
but terbagi menjadi dua, yaitu potensi alam
yang didasarkan pada keadaan lahan dan
luas lahan dan potensi manusia yang dida-
sarkan kuantitas dan tingkat pendidikan.

Karena potensi-potensi tersebut meru-
pakan modal dasar untuk pengembangan
Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah.
Potensi memegang peran utama sebagai
penentu keberhasilan dalam pengembangan

pusat pertumbuhan di KTM Subah. Seba-
gaimana disampaikan di atas bahwa sifat
sumberdaya yang langka berimplikasi pada
perlunya suatu sistem alokasi. Potensi alam
yang ada sesuai dengan topografi, keadaan
tanah dan iklim mendukung akan pengem-
bangan perkebunan oleh karenanya salah
satu bentuk pemanfaatan potensi itu adalah
pengembangan kebun kelapa sawit, walau-
pun ada potensi-potensi lain juga seperti
karet, padi, dan ubi kayu tetapi tidak seperti
kebun kelapa sawit yang dalam lingkup
besar.

Selain sumberdaya alam terdapat juga
sumberdaya lain yang juga merupakan unsur
yang penting. Dalam mengidentifikasi
potensi manusia yang ada dalam wilayah
Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah, Dinas
Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
didasarkan pada jumlah penduduk dalam
wilayah tersebut dan juga tingkat pendidi-
kan penduduk yang ada dalam wilayah
tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di
lapangan hampir sebagian besar sudah tamat
SMA, walaupun terdapat juga penduduk
yang hanya tamat SD dan umumnya ber-
asal dari transmigran yang lama. Selain itu
juga para transmigran baik transmigran
umum ataupun transmigran swakarsa,
sebelumnya sudah mendapatkan pembi-
naan dan pembekalan dari daerah asal. Dan
juga mereka mendapat pelatihan yang
mencakup beberapa bidang seperti sosial,
ekonomi, dan budaya.

Pada tahap klasifikasi sumberdaya ini
adalah bagaimana sumberdaya yang terin-
ventarisasi tersebut diklasifikasikan untuk
penggunaan ataupun pemanfaatan yang
sesuai dengan sifat sumberdaya tersebut yang
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telah diidentifikasi dalam proses inventari-
sasi. Berdasarkan data keadaan tanah yang
dihasilkan dalam proses inventarisasi di atas,
maka jenis tanaman dengan kesesuaian
lahan adalah jenis pangan, palawija dan
perkebunan. Sebagian besar tanah yang ada
di KTM Subah berupa perkebunan dan
umumnya perkebunan tersebut merupa-
kan perkebunan kelapa sawit. Oleh karena
itu, kelapa sawit merupakan komoditas
utama dari KTM Subah. Sejauh ini pe-
ngembangan perkebunan kelapa sawit juga
bermitra dengan beberapa perusahaan
sawit. Perusahaan sawit dalam hal ini seba-
gai pengumpul atau merupakan pembeli
dari hasil pertanian sawit warga masyarakat.

Sedangkan pemanfaatan terhadap
sumberdaya manusia yang ada dalam KTM
Subah lebih kepada peningkatan peran serta
masyarakat di wilayah KTM Subah mulai
dari perencanaan, pelaksanaan sampai
dengan evaluasi yang umumnya dilakukan
dengan mengadakan forum-forum diskusi
dan kumpul warga yang rutin dilakukan.

Dalam tahap evaluasi sumberdaya
adalah menduga potensi dan daya dukung
sumberdaya dalam penggunaannya, yakni
sejauh mana kemanfaatan dari penggunaan
suatu sumberdaya.

Keberadaan kelapa sawit di KTM Subah
selama ini telah terbukti membantu per-
ekonomian masyarakat KTM Subah baik
transmigran maupun masyarakat asli
setempat. Berdasarkan hasil data lapangan
tahun 2010 dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja,
dan Transmigrasi Kabupaten Sambas,
pendapatan masyarakat petani sawit adalah

sekitar 2 sampai 5 juta rupiah per kepala
keluarga per bulan.

Sejauh ini memang pemanfaatan lahan
sesuai dengan potensi lahan di Kota Ter-
padu Mandiri (KTM) Subah. Pemanfaatan
lewat pengembangan perkebunan sawit
memang terbukti dapat meningkatkan
tingkat perekonomian penduduk walau-
pun dari sisi lain pengembangan terhadap
potensi lain seperti pangan dan pakan ku-
rang menjadi pilihan dari masyarakat. Ke-
suksesan perkebunan kelapa sawit mem-
buat para transmigran ikut mengembang-
kan perkebunan sawit. Dan hal ini berakibat
pada terbengkalainya pengembangan
terhadap potensi lain seperti pangan dan
peternakan.

Berdasar penjelasan di atas mengenai
aspek inventarisasi, klasifikasi, dan evaluasi
sumberdaya, menurut pandangan peneliti
dalam aspek ini pembangunan wilayah
transmigrasi KTM Subah hanya terpaku
kepada potensi-potensi yang sudah ada
sebelumnya dan kurang menggali potensi-
potensi lain.

4.2. Aspek Ekonomi

Dalam memandang aspek ekonomi
dalam pembangunan wilayah banyak yang
mengartikan meliputi kegiatan ekonomi
yang terjadi. Ernan Rustady (2006: 15)
memandang aspek ekonomi, dalam
pengembangan wilayah, aspek ekonomi
berperan penting untuk mengalokasikan
sumberdaya secara lebih efektif dan efisien
baik baik dalam perspektif jangka pendek
maupun jangka panjang.  (Rustiady, dkk,
2006: 15)
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Dalam hal ini mengandung arti bahwa
setiap sumberdaya yang ada dalam pemba-
ngunan wilayah transmigrasi harus diman-
faatkan seefisien dan seefektif mungkin.
Pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam
pembangunan wilayah transmigrasi KTM
Subah ini dituangkan ke dalam kegiatan-
kegiatan pengelolaan sumberdaya dan
pengerahan-pengerahan sumberdaya dalam
pembangunan baik sumberdaya alam
(pengembangan potensi alam), sumberdaya
manusia (pembinaan, pemberdayaan
masyarakat dan pemberdayaan aparatur
pelaksana) dan sumberdaya buatan (dana
APBD).

Kegiatan-kegiatan pembangunan
KTM Subah yang dilaksanakan oleh pe-
merintah kabupaten Subah diklasifikasikan
pada empat klasifikasi pengembangan: 1)
rencana pengembangan ruang; 2) rencana
pengembangan usaha; dan 3) rencana pe-
ngembangan masyarakat.

Rencana Pengembangan Ruang

Istilah pengembangan ruang erat
kaitannya dengan aspek-aspek distribusi
(sebaran) spasial sumberdaya dan aktivitas
pemanfaatannya menurut lokasi, setiap
jenis aktivitas menyebar dengan luas yang
berbeda-beda tingkat penyebaran yang
berbeda-beda pula. Dalam pengembangan
ruang ini sudah berjalan sejak 2008. Hingga
saat ini untuk pengembangan Satuan
Kawasan Pengembangan (SKP) yang me-
rupakan bagian dari pengembangan ruang
sudah cukup baik, pemukiman sudah ter-
sebar di berbagai SKP dan untuk menghu-
bungkannya sudah terhubung dengan jalan

walupun secara kualitas jalan masih berupa
tanah dan ada beberapa sudah teraspal tetapi
dalam keadaan rusak dan untuk beberapa
desa di kecamatan Sajad yang harus ditem-
puh melalui jalur sungai karena belum
terlaksananya pembangunan jembatan.

Hal yang terpenting dalam pengemba-
ngan ruang ini adalah pemukiman antara
penduduk asli dan penduduk transmigrasi
sudah mulai berbaur. Hal ini berarti bahwa
konsep pengembangan wilayah dengan
model Kota Terpadu Mandiri (KTM) sudah
terjadi keterkaitan jika dipandang dari segi
sosial.

Rencana Pengembangan Usaha

Dalam Upaya untuk pengembangan
usaha, sesuai dengan apa yang terdapat dalam
masterplan pengembangan Kota Terpadu
Mandiri (KTM) Subah, rencana untuk
pengembangan usaha dituangkan dalam
dua program, yaitu pengembangan sistem
dan usaha agribisnis dan pengembangan
komoditas agribisnis.

Sebagai salah satu upaya dalam pengem-
bangan usaha, pengembangan sistem dan
usaha dan agribisnis, pemerintah memfo-
kuskan pada hal-hal sebagai berikut sebagai
upaya pendukung pengembangan sistem
dan usaha agribisnis, yaitu:

a. Subsistem agribisnis hulu, meliputi
sarana produksi (pupuk, obat-obatan,
bibit/benih) dan alat dan mesin perta-
nian (traktor pengolah lahan, hand
sprayer dan lain-lain).

b. Subsistem agribisnis on farm, meliputi
peningkatan penerapan teknologi per-
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tanian, penggunaan sarana produksi
pertanian yang sesuai kebutuhan
komoditi, melakukan pertanian terpa-
du agar mengoptimalkan sumberdaya
yang tersedia serta kegiatan pertanian
dengan limbah/pencemaran minimal
(zero waste).

c. Subsistem agribisnis hilir, meliputi pe-
ngolahan hasil pertanian dan pema-
saran.

Dalam pengembangan usaha, khusus-
nya dalam komoditas sehingga dapat
mendukung pertumbuhan laju ekonomi
dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan
dari pembentukan Kota Terpadu Mandiri,
yaitu sebagai upaya pendukung ketahanan
pangan nasional, pemerintah memfokus-
kan pada hal-hal sebagai berikut sebagai upaya
pendukung pengembangan komoditas: 1)
Tanaman pangan (padi dan ubi kayu); 2)
Tanaman perkebunan (kelapa sawit dan
karet); 3) Ternak (sapi dan ayam).

Dalam pengembangan usaha terutama
dalam peningkatan pendapatan petani,
Badan Pengelola (BP) KTM Subah mem-
bentuk forum-forum pelaku di bidang
pertanian. Pembentukan forum-forum ini
berfungsi untuk melasanakan program-
program di atas, dan diharapkan dengan
adanya forum ini masyarakat terlibat aktif
dan dapat mengembangkan pengetahuan-
nya terutama dalam hal pertanian termasuk
pemasaran dari hasil pertanian tersebut.
Dalam forum ini terdapat pihak-pihak
yang terlibat dalam pelaksanaannya antara
lain adalah perwakilan kelompok tani,
Koperasi Usaha Bersama (KUB) dan petani.

Selain itu juga terdapat pihak dari luar yang
terlibat dalam forum ini, keterlibatan pihak
itu sendiri bersifat tidak tetap dan sesuai
dengan kebutuhan dalam penyuluhan.

Rencana Pengembangan Masyarakat

Berdasarkan pada hasil penelitian, dari
keseluruhan kegiatan ataupun program
pengembangan KTM Subah beberapa di
antaranya sudah berjalan seperti pengem-
bangan terhadap masyarakat. Pengemba-
ngan terhadap masyarakat itu juga diakui
rutin dilakukan. Masyarakat cukup sering
dilibatkan dalam berbagai kegiatan, peme-
rintah sering mengadakan dialog dengan
masyarakat untuk mendorong masyarakat
untuk ikut terlibat aktif dalam pembangu-
nan hal ini dilakukan setiap dua minggu
sekali. Dari dialog itu kita bisa mengetahui
dan menyalurkan aspirasi mengenai apa
yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah
juga sering melakukan pembinaan dan pen-
yuluhan khususnya mengenai pertanian.

4.3. Aspek Kelembagaan

Definisi kelembagaan didominasi oleh
unsur-unsur aturan main. Aturan main
mencakup kisaran yang luas dari bentuk
yang berupa konstitusi dari suatu negara,
sampai kepada kesepakatan antara dua
pihak (individu) tentang suatu pembagian
manfaat dan beban (biaya) yang ditanggung
oleh setiap pihak guna mencapai tujuan
tertentu.

Permasalahan yang terjadi hanyalah
pelaksanaan peraturan di atas di lapangan.
Berdasarkan dari hasil penelitian, peme-
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rintah daerah masih terpaku pada model
pengembangan transmigrasi yang lama,
padahal saat ini model pengembangan
transmigrasi yang baru dengan model kota
terpadu mandiri sangat berbeda dengan
model pengembangan yang lama. Masih
melekatnya pola pikir terhadap pergantian
model pengembangan ini juga tidak diba-
rengi dengan pemahaman pelaksana pe-
ngembangan terhadap isi dan arah pengem-
bangan yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Selain aturan hukum positif yang
menjadi dasar legalitas dari pengembangan
KTM Subah, di lingkup KTM Subah
sebenarnya juga ada nilai, norma, aturan
sosial dalam masyarakat yang berhubungan
dengan transmigrasi, dari hasil wawancara
peneliti dengan Kepala Bidang Transmig-
rasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Trans-
migrasi Kabupaten Sambas dan beberapa
masyarakat sekitar kawasan KTM Subah,
baik masyakat transmigran umum ataupun
swakarsa.

Kelembagaan tersebut merupakan
peraturan yang telah disepakati bersama
oleh masyarakat yang ada di KTM Subah,
sebagai sebuah norma dan nilai peraturan-
peraturan tersebut berjalan tanpa adanya
sanksi langsung oleh masyarakat, bisanya
sanksi yang diberikan hanaya berupa sanksi
sosial seperti pengucilan. Sebagai sebuah
norma, nilai, dan aturan sosial, kelembaga-
an ini memang umumnya telah menjadi
aturan yang dipegang oleh masyarakat un-
tuk berkehidupan sosial.

Peraturan tersebut sebenarnya telah ada
sejak lama, bahkan sebelum adanya trans-

migrasi. Tetapi sejauh perjalanannya hingga
saat ini peraturan tersebut kurang diperhati-
kan oleh masyarakat, khususnya masyarakat
pendatang. Tetapi keberadaan dewan adat
dayak yang masih ada di sana, aturan ter-
sebut masih diberlakukan.

Beberapa masyarakat pendatang pun
mengakui jika keberadaan aturan, norma
sosial yang ada tersebut tidak memberikan
kesulitan, aturan tersebut justru memberi
rasa nyaman dan saling menghargai antara
penduduk.

4.4. Aspek Lokasi

Sumberdaya sering kali memiliki lokasi
yang melekat pada posisi geografisnya
sehingga hampir tidak mungkin untuk me-
mindahkan sumberdaya tersebut, khusus-
nya sumber daya alam. Oleh karena itu,
pengembangan wilayah perlu mempertim-
bangkan aspek lokasi. Pengertian tersebut
memberikan arti bahwa sangatlah wajar
apabila perkembangan suatu wilayah lebih
dipengaruhi oleh wilayah lain di sekitarnya
karena akibat dari interaksi sosial dan
ekonomi.

Dalam konteks pengembangan wila-
yah, dikenal istilah daerah belakang (hinter-
land), daerah pelayanan, pusat pelayanan,
desa, kota, dan sebagainya. Istilah-istilah
tersebut adalah istilah yang berimplikasi
posisi spasial namun lebih menekankan pe-
ngertian fungsionalnya dibanding penger-
tian posisi fisiknya. Dengan demikian,
aspek lokasi dalam pengembangan wilayah
tidak selalu bernuansa fisik saja tapi juga
bernuansa sosial-ekonomi.
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Pengembangan KTM Subah Sendiri
dalam hal aspek lokasi merupakan model
pengembangan wilayah yang sangat
tergantung pada keterkaitan antarwilayah
di dalamnya. KTM Subah sendiri adalah
suatu wilayah pengembangan yang men-
cakup dari tiga kecamatan, yaitu Kecama-
tan Subah, Kecamatan Sajad, dan Kecama-
tan Sejangkung dan terdiri dari enam belas
desa.

Sejauh ini aspek lokasi yang seharusnya
yang menekankan pada aspek keterkaitan-
nya belum terpenuhi oleh Kota Terpadu
Mandiri Subah. Padahal menurut Rustady
dengan mengadopsi pandangan model
ekonomi Lewis menjelaskan bahwa untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan dibutuhkan adanya “transfer
surplus”. Transfer surplus ini berhubungan
dengan keterkaitan antara daerah dalam
suatu wilayah untuk saling mendukung da-
lam pembangunan. Sebagai suatu wilayah
pengembangan, berdasarkan pengertian
dari aspek lokasi di atas, maka dalam hal
ini dibutuhkan suatu keterkaitan antarwila-
yah dalam KTM Subah.

Dalam hal mengenai keterkaitan fisik,
ketersedian fasilitas transportasi sebagai
sarana dan prasarana dasar harus ada untuk
menghubungkan antarwilayah tersebut
merupakan sesuatu hal yang utama. Berda-
sarkan dari pengamatan lapangan oleh
peneliti, keterkaitan antarwilayah tersebut
dihubungkan transportasi darat kecuali
beberapa desa yang berada di Kecamatan
Sajad yang masih harus ditempuh dengan
transportasi sungai. Jalan-jalan yang meng-
hubungkan antarwilayah KTM Subah
telah tersedia tetapi belum secara keseluru-

han diaspal, masih ada sebagaian yang masih
merupakan tanah.

Dari beberapa elemen-elemen keterkai-
tan wilayah yang disampakan Rondinelly
dan dikutip Ernan Rustady di atas, beberapa
elemen keterkaitan umumnya belum
terpenuhi sepenuhnya seperti keterkaitan
fisik, keterkaitan ekonomi, keterkaitan
teknologi, keterkaitan delivery pelayanan.
Tetapi tidak dipungkiri  beberapa elemen
keterkaitan juga ada yang terpenuhi seperti
keterkaitan interkasi sosial yang mulai
terbentuk dengan adanya pembauran sis-
tem pemukiman antara penduduk trans-
migrasi dengan penduduk asli, dan juga
keterkaitan politik, administrasi dan orga-
nisasi yang merupakan keterkaitan dasar
yang ditandai dengan adanya otoritas
utama sebagai pembuat kebijakan yang
seluruh wilayah masih terikat pada satu oto-
ritas, yaitu pemerintah daerah Kabupaten
Sambas.

5. PENUTUP

Model pengembangan wilayah trans-
migrasi dengan konsep pengembangan
Kota Terpadu Mandiri (KTM) di wilayah
Sabah Kabupaten Sambas belum dilaku-
kan secara optimal. Hal ini dapat ditinjau
dari peran pemerintah dalam memenuhi
empat aspek dari pengembangan wilayah,
yaitu aspek inventarisasi, klasifikasi, dan
evaluasi sumberdaya, aspek ekonomi, aspek
kelembagaan, dan aspek lokasi. Belum op-
timalnya pengembangan wilayah transmig-
rasi dengan konsep Kota Terpadu Mandiri
(KTM) dikarenakan masih berpegang
kepada model pengembangan yang lama,
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yang menganggap jika transmigrasi meru-
pakan program dari pemerintah pusat dan
merupakan tanggung jawab pemerintahan
pusat baik dalam penganggaran ataupun
pelaksanaan. Padahal dengan model pe-
ngembangan wilayah dengan sistem Kota
Terpadu Mandiri (KTM), pengembangan
wilayah transmigrasi  merupakan kewena-
ngan pemerintah daerah seluruhnya baik
dari penganggaran maupun pelaksanaannya
dan hubungan dengan pemerintah pusat
hanya dalam hal koordinasi dan bantuan
dana.
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