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Abstrak

Tulisan ini menjelaskan bagaimana perencanaan pembangunan nasional yang tersusun
sedemikian rupa dipahami dan ditindaklanjuti di tingkat Kementerian lembaga dan
organisasi di bawahnya dengan segala dinamikanya. Kajian ini menjadikan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagai studi kasus dengan fokus pada organisasi pelaksana
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ditemukan bahwa Renstra secara sistematika
belum sesuai dengan panduan dari BAPPENAS. Kesesuaian konten tidak sejalan karena
masih kurangnya sosialisasi Renstra. Proses penyusunan Renstra masih banyak menggu-
nakan asumsi pribadi-pribadi tanpa ada keputusan kelompok yang berbasiskan kinerja.

1. LATAR BELAKANG
Pemerintah Republik Indonesia untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik
mengeluarkan sebuah peraturan menteri
Badan Perencanaan dan Pembangunan
Nasional tentang pedoman penyusunan
rencana strategis kementerian dan lemba-
ga. Pedoman ini disusun untuk memper-
mudah kementerian lembaga menyusun
kerangka rencana strategis. Pedoman pen-
yusunan renstra dari Bappenas berisi tata
cara penyusunan renstra dan ruang lingkup
renstra kementerian lembaga. Pedoman
penyusunan  ini memiliki struktur penyu-
sunan rencana strategis.

Pedoman penyusunan rencana strate-
gis dari Bappenas ini harus dimiliki semua
kementerian lembaga yang dipimpin oleh

Menteri/kepala lembaga. Dalam gambar
dari pedoman Bappenas ini dijelaskan per-
lunya lembaga yang dipimpin oleh eselon
1 menyusun strategi kebijakan dan penda-
naan, program; program-program teknis
program generik yang keluaranya adalah
sasaran hasil (outcome) dan eselon II be-
rupa kegiatan yang keluarannya berupa sa-
saran keluaran (ouput). Sehingga terdapat
ketidakjelasan antara kesamaan perlunya
memasukkan dokumen rencana strategis
untuk unit di bawahnya.

Alur dan hirarki penyusunan renstra
diatur secara jelas dalam peraturan perun-
dangan yang sudah jelas. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) mengamanatkan penyusunan
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP); Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM); dan Rencana Pemba-
ngunan Tahunan atau Rencana Kerja Pe-
merintah (RKP). Amanat undang-undang
tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pe-
merintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembang-
unan Nasional yang mengatur tata cara
penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional, Rencana
Strategi Kementerian/ Lembaga, Rencana
Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kemen-
terian/Lembaga, dan pelaksanaan Musya-
warah Perencanaan Pembangunan. Dok-
umen ini dijabarkan lagi lebih operasional
ke dalam Pedoman Penyusunan Rencana

Strategi Kementerian/Lembaga (Renstra-
KL) 2010-2014.

Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025 menjadi panduan dalam penyusunan
Rencana Pembangunan jangka Menengah
Nasional (RPJMN) dan telah disahkan de-
ngan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007. Penyusunan RPJMN mengacu
kepada RPJPN 2005-2025; visi, misi dan
program prioritas Presiden terpilih; dan
rancangan rencana teknokratik.

Umumnya renstra kementerian lem-
baga sudah tersusun, baik dari sisi proses
teknokratis dan politis sudah mengikuti pe-
doman penyusunan yang telah ditetapkan.

Gambar 1.
Rencana Strategis KL bagi Departemen

Sumber: Pedoman Penyusunan RENSTRA KL 2010-2014 Bappenas
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Permasalahannya adalah bagaimana de-
ngan organisasi pelaksana internal kemen-
terian lembaga di level bawahnya apakah
sudah merujuk secara konsisten kepada
pedoman penyusunan Renstra yang sudah
ada, baik Pedoman Penyusunan Rencana
Strategis Kementerian dan Lembaga
(Renstra-KL) 2010-2014 maupun Renstra
Kementerian Pendidikan dan Kebudaya-
an; apakah proses teknokratisnya sudah
menyesuaikan pedoman dan hierarki ren-
stra di atasnya? Kajian ini fokus mengkaji
renstra Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan 2014 yang sekarang pada
pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla masuk
dalam nomenklatur Kementerian Pendi-
dikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

Tujuan Penelitian

1. Memeriksa kesesuaian sistematika
penulisan renstra Pendidikan Tinggi
baik itu dari Dikti, PTN dan Kopertis
dengan pedoman penyusunan renstra
K/L Bappenas.

2. Memeriksa kesesuaian konten antara
renstra PT dan Kopertis dengan Ren-
stra Dikti dan Renstra Kemdikbud.

3. Mengetahui proses penyusunan Ren-
stra Dikti 2010-2014 dan Renstra
PTN serta Kopertis.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan mengguna-
kan beberapa metode kualitatif. Pertama,
desk research berupa review berdasarkan
pedoman penyusunan renstra dari Bappe-
nas terhadap Renstra Dikti dan 3 Renstra
PTN. Selain review berdasarkan pedoman
penyusunan Renstra dari Bappenas, desk
research juga menganalisis apakah renstra
DIKTI sejalan dengan renstra Kemdikbud
sebagai Kementerian di atasnya. Renstra
PTN di review pula kesejalanannya deng-
an renstra DIKTI dan Kemdikbud. Batas
ananalisis kesejalanan isi renstra adalah dari
visi, misi, dan tujuan strategis, kajian ini
tak melihat kesesuaian IKK dalam renstra
PT dan DIKTI dengan renstra di atasnya.

Gambar 2.
Proses RancanganPembangunan Nasional

Sumber: Pedoman Penyusunan RENSTRA KL 2010-2014 Bappenas
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Renstra PTN yang dianalisis dipilih
dengan beberapa pertimbangan yaitu, (1)
Jenis satuan kerja PTN, baik satker, BLU,
dan PT-BH. (2) Konsistensi dalam pela-
poran LAKIP dalam 3 tahun terakhir, dan
(3) sebaran wilayah yang dalam penelitian
ini dibagi menjadi 3 wilayah yaitu, wilayah
Barat (Sumatera Barat), Wilayah Tengah
(Jawa Barat), dan Wilayah Timur (Bali).
Pemilihan tiga wilayah itu juga dikarena-
kan jumlah PTN yang relatif lebih banyak
daripada provinsi lainnya.

Metode berikutnya adalah Focused
Group Discussion (FGD) yang dilakukan
terhadap beberapa anggota penyusun ren-
stra PTN untuk mengetahui penilaian
mereka terhadap Renstra Dikti, proses
penyusunan renstra PTN, sosialisasi ren-
stra Dikti dan PTN di masing-masing in-
stitusi, pendapat serta ide mereka tentang
peluang dan tantangan pendidikan tinggi
di masa yang akan datang. Pembagian wi-

layah dan peserta FGD kajian ini dapat
dilihat pada Tabel 1. di bawah.

Masing-masing PTN dan Kopertis
yang diundang mengirim 2 orang perwa-
kilannya yang selanjutnya di setiap wila-
yah dibagi menjadi dua kelompok FGD.
Kelompok pertama adalah perwakilan
PTN dan Kopertis yang menyusun Ren-
stra periode lalu; kelompok kedua adalah
yang menjadi tim atau pejabat PTN dan
Kopertis yang bertanggung jawab untuk
menyusun renstra periode selanjutnya.

Metode selanjutnya ialah wawancara
mendalam dengan beberapa ahli di dalam
isu pendidikan tinggi dan anggota tim pen-
yusun Renstra Dikti. Wawancara menda-
lam dilakukan untuk mendapat wawasan
tentang bagaimana harusnya renstra Dikti
untuk periode selanjutnya, mereview isi
renstra Dikti periode ini, dan memperoleh
gambaran tentang proses penyusunan
Renstra Dikti periode lalu. Berikut adalah

Tabel 1.
 Pembagian Wilayah dan Peserta FGD

Sumber: Pengolahan data FGD Kajian Renstra Pendidikan Tinggi
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daftar narasumber wawancara mendalam
beserta tanggal pelaksanaan wawancara.

1. Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D. (waktu wa-
wancara 9 Mei 2014).

2. Prof. Dr. Satryo Sumantri Brodjone-
goro (waktu wawancara 23 Mei 2014).

3. Prof. Dr. Nizam (waktu wawancara 9
Juni 2014).

4. Dadang Sudyarto (waktu wawancara
30 April 2014).

Adapun model dari kajian ini divisua-
lisasikan pada Gambar 3. di bawah.

Gambar 3.
Model Kajian Renstra Dikti dan PTN

3. TINJAUAN PUSTAKA
Manajemen Strategi
Kata Manajemen berasal dari bahasa Pe-
rancis kuno ménagement, yang memiliki
arti seni melaksanakan dan mengatur.
Manajemen belum memiliki definisi yang
mapan dan diterima secara universal. Ma-
ry Parker Follet misalnya, mendefinisikan
manajemen sebagai seni menyelesaikan
pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini
berarti bahwa seorang manajer bertugas
mengatur dan mengarahkan orang lain
untuk mencapai tujuan organisasi. Semen-
tara itu, Ricky W. Griffin mendefinisikan
manajemen sebagai sebuah proses perenca-
naan, pengorganisasian, pengkoordinasian,
dan pengontrolan sumber daya untuk
mencapai sasaran (goals) secara efektif dan
efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat
dicapai sesuai dengan perencanaan; efisien
berarti tugas yang ada dilaksanakan secara
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benar, terorganisir, sesuai jadwal; di dalam
berbagai bidang seperti industri, pendidi-
kan, kesehatan, bisnis, finansial dan lain
sebagainya. Dengan kata lain, efektif men-
yangkut tujuan dan efisien menyangkut
cara dan lamanya proses mencapai tujuan
tersebut.

Definisi strategi adalah cara mencapai
tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa
berupa perluasan geografis, diversifikasi,
akusisi, pengembangan produk, penetrasi
pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, lik-
uidasi dan joint venture (David, 2004: 15).

Pengertian strategi adalah Rencana
yang disatukan, luas dan berintegrasi yang
menghubungkan keunggulan strategis
perusahaan dengan tantangan lingkungan,
yang dirancang untuk memastikan bahwa
tujuan utama dari perusahaan bisa dicapai
melalui pelaksanaan yang tepat oleh orga-
nisasi (Glueck dan Jauch, 1989: 9).

Pengertian strategi secara umum dan
khusus sebagai berikut:

1. Pengertian Umum

Strategi adalah proses penentuan  ren-
cana para pemimpin puncak yang ber-
fokus pada tujuan jangka panjang or-
ganisasi, disertai penyusunan suatu cara
agar tujuan tersebut dapat dicapai.

2. Pengertian Khusus

Tindakan yang bersifat incremental
(senantiasa meningkat) dan terus-
menerus, serta dilakukan berdasarkan
sudut pandang tentang apa yang diha-
rapkan para pelanggan di  masa depan.
Dengan demikian, strategi hampir se-
lalu dimulai dari apa yang dapat terjadi

dan bukan dimulai dari apa yang ter-
jadi. Terjadinya kecepatan inovasi pa-
sar yang baru dan perubahan pola kon-
sumen memerlukan kompetensi inti
(core competencies).

Konsep Manajemen Strategi
Perencanaan strategis sendiri telah didefi-
nisikan sebagai ‘upaya disiplin guna meng-
hasilkan keputusan dan tindakan mendasar
yang membentuk dan mengarahkan suatu
organisasi untuk menjadi apa, apa yang
dilakukannya, dan mengapa melakukan-
nya’ (Bryson, 1995). Dengan demikian,
perencanaan strategis dapat diartikan seba-
gai proses sistematis untuk mengumpulkan
informasi tentang gambaran besar dan
menggunakannya untuk menetapkan
tujuan jangka panjang dan kemudian
menerjemahkannya menjadi tujuan yang
lebih spesifik dan langkah-langkah untuk
mencapainya.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah
bagaimana menerjemahkan rencana ke
dalam tindakan. Pada sektor pemerintahan,
manajer memiliki kemungkinan gagal
dalam menghubungkan upaya perencanaan
strategis mereka dengan proses pembuatan
keputusan.  Mintzberg (1994) adalah salah
satu kritikus paling vokal terkait perenca-
naan strategis, hal tersebut dikarenakan
kegiatan perencanaan organisasi sering
dipisahkan dari pengukuran kinerja dan
alokasi sumber daya.

Oleh karena itu diperlukan adanya ma-
najemen strategis yang efektif. Koteen
mendefinisikan manajemen strategis seba-
gai “suatu konsep umum yang  mencakup
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seluruh proses pembuatan keputusan ma-
najerial dan tindakan yang menentukan ki-
nerja jangka panjang dari suatu organisasi”
(1989: 18). Sedangkan Toft menggambar-
kan manajemen strategis sebagai “bentuk
lanjutan dan koheren dari pemikiran stra-
tegis untuk memperluas visi strategis meli-
batkan semua unit dalam organisasi dan
mencakup setiap sistem administrasi”
(1989: 6). Vinzant dan Vinzantc mengka-
rakterisitikkan perencanaan strategis sebagai
“ landasan” dari manajemen strategis, tetapi
mereka juga mengatakan bahwa “keber-
hasilan pelaksanaan manajemen strategis
memerlukan penilaian kapasitas organisasi
di berbagai bidang seperti kemampuan ma-
najerial, struktur kekuasaan, budaya, kepe-
mimpinan, dan struktur organisasi” (1996:
203).

Konsisten dengan pandangan tersebut,
Halachmi, Hardy dan Rhoades juga ber-
pendapat bahwa  “Perencanaan strategis me-
rupakan unsur dasar tetapi bukan meru-
pakan esensi dari manajemen strategis”.
Komponen lain yang harus diperhitungkan
adalah penerapan dalam tindakan dan
evaluasinya (1993: 165).

Steiss telah berhasil mendefinisikan
manajemen strategis dengan baik hampir
dua dekade lalu sebagai berikut: “Manaje-
men strategis berkaitan dengan memutus-
kan terlebih dahulu apa yang akan dilaku-
kan organisasi di masa depan (perencanaan),
menentukan siapa yang akan melakukan-
nya dan bagaimana hal itu akan dilakukan
(manajemen sumber daya), dan memantau
serta meningkatkan kegiatan dan operasi
yang sedang berlangsung (kontrol dan
evaluasi)”, (1985: 9). Manajemen strategik

merupakan formulasi, implementasi dan
evaluasi strategi di mana perencanaan stra-
tegik termasuk dalam proses formulasi.

4. PEMBAHASAN
Renstra Dikti 2010-2014 secara utuh baru
dirilis secara resmi pada tahun 2012. Ren-
stra disusun oleh tim Dewan Pendidikan
Tinggi (DPT) bersama unsur pimpinan
Ditjen Dikti, dengan kurang lebih sepuluh
tim pakar terlibat aktif dalam penyusu-
nan. Keterlambatan ini, dikarenakan, ber-
dasarkan kajian di lapangan, dimungkin-
kan oleh beberapa faktor.

Pertama, secara eksplisit di dalam do-
kumen perintah penyusunan perencanaan
pembangunan jangka menengah tidak
ada obligasi untuk unit eselon 1 setingkat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
menyusun renstra sendiri. Kewajiban pen-
yusunan renstra secara gamblang hanya
disebutkanuntuk Kementerian/Lembaga,
dalam hal ini Kemendikbud. Kemudian
atas inisiatif pimpinan Ditjen Dikti waktu
itu untuk mengelaborasi Renstra Kemdik-
bud dan juga RPJMN di dalamnya ada
sector pendidikan tinggi dibuatlah renstra
dikti.

Kedua, ada banyak peristiwa penting
dalam penyusunan kerangka hukum
pembangunan pendidikan tinggi yang
memengaruhi kinerja dikti, termasuk
dalam penyusunan renstra Dikti. Di anta-
ranya ialah penyusunan Undang-Undang
Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang
diterbitkan di tahun 2009, tapi kemudian
dibatalkan Mahkamah Konstitusi di tahun
yang sama. Setelah itu, pemerintah, Kem-
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dikbud Dikti, bekerja keras menyiapkan
Perpu  yang   telah dianulir oleh MK untuk
mengisi kevakuman legislasi kediktian. Di
dalam catatan tim Kajian Renstra, setelah
Perpu diterbitkan, pemerintah bersama
DPR (ini lebih banyak inisiatif DPR)
menggodok bersama peraturan perun-
dang-undangan tentang Dikti yang
berkedudukan hukum leg spesialis agar
memiliki kekuatan maka pada tahun 2012
lahirlah Undang-Undang Dikti No. 12.
Di interval waktu dan kegiatan itu proses
teknokratis penyusunan renstra Dikti
2010-2012 disusun dan ditetapkan.

Memperhatikan Pedoman Penyusun-
an Renstra K/L  2010-2014 tentang tahap
penyusunan renstra, Dikti tak sepenuhnya
mengikuti proses teknokratis ini. Dikti,
merujuk kepada sasaran strategis pendidi-
kan tinggi yang tercantum dalam renstra
Kemdikbud, menyusun program, Indika-
tor Kinerja program dan kegiatan terlebih
dulu, baru menyusun visi dan misi, tujuan,
sasaran dan strategi kebijakan belakangan.
Sehingga terbaca bagus dalam penyusunan
(dari sisi isi) arah kebijakannya, tapi tidak
bersua dalam instrument kebijakan dan
indikator kinerjanya, karena sistematika

penyusunan yang tidak konsisten sesuai
pedoman. Bahkan antara IKK dan IKU
yang terjadi adalah “dicocok-cocokkan”.

Berdasarkan hal itu sebenarnya renstra
Dikti itu tidak lebih dibaca hanya sekedar
dokumen normatif, formal untuk menda-
patkan pengalokasian anggaran pembang-
unan pendidikan tinggi yang berbasiskan
kepada input dan kegiatan belum sepenuh-
nya berpindah kepada perencanaan dan
penganggaran berbasis kinerja dalam arti
yang sesungguhnya.

Sebenarnya ini menjadi wajar, karena
di RPJMN itu sendiri juga berbasiskan
input dan berisikan angka-angka makro
yang terkadang menghilangkan substansi
dan ruhnya. Dalam proses penyusunan
renstra Dikti, tidak terlihat keterkaitan
antara perencanan strategis dengan imple-
mentasi strategis, tapi juga hubungan an-
tara tujuan strategis, kebijakan, IKU/IKK
ada yang berulang dan seakan dipaksakan.

Gambar 4.
Skema Penyusunan RENSTRA KL 2010-2014

Sumber: Pedoman Penyusunan RENSTRA KL 2010-2014 Bappenas
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Proses Penyusunan Renstra

Ketika renstra disusun sebetulnya ada
diskusi tentang relevansi dan rasionalisasi
indicator kinerja harus dicantumkan, di
dalam tim penyusun renstra Dikti. Selain
itu perguruan tinggi merasa IKU/IKK
yang ada di renstra tidak mengakomodir
segala kekayaan keragaman bentuk dan isi
perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Berbagai dinamika yang melingkupi
proses teknokratis renstra Dikti berpenga-
ruh pada proses difusi/adopsi renstra Dikti
di lapangan yang tidak berjalan seperti yang
diharapkan. Membaca dokumen renstra
dari perguruan tinggi, tidak banyak yang
mengacu kepada renstra Dikti. Mereka
bingung ketika renstra Dikti lahir di awal
tahun perencanaan jangka menengah. Hal
ini mungkin disebabkan faktor tersebut di
atas ditambah minimnya sosialisasi. De-
mikian juga pengetahuan dan penghaya-
tan apparatus Ditjen Dikti terhadap
Renstra Dikti sendiri juga tak sesolid yang
seharusnya sehingga kegiatan dan program
yang dijalankan secara sektoral di eselon 2
tidak dilihat sebagai instrument kebijakan
yang mendukung atau saling terkait deng-
an program lain di sektor eselon 2 lain di
lingkungn Ditjen Dikti guna mendukung
pencapaian impact dan outcome yang
lebih besar, khusus untuk ini, berdasarkan
pengamatan terlibat peneliti selama
bekerja di Dikti.

Sementara itu perguruan tinggi pada
umumnya menyusun renstra secara man-
diri memanfaatkan sumber daya manusia
di dalam kampus dengan membentuk task
force sendiri. Namun akhirnya, perguruan

tinggi mencoba menyesuaikan diri dengan
renstra Dikti dengan semangat ‘menco-
cok-cocokkan’ agar ada cantolannya. Ala-
san yang paling banyak mengemuka ialah
untuk mendapatkan dan mengamankan
alokasi anggaran terhadap program priori-
tas di lingkungan masing-masing.

Dari beberapa Rencana Strategis dari
beberapa Universitas di Bandung, Bali dan
Padang, ditemukan beberapa perbedaan
dalam penyusunan renstra. Patokan kami
dalam melakukan desk ini berdasarkan
sistematika yang dirancang BAPPENAS.
Dalam pedoman penyusunan renstra ter-
sebut terdapat sistematika yang terdiri dari
4 bab (lihat Gambar 5.).

Beberapa Perguruan Tinggi yang diteliti
dari sistematika banyak yang berbeda de-
ngan sistematika di atas, ini menyebabkan
untuk menguraikan beberapa bagian pen-
ting dari isi renstra mengalami ketidaksepa-
haman dalam isi renstra keseluruhan. Ini
menyebabkan dalam mengaudit renstra
dikti mengalami permasalahan.

Ada beberapa renstra yang berbeda mi-
salnya muncul renstra bisnis milik pergu-
ruan tinggi yang sudaH berbadan hukum
(PT BH). Ada juga beberapa renstra milik
perguruan tinggi dari seni mengalami kesu-
litan dalam menyusun resntra sebab output
dari seni bukan berupa tulisan tapi aksi dan
kreasi. Hal ini menyebabkan dalam penyu-
sunan renstra bidang seni mengalami keru-
mitan dalam menerjemahkan bentuk aksi
dan kreasi.

Beberapa Perguruan Tinggi yang ber-
basiskan teknologi baik yang berupa poli-
teknik ataupun institut mengalami perbe-
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daan yang sangat tinggi. Banyak Perguruan
Tinggi yang sudah dikategorikan besar
dalam menyusun renstra sudah sangat baik
menyusunnya walaupun tim penyusunnya
tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari
dikti dalam menyusun renstra. Namun,
ada juga politeknik yang kesulitan karena
keperluan akan alat-alat yang berbentuk
fisik sangat tidak ada dalam rencana kerja.

Dalam mengevaluasi Rencana Strategis
ini didapatkan 10 perguruan tinggi di 3

kota, yaitu Unram, Undiskha, ISI Denpa-
sar, Unud, ITB, UNPAD, Poltek Padang,
UNP, ISI Padang Panjang dan Unand. Dari
10 perguruan tinggi tersebut kami menilai
bahwa semua memiliki perbedaan dalam
menyusun renstra dari sisi konten dan sisi
konteks. Dari sisi konten perbedaan kentara
didapat dari kedalaman masalah dan
penyelesaiannya dalam renstra, namun dari
konteks dari 10 perguruan tinggi tersebut

Gambar 5.
Sistematika Penyusunan Bab RENSTRA

Sumber: Pedoman Penyusunan RENSTRA BAPPENAS 2010
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hanya satu yang hampir mirip sistematika
penyusunannya.

Penelitian juga menemukan bahwa
Dikti semenjak terbentuk di tahun1974,
tergabung dalam Kementerian Pendidikan
telah memiliki beberapa warisan dokumen
rencana strategis jangka panjang yang
dikenal dengan Kerangka Pembangunan
Pendidikan Tinggi Jangka Panjang
(KPPT-JP) berjangka waktu satu dekade.
Semenjak awal hingga sekarang sudah ada
4 dokumen renstra berjangka panjang itu,
di mana yang terakhir adalah HELTS
2003-2010. Dokumen ini memiliki legi-
timasi yang kuat di kalangan perguruan
tinggi dan mendapatkan rekognisi dunia
internasional.

Memiliki legitimasi, karena  ada “ruh”
yang menginspirasi perguruan tinggi
dalam penyusunan renstra mereka. Salah
satu kajian ,A Strategic Assessmen to the
Higher Education Sector in Indonesia
(2010) yang disusun oleh Strategic Asia
dan AusAID menjadikan rujukan utama
analisisnya adalah HELTS 2003-2010,
misalnya, sebagai ilustrasi betapa populer-
nya dokumen ini di mata dunia.

Ada pendapat yang berbeda mengata-
kan KPPTJP dan HELTS adalah doku-
men perencanaan strategis yang dimiliki
oleh Dikti sebelum lahirnya peraturan
perundang-undangan tentang   perencana-
an pembangunan nasional (yang hanya
menyebut RPJP, RPJMN, Renstra K/L
sebagai dokumen resmi perencanaan pem-
bangunan yang harus diacu). Sekarang
secara aturan ketatanegaraan, dokumen

seperti HELTS tidak lagi mendapatkan
justifikasinya.

Kendati pun secara formal tak diakui,
beberapa narasumber mengatakan bahwa
Dikti tetap memerlukan dokumen “white-
paper” seperti HELTS sebagai panduan/
inspirasi. Bisa dikatakan sebagai dokumen
pendamping, guna menampung idealisme
perencanaan pembangunan pendidikan
tinggi ke depan yang tidak dimungkinkan
ditulis di renstra biasa.

Ide  menarik   datang   dari  perguruan
tinggi  agar  pemerintah,  Dikti,
menyusun buku pedoman penyusunan
renstra di lingkungan pendidikan tinggi.
Pedoman ini berguna sebagai standar
operasional yang harus ada dalam setiap
renstra perguruan tinggi. Kendati pun
demikin pedoman itu juga harus
menangkap variasi bentuk dan mandate
perguruan tinggi. Salah satu hal penting
adalah penetapan siklus perencanaan
proses penyusunan renstra dengan segala
alur dan waktunya. Memiliki SOP
penyusunan renstra Dikti bisa menjaga
momentum penyusunan perencanan
strategis nasional yang top down dan
bottom up, bergerak secara resiprokal,
termasuk sekarang dalam penyusunan
renstra Kemdikbud 2014-2019 dan
seharusnya waktu penyusunan RPJMN
2014-2019.

Isu strategis ke depan yang harus
masuk dalam renstra Dikti maupun white
paper (kalau ada) 2014-2019 adalah masih
konsep yang lama,tapi dengan
pendalaman. Isu strategis itu adalah akses,
mutu dan relevansi, tata kelola (kesehatan
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organisasi), tridarma yang lebih
dipertajam, otonomi perguruan tinggi,
penguatan pendidikan vokasi, difersifikasi
mandate perguruan tinggi, kesiapan
memasuki ASEAN Community, dsb.

Penelitian dan pengabdian sebagai ba-
gian darma perguruan tinggi juga haruslah
dibuat klasifikasi dan tercantum di dalam
kebijakan perencanaan dan penganggaran
Dikti. Tidak semua penelitian harus pub-
likasi internasional. Penelitian operasional
misalnya dibuat khusus untuk mengawal
kebijakan pemerintah dan Dikti sehingga
pemerintah berencana dan bekerja berda-
sarkan hasil evaluasi yang saintifik. Peng-
abdian masyarakat tidak lagi sebagai ruti-
nitas perguruan tinggi, tetapi bagaimana
dikapitalisasi untuk membantu bangsa dan
masyarakat Indonesia merespon berbagai
kejadian luar biasa bencana alam yang fre-
kuensi  dan kemungkinannya sering terjadi
karena posisi geografis Indonesia.

Terakhir, penelitian ini juga menemu-
kan selama ini dalam mengevaluasi berba-
gai macam rencana strategis di perguruan
tinggi  Direktorat  Pendidikan  Tinggi  be-
lum  memiliki mekanisme dalam mengau-
dit Rencana Strategis.

5. KESIMPULAN
Penelitian ini mendapatkan berbagai
macam input tentang bagaimana
perencanan pembangunan nasional itu
dipahami dan ditindaklanjuti di tingkat
kementerian lembaga dengan segala
dinamikanya. Dalam penelitian ini
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagai studi kasus dengan focus pada

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
yang memiliki kurang lebih 5000
perguruan tinggi di seluruh Indonesia di
bawah koordinasinya. Dari penelitian
ditemukan bahwa Rentra Dikti secara
sistematika belum sesuai dengan panduan
dari BAPPENAS. Kesesuaian konten
Renstra Dikti, Kemdikbud dan PTN
tidak sejalan, ini dikarenakan masih
kurangnya sosialisasi Renstra Dikti
ditambah dengan revisi Renstra Dikti yang
berlarut-larut dan tidak sejalan dengan ke-
bijakan di atasnya ditambah sistem angga-
ran yang tidak partisipatif. Proses penyu-
sunan Renstra Dikti dan PTN masih ban-
yak menggunakan asumsi pribadi-pribadi
tanpa adanya keputusan kelompok yang
berbasiskan kinerja.
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1. PENDAHULUAN
Salah satu tuntutan utama dari proses refor-
masi 1998 di Indonesia adalah dihapuskan-
nya peran tentara dalam panggung politik.
Karena pada era sebelumya, TNI tak hanya
difungsikan semata-mata sebagai kekuatan
pertahanan, tapi juga dilibatkan secara aktif

Politik Militer Indonesia: dari Praetorianisme
ke Profesionalisme Militer

Yusuf Fadli
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai politik militer Indonesia, khususnya yang terjadi sejak
era Dwifungsi ABRI sampai pascaera reformasi 1998. Pada era kekuasaan Orde Baru,
konsepsi dwifungsi menjadi tiket gratis bagi kalangan tentara untuk mengukuhkan
dominasi mereka dalam setiap proses berbangsa dan bernegara. Secara teoritis, keterlibatan
militer dalam politik saat itu cenderung mengarah kepada bentuk-bentuk praetorianisme
militer. Intervensi tentara terhadap berbagai masalah sosial-politik, ikut menghempaskan
nilai-nilai profesionalisme yang seharusnya bersemayam dalam diri setiap tentara.Jika kita
bercermin kepada nilai-nilai profesionalisme militer seperti yang berkembang di negara-
negara maju, korps tentara hanya berfungsi sebagai kekuatan pertahanan. Kegagalan rezim
Orba menangani krisis ekonomi yang berawal dari krisis di kawasan Asia, membawa
petaka bagi Indonesia. Gelombang demonstrasi mahasiswa merebak di seantero negeri
menentang hegemoni militer dalam dunia politik. Desakan tersebut berhasil mengguling-
kan rezim militer yang telah berlangsung selama tiga dekade lebih. Mabes TNI merespon
proses reformasi 1998 dengan menggelar reformasi internal. Matlamat utama dari reformasi
internal TNI adalah mengkaji ulang keberadaan mereka dalam ruang sosial politik agar
tercipta satu institusi prajurit yang profesional. Salah suatu langkah konkret yang dilakukan
institusi TNI untuk meningkatkan profesionalisme militer adalah menghapus dwifungsi
ABRI.

Kata KKata KKata KKata KKata Kunciunciunciunciunci: politik militer, praetorianisme, profesionalisme, dwifungsi, reformasi internal
TNI

dalam berbagai aktivitas yang tidak memi-
liki keterkaitan dengan tugas kemiliteran.
Melalui konsep Dwi Fungsi ABRI,1 militer
Indonesia memperoleh restu untuk mela-
kukan dominasi dalam kehidupan berba-
ngsa dan bernegara. Di lingkungan politik
praktis, representasi angkatan bersenjata
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dalam lembaga politik (parlemen misal-
nya), mereka ikut–bahkan cenderung me-
nentukan–dalam tiap proses pengambilan
keputusan kebijakan politik yang dibuat
oleh pemerintah.2 Dalam perjalanannya,
keterlibatan tentara dalam politik menjadi
”entry point” bagi tentara untuk mendapat
keuntungan ekonomi. Setelah pemberla-
kuan Dwifungsi, militer Indonesia semakin
leluasa untuk menguasai sumber-sumber
kapital dan alat produksi yang terdapat di
Indonesia.3

Keterlibatan tentara yang dalam reali-
tasnya sudah jauh melampaui tugas mereka
sebagai instrumen pertahanan negara,
melahirkan ketidakpuasan khalayak ramai.
Krisis yang tercetus lalu menambah daya
dobrak gelombang reformasi, karena bagi
Indonesia, krisis ekonomi Asia 1997 seperti
membuka “kotak pandora” dari sebuah kri-
sis yang bersifat multidimensional. Semua
pembangunan ekonomi dan stabilitas poli-
tik semasa Orde Baru hancur dan berganti
menjadi satu kekerasan sosial (Y. Ari, 2006:
18). Kedigdayaan tentara di bawah rezim
Soeharto seolah-olah tidak berdaya mem-
bendung gelombang demonstrasi mahasis-
wa yang menuntut turunnya Soeharto.

Pascalengsernya Soeharto sebagai Pre-
siden pada 21 Mei 1998, berbagai elemen
masyarakat, khususnya dari kalangan ma-
hasiswa dan intelektual, tanpa henti men-
yuarakan supaya institusi TNI secepatnya
undur diri dari kancah politik. Tujuannya
agar tercipta format politik nasional yang
lebih sehat dan demokratis. Setelah dirasa
gelombang desakan semakin kuat, akhir-
nya intitusi TNI mengakui bahwa peranan
mereka selama ini merupakan kesalahan

sejarah dan mereka akan mengkaji ulang
seluruh azas-azas yang menopang peranan
tersebut (lihat Ikrar et.al, 1999b).4 Sikap
responsif dari institusi TNI tertuang dalam
ide reformasi internal, yang juga dijadikan
agenda utama.TNI diwajibkan bersama-
sama kekuatan negara-bangsa lain untuk
membangun sistem politik yang demok-
ratis, menjunjung supremasi hukum dan
penguatan masyarakat sipil.

Tujuan reformasi internal TNI adalah
menciptakan profesionalisme di kalangan
tentara, supaya di masa depan, TNI hanya
fokus pada pertahanan negara. Komitmen
TNI dalam konteks profesionalisme
militer adalah sangat jelas, yaitu menjaga
kedaulatan negara dari ancaman agresi ne-
gara luar. Sehingga pascareformasi, keahlian
dan pengetahuan mereka hanya terkait de-
ngan bagaimana strategi berperang, meng-
gunakan teknologi persenjataan modern
dan tunduk pada supremasi sipil. Semen-
tara urusan politik sepenuhnya menjadi
tugas golongan sipil untuk mengelolanya,
seperti yang berlaku di negara-negara yang
demokrasinya sudah maju.

Kehadiran TNI di setiap urusan politik,
tak dapat dilepaskan dari dwifungsi ABRI
yang ketika itu diterapkan oleh rezim Orde
Baru. Tulisan ini akan menguraikan bagai-
mana Dwi Fungsi ABRI khususnya dalam
bidang politik dijalankan oleh Orde Baru
dan perubahan-perubahan apa saja yang
dilakukan TNI dalam mewujudkan profe-
sionalisme tentara pascatumbangnya Orde
Baru. Pada tulisan ini, penulis akan mema-
kai konsep praetorianisme militer dan pro-
fesionalisme militer untuk melihat evolusi
militer Indonesia pra dan pascareformasi.
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2. POLITIK MILITER:
PRAETORIANISME DAN
PROFESIONALISME

Keterlibatan militer Indonesia dalam poli-
tik disebabkan dua faktor, yaitu eksternal
dan internal. Sundhaussen (1986) menyata-
kan, secara internal, dorongan ini berasal
dari dalam diri militer sendiri. Argumentasi
mereka ialah untuk membela atau mema-
jukan kepentingan militer, sekalipun dalam
realitasnya hal itu bertentangan dengan nor-
ma undang-undang. Campur tangan mili-
ter juga didorong oleh kepentingan kelas
untuk membela nilai-nilai dan aspirasi kelas
menengah. Selain itu, penyebabnya adalah
keahlian profesional yang dimiliki militer.
Sehingga memunculkan satu sikap yang
menganggap bahwa dari segi kepemimpi-
nan nasional militer lebih mampu diban-
ding dengan kalangan sipil. Kemungkinan
paling buruk dari faktor internal ini adalah
adanya keinginan pribadi tentara yang haus
kekuasaan. Secara eksternal, campur tangan
militer dalam politik yang disebabkan level
struktur politik masyarakat sipil yang masih
rendah. Dalam perspektif militer, kegagalan
sistem politik yang digalang elit sipil men-
jadi ancaman bagi ketertiban umum dan
stabilitas politik di masyarakat. Di saat yang
sama, sipil juga dianggap tidak bisa melaku-
kan modernisasi ekonomi negara. Kondisi
tersebut dikhawatirkan mengarah kepada
munculnya gejolak disintegrasi bangsa
(Sundhaussen 1986: 440-473).

Senada dengan pandangan di atas, Perl-
mutter (2000) mengatakan keikutsertaan
militer di wilayah nonkemiliteran karena
belum ada pemimpin sipil yang memiliki
kemampuan memadai untuk menjadi ak-
tor utama dalam proses pembangunan ne-

gara. Bagi perwira militer, kekuatan sipil
dianggap masih lemah dalam hal kemam-
puan memerintah. Pada bagian lainnya,
Perlmutter berpendapat bahwa “Tentara
memasuki politik dengan alasan menyela-
matkan institusi militer dan negara; akan
tetapi setelah memegang tampuk kekuasa-
an politik, tentara menyatakan “perang” ke-
pada para politisi sipil.” (Perlmutter, 2000:
227).

Masalah utama yang terjadi pada keter-
libatan militer dalam politik adalah karena
kedudukan dan fungsi utama militer profe-
sional adalah menjadi instrumen negara
untuk menjaga pertahanan dan keamanan
negara. Inilah norma universal yang terkan-
dung dalam profesionalisme militer. Se-
mentara tugas di luar kedua fungsi tersebut
adalah fungsi non-militer atau tugas sipil.
Yang membedakan profesi militer dengan
sipil adalah penggunaan uniform sebagai
kelengkapan yang dikenakan dan kemam-
puan dalam pengelolaan tindak kekerasan
(management of violence) di berbagai kea-
daan secara tepat (Huntington, 1957: 12).
Militer adalah satu-satunya institusi yang
sah menggunakan senjata dalam menjalan-
kan profesinya. Pada titik ini, akan dapat
dilihat bahwa prinsip, tanggung jawab dan
fungsi utama antara militer dan sipil adalah
dua perkara yang berbeda. Sehingga militer
yang secara aktif ikut terlibat dalam bidang
sosial-politik, patut dipersoalkan taraf pro-
fesionalitas mereka.

Untuk menjawab permasalahan di atas,
Nordlinger (1977) membagi dua tipe pra-
jurit, yaitu profesional dan praetorian.5 Para
sarjana seperti Huntington (1957), Perl-
mutter (2000), Finer (1975), Sundhaussen
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(1986) dan Crouch (1999) membenarkan
bahwa di alam bawah sadar tiap tentara me-
ngendap jiwa praetorianisme. Apabila ada
peristiwa yang memantik memori tersebut,
serta-merta prajurit tersebut ingin terjun ke
dalam ranah politik praktis. Dalam konteks
militer, Huntington (1957) menjelaskan
bahwa praetorianisme diartikan sebagai po-
litisasi militer atau militerisasi politik. Poli-
tisasi militer terjadi apabila tentara meng-
operasionalkan tugas-tugas bukan ketenta-
raan. Seperti membuat kebijakan politik,
baik untukperosalan dalam negeri maupun
luar negeri; terlibat secara aktif dalam per-
gantian jabatan kenegaraan atau memegang
jabatan politik dalam pemerintahan. Se-
dangkan militerisasi politik adalah penggu-

naan kekuataan pemaksa angkatan bersen-
jata oleh politisi sipil.

Perlmutter (2000) mengemukakan
bahwa terdapat tiga jenis organisasi militer
dalam sebuah negara: 1) Prajurit profesio-
nal klasik yang hadir dalam sistem-sistem
politik yang stabil.6 2) Prajurit praetorian
yang berkembang dalam lingkungan poli-
tik yang tidak stabil. 3) Prajurit revolusio-
ner7 yang memiliki keterkaitan pada rezim
politik yang stabil setelah melalui beberapa
tahap perubahan pada sistem politik dalam
kerangka menuju stabilitas rezim tersebut
(Perlmutter, 2000: 15-21). Lihat tabel
tentang tipe dan orientasi militer di bawah
ini.

Tabel 1.
Model dan Orientasi Militer

Sumber : (Perlmutter, 2000: 25)



19

Vol. 2 No. 01, Januari - Juni 2015

Nordlinger (1977) merinci tiga jenis
praetorian yang wujud dalam tentara, yaitu
tentara sebagai moderator (moderators),
pengawal (guardians) dan pemerintah (ru-
lers). Lebih lanjutnya Nordlinger menulis:
“…praetorian moderators exercise a veto
power over a varied range of governmental
decisions and political disputes, without
however taking control of the governmen-
tal themselves. After the praetorian guar-
dians overthrow a civilian governmen, they
retain governmental power in their own
hands, usually for a period of two to four
years. Ruler-type praetorians are far less in
evidence then either moderator or guardian
types, constituting roughly 10 percent of
all cases of military intervention. The poli-
tical and economic objectives of praetorian
rulers are exceptionally ambitious, occa-
sionally warranting their self-description as
radical modernization or revolutionaries,”
(Nordlinger, 1977: 22-24).8

Lebih lanjut Nordlinger (1986) men-
yatakan ciri-ciri negara yang diurus tentara
praetorian: “Dalam kasus kudeta militer,
rezim sipil berganti menjadi rezim militer,
walaupun beberapa individu atau kelom-
pok sipil masih memiliki pengaruh politik
yang agak luas. Dalam menentukan batas
subjek mengenai praetorianisme ini perlu
ditanyakan apakah rezim militer setelah 10
atau 20 tahun kudeta militer berlangsung,
masih dianggap sebagai rezim militer meski
“disipilkan”, misal pemimpinnya menggu-
nakan gelar presiden ataupun gelar perdana
menteri. Jawabannya adalah betul, apabila
syarat-syarat berikut dipenuhi: militer men-
dapatkan kekuasaan lewat kudeta, pegawai-
pegawai tinggi pemerintah telah bertugas

(atau terus bertugas) dalam angkatan ber-
senjata, dan pemerintahan masih terus ber-
gantung kepada dukungan perwira militer
bagi mengekalkan kekuasaan (Nordlinger,
1986: 3).

Praetorianisme tentara bagi Hunting-
ton (1957) adalah pengkhianatan terhadap
nilai proesionalisme militer secara keseluru-
han. Adapun klaim dari pihak tentara jika
keterlibatan mereka akan membawa negara
kepada ketertiban dan kemajuan tanpa me-
ninggalkan profesionalitas tentara, maka
dapat dikatakan bahwa profesionalisme itu
adalah semu. Bagi Huntington (1957), ke-
ikutsertaan militer dalam politik merupa-
kan tanda terjadinyaproses pembusukan
politik(political decay). Di bawah ini akan
dibahas secara ringkas mengenai profesio-
nalisme militer.

Dalam membahas profesionalisme mi-
liter, perlu dipahami bahwa munculnya
tuntutan profesionalisme militer berangkat
dari kenyataan sejarah, di mana militer se-
bagai alat negara tak otomatis menjalankan
nilai-nilai profesionalisme.Pada masa lalu,
praetorianisme banyak melekat dalam diri
serdadu.Kemudian terjadi metamorfosa di
dalam internal militer, dari kelompok pe-
nakluk (warrior)yang beralih menjadi
kelompok elit profesional. Tesis fundamen-
tal Samuel Huntington (1957) dalam The
Soldier and State: The Theory and Politics
of Civil-Military Relations, menyatakan
bahwa korps perwira militer modern me-
rupakan satu institusi profesional dan per-
wira militer modern adalah seorang profe-
sional (Huntington, 1957: 7). Bagi Hun-
tington, inilah yang menjadi dasar profesio-
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nalisme militer. Menurut pendapat ini, pro-
fesi militer dan institusi militer tidak dapat
dipisahkan dari sifat profesional, sehingga
menerapkan profesionalisme dalam profesi
militer ialah menjadi keharusan. Apabila
seorang militer menjalankan nilai-nilai pro-
fesionalisme maka militer tersebut adalah
seorang profesional.

Huntington (1957: 8) menyebut ada
tiga jenis karakteristik umum yang mesti
wujud dalam profesionalisme militer, yaitu
expertise (kepakaran/keahlian), responsibi-
lity (tanggung jawab) dan corporateness
(kesatuan korps). Cohen (1999) mengata-
kan profesionalisme militer punya beberapa
sifat khusus: 1) terdapat sekelompok kader
perwira untuk mengisi jabatan, yang dipilih
dan dipromosikan berdasarkan kemampu-
an (bukan disebabkan keturunan, kekayaan
atau alasan-alasan non-militer lainnya); 2)
memiliki rasa kesatuan yang kuat, artinya
mereka memandang diri mereka merupa-
kan bagian dari suatu kesatuan khusus orga-
nisasi militer; 3) Mereka memiliki tang-
gung jawab, tidak hanya kepada bawahan,
rekan atau atasan mereka, tetapi juga ber-
tanggungjawab kepada masyarakat secara
luas; 4) Mereka sudah mencapai kepakaran
dalam bidang khusus mereka masing-
masing, termasuk melalui pendidikan yang
sistematis dan khas.9 Manakala Janowitz
(1964) mengajukan empat azas bagi tum-
buhnya profesionalisme militer, pertama,
sebagai satu keahlian spesifik, yang diper-
oleh melalui latihan intensif, kedua, adanya
standar etika dan kerja.Ketiga, adanya rasa
identitas kelompok, dan yang keempat ada-
nya sistem administrasi internal.

Perlmutter (2000) menyatakan bahwa
profesionalisme militer harus bertumpu ke-
pada dua pilar: profesionalisme personil
(anggota) dan profesionalisme korps (ins-
titusi).Profesionalisme personil meliputi
keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan
kepada institusi militer yang didukung oleh
sifat kerja keras, tekun, teguh, patuh, tanpa
pamrih dan mencintai profesinya. Semen-
tara profesionalisme korps atau institusi ter-
diri dari kekhususan fungsi dan peran yang
ditopang oleh adanya sumber otoritas ke-
kuasaan yang berasal dari masyarakat dalam
sebuah negara (nation state) yang demok-
ratis (Permutter, 2000: 29-31). Selain itu,
Sir John Winthrop Hacket (1983) dalam
bukunya “The Profession of Arms”, meng-
atakan bahwa yang terpenting dalam mem-
bangun profesionalisme militer adalah ma-
salah integritas moral (Hacket, 1983: 23).

Di atas sudah disinggung tentang tiga
kriteria profesionalisme militer menurut
Huntington (1957).Pertama, keahlian (ex-
pertise), ini bermakna bahwa profesionalis-
me militer bisa berkembang apabila militer
punya pengetahuan dan pendidikan khu-
sus. Seorang militer juga harus menjadi spe-
sialis (mahir dan pakar) dalam semua bida-
ng, tidak hanya dalam bidang kemiliteran,
tetapi juga dalam bidang medis, komuni-
kasi, ahli peralatan, dan lain-lain (Hunting-
ton, 1957: 11).Tetapi walaupun demikian,
tugas utama dari seorang militer ialah men-
jaga pertahanan negara dan pandai berpe-
rang. Dalam bahasa lain oleh Harrold D.
Laswell seorang militer disebut sebagai ma-
nager of violence.10Profesi militer memang
cenderung menjadi pakar di bidang kesela-
matan, yang mereka manfaatkan untuk
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menjaga kestabilan negara–yang diselengga-
rakan kelompo ksipil– dari serangan musuh
(Lasswell, 1999: 146).

Kedua, tanggung jawab (responsibili-
ty). Dalam diri tentaraharus terdapat rasa
tanggung jawab sosial dalam bentuk peng-
abdian atau komitmen profesional. Artinya
militer merupakan sebuah organisasi yang
bebas dari konflik kepentingan dan netral.
Militer hanya patuh dan tunduk kepada
pertahanan, keamanan dan kelangsungan
hidup negara. Di sini jelas bahwa posisi ne-
gara terhadap militer adalah monopolistik,
berbeda dengan posisi negara dengan bi-
dang selain darimiliter, negara hanya mem-
persiapkan peraturan dan mengawasinya
(Huntington, 1957: 9).Monopoli negara
ke atas militerkarena institusi negara adalah
manifestasi dari kehendak umum masyara-
kat secara keseluruhan, sehingga tentara
mesti tunduk terhadapnya.Tetapi perkara
demikian bukan berarti tentara menjadi
budak bagi penguasa, melainkan keberada-
an mereka demi kepentingan bangsa dan
negara.Profesionalisme militer hanya dapat
berkembang apabila militer melaksanakan
tugas karena adanya sense of service dan
rasa tanggung jawab kepada masyarakat.

Ketiga, rasa kesatuan dalam institusi
(corporateness) (Huntington, 1957: 10).
Patut diketahui bahwa kesadaran dan
kesetiaan anggota militer dibentuk persepsi
bahwa mereka bagian dari satu kelompok
atau institusi. Secara institusi, kontrol ke
atas profesionalisme militer yang dilakukan
lewat dua tahap. Pertama, para rekan kerja
yang mengawasi kohesi di antara para per-
wira dan anggota suatu kelompok sosial.
Kelompok ini akan selalu mengamati apa-

kah perilaku dan performance militer telah
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Kedua, kontrol eksternal adalah melalui
hierarki komando. Perilaku dan kecakapan
profesional akan dinilai lewat sejauh mana
kepatuhannya terhadap perintah atasan. Ini
bermakna bahwa ikatan korps dalam insti-
tusi militer akan melahirkan rasa esprit de
corps yang kuat, yaitu perasaan setia dan
membela kawan serta saling menghormati
antara anggota kesatuan militer.

Ketiga ciri tadi menurut Huntington
(1957) akan melahirkan ‘the military mind’
yang menjadi azas bagi hubungan militer
dan negara. Inti the military mind adalah
suatu ideologi yang berisi tentang pengaku-
an tentara terhadap supremasi sipil ataupun
disebut “objective civilian control”. Esensi
objective civilian control adalah pengakuan
ke atas otonomi militer profesional (Hun-
tington, 1957: 83). Sedangkan antitesis dari
objective civilian control adalah “subjective
civilian control”.11

Lebih lanjut dijelaskan bahwa profesio-
nalisme militer pada pemerintahan demok-
ratis akan ditandai oleh beberapa faktor, (1)
militer mempunyai orientasi profesional
yang tidak ingin melakukan intervensi dan
juga tak mendominasi kehidupan politik,
(2) militer hanya menjalankan fungsi perta-
hanan dan keamanan, (3) secara institusi,
militer bertindak sebagai institusi yang me-
layani negara dan bukan alat dari sebuah
rezim pemerintahan, (4) implikasi ideologi
internal militer di tengah-tengah masyarakat
cenderung terbatas, (5) kedudukan militer
berada pada posisi subordinat yang tunduk
kepada supremasi sipil dalam pemerinta-
han, (6) tingkatketerlibatan militer dalam
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pembuatan keputusan nasional sangat ter-
batas, ia hanya dilibatkan apabila terkait
dengan bidang pertahanan keselamatan dan
kebijakan luar negeri, (7) terbatasnya hak-
hak istimewa militer, baik secara simbol
maupun dalam hal ekonomi-politik, dan
(8) kedaulatan sipil, baik yang dijalankan
oleh masyarakat sipil maupun masyarakat
politik yang bersifat dominan dalam me-
ngontrol sepak terjang militer (Huntington
1957: 84-85).

Dari beberapa uraian tentang praetoria-
nisme dan profesionalisme militer di atas,
dapat disimpulkan bahwa praetorianisme
militer merupakan contoh negatif ke arah
mana tentara yang haus kuasa itu menuju,
karena ideologi mereka membenarkan mi-
liter campur tangan dalam urusan politik.
Sedangkan arah tujuan dari profesionalisme
militer adalah keahlian dalam suatu bidang
yang memiliki tugas utama menjaga perta-
hanan negara dan harus menguasai kepaka-
ran-kepakaran khusus, mereka diikat oleh
organisasi yang birokratis, hierarkis, nilai-
nilai moral dan tanggungjawab sosial.

Dalam konteks militer Indonesia, insti-
tusi tentara sejak sebelum merdeka telah
menempatkan dirinya sebagai prajurit prae-
torian dan dikukuhkan kembali melalui
Dwi Fungsi ABRI oleh rezim Orde Baru.
Di bawah akan diuraikan mengenai wujud
nyata dari praetorianisme militer Indonesia
di bawah rezim Orde Baru.

3. DWI FUNGSI ABRI DALAM
POLITIK ORDE BARU

Intervensi militer dalam dunia non-militer
salah satunya disebabkan oleh belum terse-

dianya pemimpin sipil yang mempunyai
kemampuan untuk menciptakan pemba-
ngunan masyarakat modern, dan struktur
kekuatansosial yang masih lemah (Sundha-
ussen, 1986).12 Dalam kondisi demikian,
apa yang dikhawatirkan Perlmutter (2000)
tak hanya berlangsung pada era Orde Baru,
tapi juga sejak Orde Lama. “Tentara masuk
dalam politik dengan dalih menyelamatkan
institusi militer dan kepentingan bangsa,
tetapi setelah memegang tampuk kekuasa-
an politik, tentara mengumumkan ‘perang’
terhadap para politisi sipil” (Perlmutter,
2000: 227).Fakta ini semakin nyata terjadi
apabila Soeharto dan TNI mengambilalih
kekuasaan politik melalui pemberlakuan
Dwi Fungsi ABRI.

Dwi Fungsi ABRI bukan istilah yang
tiba-tiba muncul, ia adalah konsep yang
lahir dan berkembang bersama sejarah dari
Republik Indonesia. Dwifungsi pada era
Orba dimanfaatkan secara maksimal oleh
ABRI untuk memperluas peran mereka di
dalam bidang nonkemiliteran. Tetapi, yang
perlu ditekankan adalah bahwa dwifungsi
mustahil dapat dilaksanakan jika tak men-
dapat restu dari negara. Dwi Fungsi ABRI
telah diperkenalkan di pertengahan 1958,
masa itu populer dengan istilah The Army’s
Middle Way (Jalan Tengah Tentara) yang
digagas Nasution.13 Dalam gagasan ini,
A.H. Nasution mengatakan sebagaimana
dikutip dalam Azca (1998: 72):

Tentara Darat Indonesia tidak boleh ikut
kepada perilaku militer di Amerika Latin
yang berperan dalam politik secara terus-
menerus, tapi TNI tak juga akan menjadi
institusi yang pasif dalam politik sebagai-
mana berlaku pada militer di Eropa Barat.
Oleh itu, tentara Indonesia akan mencari
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“jalan tengah” di antara ke dua titik ekstrem
itu; TNI sebagai tentara tidak akan meli-
batkan dirinya ke dalam masalah politik –
seperti kudeta– tetapi tidak pula hanya
menjadi penonton dalam arena politik.
Para perwira TNI, mesti diberikan kesem-
patan untuk berperan dalam pemerinta-
han dan memanfaatkan keahliannya
dalam bidang non-kemiliteran mereka
untuk pembangunan bangsa.

Untuk memperkuat “ide jalan tengah”,
diadakan Seminar Tentara Darat Pertama
yang dilaksanakan pada April 1965.14Ide
“jalan tengah” Nasution berusaha menda-
maikan perilaku dan nilai-nilai yang saling
bertentangan.Secara sederhana, Nasution
menginginkan pada satu sisi, tentara tetap
profesional dalam bidang kekuatan militer
untuk pertahanan negara (seperti militer di
Eropa Barat). Namun pada saat yang sama,
TNI juga pandai berakrobat dalam dunia
politik (seperti militer di Amerika Latin).
Tentu bukan perkara mudah untuk mewu-
judkannya, kegagalan merealisasikan ide
tersebut akan membawa kita kepada kon-
klusi bahwa ide jalan tengah tak lebih dari
sekadar utopia seorang Nasution.

ABRI pada era Orde Baru, diposisikan
sebagai alat revolusi dan alat negara yang
dalam pelaksanaannya menggunakan dua
sistem persenjataan, yaitu persenjataan
“teknologi” dan sistem persenjataan “sosial
politik” (Cholisin, 2002: 11). Secara teori,
mengikuti pendapat Nordlinger (1977) re-
zim militer Soeharto boleh dikategorikan
sebagai praetorian pemerintah (Ruler-type
praerotians), dimana “…the political and
economic objectives of praetorian rulers are
exceptionally ambitious, occasionally war-
ranting their self-description as radical

modernization or revolutionaries...” Tentara
pada era Orde Baru mendominasi bahkan
cenderung menghegemoni semua bidang
kehidupan.

Menurut Azca (1998), peraturan era
Orba yang terkait Dwifungsi ABRI diawa-
li dengan Ketetapan MPRS No. XXIV/
MPRS/1966 yang selanjutnya diikuti oleh
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969
tentang Pemilihan Umum dan UU No.
16 tahun 1969 tentang Susunan dan Posisi
MPR, DPR dan DPRD. Setelah itu diter-
bitkan juga Undang-Undang No. 20/1982
tentang Pertahanan dan Keamanan (Han-
kam), TNI disebut sebagai satu ‘kekuatan
sosial’, dan melalui Undang-Undang No.
2/1988 mengenai prajurit TNI, secara tegas
disebutkan bahwa TNI merupakan ‘kekua-
tan sosial politik’ dan kekuatan Hankam
(Indria, 2000: 3). Praktis setelah diberlaku-
kan dan disahkan oleh negara, konsep Dwi
Fungsi ABRI ini kemudian menjadi jalan
suci yang pelaksanaannya tak boleh diha-
lang siapa pun. Konsep utama Dwifungsi
ABRI sebagaimana ditulis Soebiyanto
(1976: 4-8) adalah:

Bahwa ABRI itu memiliki dua fungsi,
sebagai satu kekuatan pertahanan dan
keselamatan, ABRI merupakan alatnegara
dan bangsa terhadap serangan/ancaman/
bahaya yang datang dari luar maupun dari
dalam negeri.Sedangkan, ABRI dalam
kegunaan mereka sebagai kuasa sosial-
politik, merupakan salah satu golongan
karya yang turut aktif dalam segala usaha
dan kegiatan masyarakat dan negara pada
semua bidang dalam rangka pencapaian
tujuannasional.Sebagai “alatnegara” ABRI
menegakkan dan membela negara, sebagai
“golongan karya” ABRI mengisi dan
membangun negara.
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Jelas dikatakan di sini bahwa ABRI me-
miliki dua kegunaan sekaligus yang mesti
berjalan pada saat yang bersamaan. ABRI
sebagai kekuatan sosial-politik dikategori-
kan sebagai Golongan Karya15 bersama ke-
kuatan-kekuatan sosial yang lainnya. Maka
untuk menopang pendapat tersebut, Orde
baru telah menyediakan kerja nyata bagi
para prajurit tersebut dengan cara ‘kekarya-
an’.  Lebih lanjut ‘kekaryaan’ ABRI adalah:

Segala sesuatu yang berhubungkait
dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban
ABRI sebagai kekuatan sosial (nonhan-
kam) sesuai dengan kebijakan yang
ditentukan pemerintah, baik mengenai
usaha-usaha/kegiatan/aktifitas maupun
yang terkait dengan masalah infrastruktur
dan manajemennya. Semua itu dilakukan
dalam kerangka berpartisipasi, mencapai
dan mewujudkan tujuan kebangsaan.

Sampai titik ini, sangat ketara bagai-
mana rezim Soeharto menempuh berbagai
cara untuk melapangkan jalan bagi angka-
tan bersenjata untuk melakukan dominasi
dan penguasaan dalam setiap etape kekuasa-
annya. Azca (1998) menyebutnya, dari fase
“akomodasi” pada era Demokrasi Terpim-
pin menuju fase “dominasi” pada era Orde
Baru (Azca, 1998: 83). Dominasi tentara
pada era Orde Baru dapat dijelaskan secara
kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantita-
tif, dominasi tentara dapat dilihat melalui
ramainyatentara aktif yang menempati
posisi-posisi strategis dalam pemerintahan
Soeharto.Sementara secara kualitatif, nam-
pak dari digunakannya cara-cara militeristis
dalam mengurus kehidupan bermasyara-
kat, berbangsa dan bernegara.Tidak terlalu
sukar untuk menemukan justifikasi tentang
bagaimana kuatnya cengkraman institusi

tentara dalam mempengaruhi arah kebija-
kan negara.

Dalam daya khayal Orde Baru, untuk
membina kestabilan pembangunan sebuah
negara, maka perlu diadakan suatu tertib
politik. Tertib ini dapat ditempuh dengan
cara menciptakan negara yang kuat (strong
state), karena kemampuan negara sangat
terbatas dalam mewujudkan perkara terse-
but, maka keterlibatantentara secara total
menjadi hal yang mustahil (lihat Hunting-
ton 1983).16Tentara dipandang sebagai
“messiah” yang diturunkan dari langit untuk
menuntaskan ketidakteraturan pengelolaan
negara pada era sebelumnya.Untuk men-
ciptakan kestabilan dan pembangunan
secara bersamaan, maka Orba menyatukan
Golkar, birokrat, teknokrat dan pemilik
modal dalam satu barisan (Abdul, 2005:
154).

Model pemerintahan kuat yang dikem-
bangkan Orde Baru dapat ditemukan ruju-
kannya pada model negara “otoritarian-
birokratik” yang ditulis Guillermo O’Don-
nel (1978). Dalam O’Donnel disebutkan
bahwa rezim otoritarian-birokratik memi-
liki karakteristik sebagai berikut:

(1). Pemerintahan dipimpin oleh militer
sebagai sebuah institusi yang bekerja sama
dengan para ‘teknokrat’ sipil, (2). Pemerin-
tah ditopang kekuatan kapital “pemilik
modal”, yang bekerja sama dengan negara
dan masyarakat bisnis internasional, (3).
Cara-cara birokratis-teknokratis adalah hal
dominan yang digunakan dalam setiap
pembuatan keputusan dan kebijakan
publik, dengan demikian menghindari
proses tawar-menawar yang lama di antara
berbagai kelompok kepentingan, (4).
Adanya demobilisasi massa, dan (5). Peme-
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rintah menggunakan berbagai peninda-
san untuk mengendalikan oposisi.

Pemahaman sederhana terhadap model
pemerintahan di atas ialah, dalam memba-
ngun dan mengawal berjalannya sistem,
Soeharto melakukan persekongkolan de-
ngan tiga pihak sekaligus, yaitu militer, bi-
rokrat teknokrat dan pemilik modal.Efek
domino dari pelaksanaan sistem yang otori-
tarian adalah kooptasi kebebasan sipil dan
terciptanya rasa takut yang disebabkan oleh
bayang-bayang teror dari pihak tentara
praetorian yang tidak mau kekuasaannya
terusik.Kehidupan berbangsa dan
bernegara pada masa Orba berada di bawah
kendali penuh pemerintah yang dilaksana-
kan oleh ABRI dengan mengatasnamakan
kestabilan pembangunan. Kosakata kesta-
bilan dan pembangunan menjadi istilah
kramat dalam kamus Orde Baru, siapa saja
yang ingin mengganggunya akan dipan-
dang sebagai musuh negara.

Sikap alergi negara terhadap kebebasan
masyarakat, dituangkan dalam perluasan
kekuasaan militer pada seluruh institusi
kenegaraan, Soeharto kemudian mengem-
bangkan konsep Komando Teritorial yang
telah ada (Lev, 1999: 10-11). Meminjam
perkataan Perlmutter (2000), pengemba-
ngan dan perluasan peran komando teri-
torial ini merupakan pengumuman perang
dari tentara kepada masyarakat sipil yang
kritis. Matlamat utama dari eksistensi Ko-
mando Teritorial ini ialah untuk meman-
tau seluruh perilaku warga negara, karena
mereka dipandang sebagai pihak yang dapat
merusak ketertiban umum.Tidak lama
setelah itu, negara terperangkap di dalam
halunisasi ketakutan yang mereka ciptakan

sendiri. Pasukan keamanan mewajibkan
kepada setiap individu ataupun kelompok
masyarakat untuk melaporkan setiap kegia-
tan dan harus memperolehizin dariinstitusi
militer. Sebagai contoh, para ulama yang
ingin mengadakan ceramah atau khutbah
Jum’at wajib melaporkan diri dan menda-
patkan izin dari tentara.

Kekuasaan teritorial dan peranan dari
dwifungsi membentang dari struktur pusat
sehingga ke desa. Kekuasaan teritorial itu
menyaingi kekuasaan birokrasi sipil dan
dalam beberapa kasus justru dapat melam-
paui kewenangan birokrasi sipil. Hal itu
berlaku karena seluruh birokrasi sipil itu
dikuasai oleh para pegawai militer, baik yang
masih aktif ataupun pensiun. Akibatnya
otonomi lembaga pemerintahan dibonsai,
termasuk Mahkamah Agung dan Kejaksa-
an Agung. Peter Briton (1996) mengung-
kapkan:

Bagian teritorial dari TNI AD memastikan
strukturnya disetiap kota.Dan sementara
di peringkat daerah, TNI masuk ke desa
dengan tugas memelihara keselamatan,
mengawasi kegiatan-kegiatan pemerinta-
han sipil dan bertindak sebagai pengawas-
pengawas sipil.Para perwira militer,baik
yang masih aktif ataupurnawirawan,
semakin banyak yang beralih status pada
posisi penting sebagai pejabat negara.
Pemerintah pusat, daerah, dan industri
berada dibawah pengendalian Angkatan
Darat (Briton, 1996: 126).

Ketakutan Soeharto terhadap berbagai
gerakan prodemokrasi, semakin nyata saat
Orde Baru menjalankan pendekatan the
state represive apparatus (RSA). Dalam hal
ini militer, polisi dan institusi pengadilan
kemudian bersama-sama mendirikan Kop-
kamtib (Komando Pemulihan Ketertiban
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dan Keamanan) dan Babinsa (Badan Pem-
binaan Desa) yang memiliki tugas menga-
wasi dan memata-matai setiap gerakan mas-
yarakat (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI,
2000: 91). Di samping itu, Soeharto juga
menggunakan the ideological state appara-
tus (ISA) yang melahirkan konsep penga-
malan Pancasila (Eka Prasatya Pancakarsa)
sebagai landasan bagi azas tunggal Pancasila.
Seluruh organisasi yang ingin mendapat
pengakuan dari pihak negara wajib men-
cantumkan azas tunggal Pancasila sebagai
panduan berorganisasi. Pendirian institusi
dan indoktrinasi tersebut, selanjutnya
digunakan Orde Baru untuk menyingkir-
kan pengaruh gerakan ekstrem kiri dan
kanan, seperti Komunis dan Islam radikal
dalam masyarakat Indonesia. Siapa yang
menentang Soeharto, Pancasila dan kesta-
bilan politik, pemerintah akan mengena-
kan undang-undang “subversif”.17

Semua organisasi masyarakat yang me-
miliki pengaruh dalam masyarakat, tetapi
tidak mendapat restu dari militer, hampir
dapat dipastikan mereka tidak akan lepas
dari campur tangan militer. Cukup banyak
kasus yang dapat diajukan sebagai contoh,
salah satunya adalah pada tahun 1995, pe-
merintah melakukan infiltrasi ke organisasi
massa IslamNU (Nahdhatul ‘Ulama). Di
masa itu, Soeharto menolak hasil Mukta-
mar NU di Cipasung-Jawa Barat yang
memilih Gus Dur (Abdurrahman Wahid)
menjadi ketua umum NU. Soeharto tidak
merestui Gus Dur, karena Gus Dur adalah
tokoh masyarakat yang mendirikan Forum
Demokrasi (Fordem) dan sering mengkri-
tik pemerintah secara frontal, forum ini

sangat kritis terhadap perkembangan situasi
kebangsaan (Ikrar et al., 1999a).

Rezim Orde Baru diyakini punya kesa-
maaan dengan rezim korporatisme-negara
yang digambarkan oleh Phillipe Schmitter
(1974). Rezim korporatisme negara didefi-
nisikan sebagai sistem perwakilan kepenti-
ngan di mana unit-unit pemilihnya memi-
liki ciri-ciri:

(1) jumlahnya terbatas, (2) tunggal, (3)
bersifat wajib, (4) tidak saling bersaing,
(5) terstruktur secara hirarki, (6) dibeda-
kan berdasarkan fungsi, (7) diberi mono-
poli perwakilan dalam bidang masing-
masing, (8) diakui atau diizinkan atau
diciptakan sendiri oleh negara, (9) seleksi
kepemimpinan serta artikulasi tuntutan
dan dukungannya dikendalikan oleh
negara; dan sistem ini dirancang untuk
menekan konflik antarkelas, antarkelom-
pok kepentingan serta menciptakan
keserasian, solidaritas, kerjasama dalam
hubungan antara negara dengan masya-
rakat.

Ciri korporatisme negara dapat dilihat
apabila Soeharto dengan membentuk sis-
tem ‘perwakilan kepentingan’ dan dima-
sukkan ke dalam golongan-golongan yang
setia kepada negara.Kumpulan ini diberi
hak monopoli di bawah pengawasan nega-
ra. Dapat dikatakan, Soeharto mengarah-
kan kekuasaannya kepada sentralisme
kekuasaan, dalam hal ini Soeharto menjadi
‘representasi’ negara (Soeharto adalah negara
dan negara adalah Soeharto). Susunan hie-
rarki kekuasaan di peringkat atas, ditempati
Soeharto, ABRI dan Golkar yang memiliki
corak seragam.Bentuk kekuasaan politik
pada peringkat atas ini selanjutnya diimple-
mentasikan pada banyak kebijakan peme-
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rintah yang mau menciptakan wajah poli-
tik Indonesia yang tunggal dan seragam.

Untuk mengelabui negara-negara luar,
agar Indonesia tidak dimasukkan ke dalam
kumpulan negara dikator, maka Soeharto
menciptakan sebuah demokrasi semu.Cara
yang ditempuh adalah dengan menjadikan
Golkar sebagai agen politik pemerintah
untuk memperolehdukungan dari masya-
rakat melalui pemilihan umum. Suryadi-
nata (1992: 123) mengemukakan bahwa
Golkar di bawah Soeharto tengah menga-
rah dari organisasi sosial menjadi partai
negara. Chrouch (1999) juga dalam tuli-
sannya:

Terlepas dari kemenangan dalam pemilu,
Golkar pada dasarnya adalah hasil rekaan
para penguasa militer dan tidak dapat
diasingkan dari identitas mereka.Golkar,
yang bukan berlandaskan kepada suatu
organisasi partai dan tidak mempunyai akar
rumput dalam masyarakat, hanyalah
sebuah persekutuan yang beragam dan
dimobilisasi oleh pihak tentara secara
kontemporer dengan maksud untuk
melemahkan kedudukan partai politik
(Chrouch, 1999: 303).

Golkar yang dikelola militer, berulang
kali berhasil memenangkan pemilu sejak
tahun 1971-1997, di mana kemenangan
tersebut menjadi legitimasi bagi keberadaan
dan kepentingan militer dalam pusaran
politik kekuasaan. Dominasi Golkar tidak
terlepas dari keberpihakan perwiratentara
diparlemen dan institusi pemerintahan, si-
tuasi ini membuat keduapartai politik yang
ada (PPP dan PDI) berada dalam belenggu
dan perangkap sistem politik yang dibangun
Orba. Bandul politik sepenuhnya berada
dalam kawalan militer, karena di banyak

kesempatan militer sering kali melakukan
intervensi terhadap masalah-masalah inter-
nal kedua partai tersebut. Ketidaksenangan
militer sangat terlihat di hasil Kongres PDI
pada tahun 1996. Kongres tersebut mene-
tapkan Megawati Soekarno Putri sebagai
pimpinan PDI, tetapi karena sosok Mega-
wati tidak disukai penguasa, pemerintah
justru menetapkan Suryadi sebagai Ketua
PDI yang lebih direstui tentara. Dualisme
kepemimpinan PDI selanjutnya berkem-
bang menjadi konflik yang berujung pada
kerusuhan sosial yang populer disebut
tragedi 27 Juli 1996. Di masa itu, Jakarta
dilanda kerusuhan yang melibatkan mas-
yarakat awam dalam pembakaran gedung-
gedung pemerintahan (Ikrar et al., 1999a:
148-160).

Dalam bidang Kekaryaan, ABRI mem-
buat doktrin bagi legitimasi mereka dalam
perkara tersebut yang diberi nama Doktrin
Pembinaan Kekaryaan ABRI. Salah satu isi
dari doktrin Pembinaan Kekaryaan ABRI,
menguraikan jika tugas ABRI adalah ikut
serta dalam setiapusaha dan kegiatan dalam
bidang politik, ekonomi dan sosial dengan
menjalankan fungsi pengelolaan, pembina-
an, pengembangan, meningkatkan dan
pengamanan bidang-bidang tersebut.
Argumentasi utama dari doktrin kekaryaan
ABRI adalah sebagai bentuk tindakan
pengamanan yang bersifat politik ideologis,
terutama untuk menyukseskan pembangu-
nan nasional; menjamin tercapainya sasaran
program pembangunan yang tercantum
dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun
(Soebijono et al., 1992: 135).

Perkara ini dapat dilihat dalam penem-
patan perwira militer yang mendominasi
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jabatan-jabatan politik strategis. Pada akhir
1970-an, separuh anggota kabinet dan dua
sepertiga jabatan gubernur diduduki oleh
militer. Pada tingkat bupati dan walikota,
56% adalah tentara, Direktur Jenderal 70%
dan Sektaris Kementerian 84% diduduki
oleh militer. Hampir separuh jabatan Duta
Besar pada 1977 berasal dari militer (Abdul,
2005: 162). Pengangkatan perwira militer
tanpa melalui pemilu yang duduk di parle-
men dan penugasan mereka dalam jabatan-
jabatan eksekutif membuktikan jika mili-
ter merupakan institusi yang dominan pada
era Soeharto.

4. MENGAKHIRI DWIFUNGSI
MENJANGKAU
PROFESIONALISME MILITER

Dalam Undang-Undang mengenai Tentara
Nasional Indonesia No. 34 tahun 2004,
di mana dalam Bab II menerangkan Jati
Diri TNI, Pasal 2, Huruf d, dijelaskan
tentang siapa yang dimaksud dengan ten-
tara profesional, yaitu tentara yang terlatih,
terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak
berpolitik praktis, tak berbisnis dan dijamin
kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan
politik negara yang menganut prinsip de-
mokrasi, supremasi sipil, hak azasi manusia,
ketentuan hukum nasional, dan hukum
internasional yang telah diratifikasi.

Dalam rumusan profesionalisme mili-
ter di atas, secara implisit dapat dilihat ba-
gaimana realitas kepahitan sejarah yang di-
timbulkan oleh keterlibatan tentara dalam
dunia politik,sehingga ikut memberikan
kesan ke atas undang-undang tersebut. Ber-
laku sejenis metamorfosis dalam internal
TNI, dari kumpulan penakluk (warrior)

dan berubah menjadi tentara yang profe-
sional.Secara eksplisit, tegas dinyatakan
tentara tidak boleh berpolitik, berbisnis dan
mengikut kepada model objective civilian
control. Mengikut kepada pemahaman di
atas, berawal sejak undang-undang dibuat
dan disahkan, maka gelisah tentara hanya
boleh ada jika senjata yang mereka miliki
tidak lagi modern; kemampuan bertempur
prajurit yang menurun; dan apabila terjadi
pelanggaran atas wilayah Republik Indone-
sia. Menjadi haram hukumnya jika gelisah
tentara berkenaan dengan tidak duduknya
mereka dalam struktur politik kekuasaan.

Pertanyaannya adalah apakah pemerin-
tah dapat mendorong institusi TNI kepada
tahap profesionalisme? Langkah-langkah
apasaja yang sudah ditempuh TNI untuk
membuktikan bahwa mereka telah mere-
formasi diri mereka? Apakah perubahan-
perubahan tersebut betul-betul mengarah
pada profesionalisme tentara? Menjawab
persoalan-persoalan tersebut, di bawah ini
akan dijelaskan beberapa perubahan yang
telah dilakukan TNI, khususnya di bidang
sosio-politik. Di bawah nanti akan terlihat
ternyata pada awal reformasi TNI masih
berupaya melanggengkan peranan sosial-
politik namun dalam bentuk yang berbeda.
Di mana peranan TNI yang pada Orba
turun langsung, kali ini mereka mengguna-
kan pihak sipil sebagai alat kekuasaan.

Tekanan kepada ABRI sejak awal 1998
untuk bertanggung jawab atas kesalahan di
masa lalu mereka mendapat momentum
apabila dunia internasional ikut mengutuk
militer Indonesia atas pelanggaran HAM
yang mereka lakukan di Timor Leste, Aceh
dan Papua. Dalam situasi ini, bagi militer
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Indonesia, tidak ada pilihan lain bagi mereka
kecuali cepatmundur secara teratur (Salim,
2001: 299).18Dalam suasana yang terdesak,
beberapa bulan sebelum Soeharto lengser,
ABRI berupaya membuktikan jika mereka
juga ikut menyokong reformasi. Langkah-
langkah itu dibuktikan melalui serangkaian
dialog yang dilakukan di antara pimpinan
ABRI dengan beberapa tokoh politik,
LSM, mahasiswa dan para akademisi yang
kritis.19 Inti dari dialog tersebut ialah untuk
mendengarkan usulan dari rakyat tentang
proses reformasi nasional dan mendesak
ABRI agar memberikan ruang terhadap
tuntutan perubahan.

Tak lama setelah Habibie naik menjadi
presiden menggantikan Soeharto, pimpi-
nan ABRI menyampaikan rancangan
kepada Presiden Habibie tentang ABRI dan
reformasi. Dalam pembahasan masalah po-
litik, ABRI mulai berniat untuk menjauh
dan mengkritik Golkar secara terbuka.
ABRI juga berjanji bersikap netral terhadap
kekuatan sosial politik yang ada. Langkah
ini dipersepsikan ramai pengamat, sebagai
langkah awal militer untuk meninggalkan
Golkar (Yuddy, 2005: 61).

18 Juli 1998, Panglima TNI Jendral
Wiranto menyampaikan ‘Empat Paradig-
ma Baru’ dalam satu ceramah di Bandung,
yang seterusnya dijadikan dokumen resmi
Markas Besar TNI pada Hari Ulang Tahun
TNI ke-53 pada 5 Oktober 1998 (Ikrar
et al., 1999b: 134). Dokumen itu bertajuk
“ABRI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi dan
Reaktualisasi Peranan ABRI dalam Kehi-
dupan Bangsa”, yang menjelaskan tentang
adanya perubahan paradigma ABRI, dalam
memahami kehidupan berbangsa dan

bernegara serta cara pandang baru TNI
dalam melihat peran sosial-politik mereka.

Dalam Empat Paradigma Baru TNI
juga mengemukakan enam kondisi faktual
yang menyebabkan peran ABRI tidak lagi
disebut sebagai “peran sosial politik” ABRI,
tetapi mereka menyebut sebagai ‘peran dan
darma bakti’ TNI bagi kehidupan bangsa.
Enam kondisi faktual itu adalah: 1). Situasi
dan persepsi masyarakat yang menganggap
bahwa keadaan darurat bagi bangsa Indo-
nesia telah berlalu; 2) Kecenderungan besar
dalam lingkungan strategis yang menghen-
daki berlakunya demiliterisasi dan peng-
hormatan ke atas hak azasi manusia; 3) Taraf
pendidikan masyarakat Indonesia yang
telah menanamkan kesadaran terkait hak
partisipasi dalam politik; 4) Era globalisasi
yang menuntut kecanggihan dalam penge-
lolaan bangsa; 5) Sebagai akibat dari mo-
dernisasi yang berlaku dalam masyarakat
Indonesia; 6) Usia produktif penduduk
Indonesia ialah generasi yang tidak pernah
mengalami dan tidak memahami secara
benar berbagai kejadian sejarah yang me-
nunjang legitimasi Dwifungsi ABRI (Ma-
bes TNI, 1999: 16-17; Salim, 2002: 171).

Isi dari Empat Paradigma Baru Peranan
ABRI yaitu: Paradigma pertama, merubah
posisi dan metode dari senantiasa di depan
menjadi tidak harus selalu berada di depan.
Masalah ini mengandung arti bahwa
kepeloporan dan keteladanan ABRI dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang dahulu sangat menonjol,
namun kini perantersebut dapat berubah
dengan memberi jalan bagi institusi fung-
sional pemerintah untuk melaksanakan
peran tersebut.Paradigma kedua, merubah
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dari konsep yang dahulu “menduduki” kini
menjadi “mempengaruhi”. Implementasi
ini mengandungartibahwa peransosial
politik ABRI, pada masa ini tidak lagi perlu
menempatkan pegawai ABRI dalam jaba-
tan sipil sebagai representasi konsep Dwi
Fungsi, namun pada sisi lain ABRI tetap
memberikan usulan pemikiran yang kons-
truktif untuk kemajuan bangsa dan negara.
Paradigma ketiga, merubah dari cara-cara
“mempengaruhi secara langsung” menjadi
“mempengaruhi secara tidak langsung”.
Perkara ini mengandung makna, bahwa
penghapusan peranan sosial politik ABRI
dalam politik praktis dirubah menjadi
penyampaian segenap sumbangan pikiran
dan konseptual kebangsaan kepada instansi
fungsional. Paradigma keempat, sentiasa
menjalankan role sharing (kebersamaan
dalam pengambilan keputusan penting ne-
gara dan pemerintahan) dengan komponen
bangsa yang lain. Makna implementasi
peranan sosial politik ABRI ini ialah bahwa
seluruh peranan ABRI yang diwujudkan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbang-
sa dan bernegara sentiasa dilakukan secara
bersama-sama dengan komponen bangsa
yang lain dalam satu kerangka sistem nasio-
nal (Mabes ABRI, 1998a: 48-52).

Sedangkan penjelasan mengenai “rede-
finisi, reposisi dan reaktualisasi” peranan
ABRI, dinyatakan: Redefinisi merupakan
salah satu bagian dari proses reformasi in-
ternal TNI, yaitu menghapus dan meng-
ganti terminologi “dwi fungsi” yang dipan-
dang sebagai permasalahan utama, menjadi
‘peran’ ABRI. Hal ini bermaksud untuk
mengelakkan terjadinya kekeliruan dalam
menafsirkan makna dwifungsi yang kerap

diidentikkan dengan kekaryaan (berkarya
di institusi pemerintah). Istilah “peranan”
dalam paradigma baru ini mengandung
makna tentang integrasi fungsi pertahanan
keselamatan dengan fungsi sosial politik,
sehingga diharapkan akan menghilangkan
dikotomi dan perbedaan dari kedua-dua
fungsi tersebut (Mabes TNI, 1999: 18).

Reposisi berkaitan dengan redefinisi
peran TNI, dalam hal ini TNI bermaksud
menata kembali posisinya dalam kehidu-
pan berbangsa. Hal ini dijelaskan, bahwa
posisi ABRI diletakkan dalam wacana kehi-
dupan bangsa, yang bersumber pada kebe-
basan dan keterbukaan dengan ketertiban
dan kepastian undang-undang sebagai pagar
kebebasan. Mabes TNI juga menjelaskan:
“ABRI disamping bersifat pro-aktif  dalam
turut serta mendorong terwujudnya kehi-
dupan yang demokratis dan kebajikan yang
adil, TNI juga fokus dalam menegakkan
kepastian undang-undang” (Mabes TNI,
1999: 19). Sedangkan “reaktualisasi” peran
ABRI adalah implementasi komitmen
TNI dalam menafsir, mengakomodasi dan
menyesuaikan diri dengan perkembangan
yang berlaku. Mengenai hal ini dikatakan:
“Dalam reaktualisasi akan dimasukkan
usaha penyusunan kembali implementasi
peranan ABRI di masa depan. Karena telah
menjadi komitmen ABRI untuk berperan
secara tepat dan sesuai dengan perkembang-
an zaman dan aspirasi masyarakat” (Mabes
TNI, 1999: 19).

Dalam memahami baik “empat para-
digma baru ABRI” maupun “redefinisi,
reposisi dan reaktualisasi peranan TNI” di
atas, dapat disimpulkan bahwa TNI masih
setengah hati dalam melakukan reformasi
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internalnya dan tentu naluri untuk menjadi
prajurit praetorian masih menggebu-gebu.
Perkara ini terlihat ketika TNI hanya
mengganti nama dari “dwi fungsi” kepada
“peranan”, tetapi substansi terhadap pelak-
sanaan perkara tersebut masih kekal. Ini
menandakan, TNI masih meragukan
kemampuan pihak sipil untuk mengelola
politik dan pemerintahan.TNI meyakini
bahwa sistem dalam TNI masih lebih baik
dibanding dengan nilai dan budaya yang
dikembangkan oleh kalangan sipil. Di sini
sikap paradoks dari TNI, karena pada satu
sisi TNI menyadari bahwa gelombang pe-
rubahan tidak dapat dibendung, tetapi di
pihak lain, TNI masih berharap tetap bisa
mendapat jatah politik dalam masyarakat
Indonesia yang sedang berubah. Dalam
konteks ini dapat dikatakan bahwa peru-
bahan pelaksanaan peranan politik ABRI
pada masa itu tidak signifikan dalam meng-
ubah budaya dan TNI dalam ruang sosial-
politik.Karena dengan paradigma barunya
TNI tetap bersifat konservatif, di mana
peringkat kepercayaan militer kepada pe-
merintahan sipil yang rendah (Salim, 2002:
176; Kusnanto, 1999: 13-17).

Menurut Indria Samego (1999), pada
masa awal proses reformasi internal TNI
memang berjalan lambat. Hal ini karena,
pertama,tidak diubahnya doktrin20 yang
ada; kedua,TNI masih menggunakan per-
sepsi lama dalam merumuskan makna an-
caman;ketiga, masih berlakunya UU No.
7/1957 tentang Dewan Nasional (azas dari
Dwi Fungsi ABRI), UU No 80/1958 ten-
tang Dewan Perancang Nasional dan UU
Nomor 15/1969 yang diubah menjadi UU
No. 1/1958 tentang Pemilihan Umum.

Selain itu, terdapat UU Nomor 20/198221

tentang Undang-Undang Pokok Pertaha-
nan Keamanan Negara dan UU Nomor
2/1988 tentang prajurit Angkatan Bersen-
jata yang di dalamnya terdapatperkara yang
menegaskan bahwaAngkatan Bersenjata
memiliki fungsi sebagai kekuatan pertaha-
nan keselamatan dan sebagai kekuatan so-
sial politik. Samego menilai, “tanpa adanya
kerja-kerjanyata untuk melakukan peru-
bahan yang bersifat mendasardalam segi
doktrin atau undang-undang maka akan
sukar bagi kita memaksa TNI mewujud-
kan janji reformasinya” (Samego, 1999:
122).

Reformasi internal yang dilakukan TNI
pada fase awal masih menimbulkan keke-
cewaan dalam benak publik sehingga desa-
kan masyarakat kepada TNI agar segera
meninggalkan peranan politiknya semakin
besar dan berkelanjutan. Pada perayaan
HUT TNI tanggal 5 Oktober 1999, di
sebagian kota-kota besar Indonesia terjadi
demonstrasi mahasiswa yang menentang
Dwi Fungsi. Menyikapi situasi ini, Wakil
Panglima TNI pada saat itu, Jendral TNI
Fachrul Razie, menjelaskan bahwa empat
paradigma peranan sosial politik ABRI
yang dicadangkan jauh hari bahkan sebe-
lum reformasi, pada masa itu merupakan
suatu paradigma yang sangat maju. Setelah
berlangsung, ternyata perubahan paradig-
ma kehidupan kebangsaan berubah dengan
begitu cepat. Empat paradigma baru pera-
nan sosial politik TNI tersebut seharusnya
dimaknai kembali agar tetap bisa menja-
wab tuntutan dan bahkan kemungkinan
Empat Paradigma itu dapat berubah sesuai
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dinamika perkembangan keadaan (Salim,
2002: 200-201).

Dalam kerangka tersebut diadakan
serangkaian diskusi dengan topik reformasi
ABRI baik di Sekolah Strategis Komando
Angkatan Darat (Seskoad), Sekolah Strate-
gis Komando ABRI maupun di Markas
Besar ABRI.Tuntutan dari masyarakat,
pada akhirnya dapat diselaraskan dengan
pemikiran-pemikiran reformasi dalam
institusi TNI.Pemikiran-pemikiran ter-
sebut diwujudkan dalam Rapat Pimpinan
TNI pada April 2000.Hasilnya adalah, pada
12 April 2000 TNI melangkah lebih jauh
dengan meninggalkan Empat Paradigma
Baru Peranan Sosial Politik ABRI (Salim,
2002: 202).

Pada 20 April 2000, selepas menutup
Rapat Pimpinan TNI (Rapim TNI), Pang-
lima TNI Laksamana TNI Widodo Adi-
subroto mengumumkan keputusan hasil
rapat para petinggi TNI yang menyatakan
tugas utama masa kini TNI adalah: sebagai
pelaksana utama dari pertahanan negara
yang bertugas menggagalkan setiap agresi
(serangan) ke atas kedaulatan dan keutuhan
wilayah negara dan menjamin kepentingan
nasional Republik Indonesia baik dalam
lingkup domestik maupun lingkup global.
Selaras dengan tugas utama itu, TNI mela-
kukan fungsi-fungsi: pertama, penyanggah
pertama dalam setiap agresi musuh; kedua,
melatih rakyat dalam tugas pertahanan ne-
gara; ketiga, menegakkan undang-undang
di laut dan di udara; keempat, membantu
Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan
kepada permintaan, tertutama dalam tugas-
tugas antiteror (kontra-terorisme), dan me-
nangani pemberontakan bersenjata; kelima,

membantu unsur tugas pemerintah lainnya
dalam meningkatkan ketahanan nasional
serta persatuan dan kesatuan bangsa, mena-
ngani bencana alam, menyediakan kompo-
nen-komponen selain TNI dalam kemam-
puan pertahanan dan permasalahan mas-
yarakat lain; keenam, melaksanakan tugas-
tugas internasional dalam rangka mewu-
judkan perdamaian dunia (Salim, 2002:
202; Abdul, 2005: 217; J. Kristiadi, 2001:
105).

Keseriusan militer untuk mereposisi
dan meninggalkan panggung politik diwa-
dahi secara formal oleh MPR dan DPR
dengan keluarnya Ketetapan MPR-RI No.
VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI
dengan POLRI dan TAP MPR No. VII/
MPR/2000 tentang Peranan dan Tugas
Utama TNI dan POLRI. Berdasarkan
TAP MPR No. VII ini, peran dan tugas
utama TNI ialah sebagai alat negara yang
berkedudukan sebagai alat pertahanan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. De-
ngan tugas utama menegakkan kedaulatan
negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta
melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia dari ancaman dan
gangguan atas keutuhan bangsa dan negara.
Selain melaksanakan tugas utama, TNI
juga melaksanakan tugas negara dalam
penyelenggaraan wajib militer bagi warga
negara yang diatur melalui UU (Mabes
TNI, 2003: 7). Tugas bantuan TNI adalah
membantu penyelenggaraan kegiatan ke-
manusiaan; memberikan bantuan kepada
polisi dalam kerangka tugas keamanan atas
permintaan yang diatur dalam UU; dan
membantu secara aktif tugas pemeliharaan
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perdamaian dunia di bawah bendera Persa-
tuan Bangsa-Bangsa (Abdul, 2005: 219).

TNI merupakan bagian integral dari
bangsa Indonesia dan merupakan salahsatu
komponen bangsa yang berperan sebagai
alat pertahanan negara. Meski TNI telah
memiliki peran, mereka masih diberikan
kesempatan untuk mengabdi kepada
bangsa dan negara melalui keikutsertaan
TNI dalam penyelenggaraan negara yang
dikukuhkan dalam TAP MPR No. VII/
MPR/2000 yang menyebutkan: pertama,
kebijakan politik negara merupakan
landasan dasar dan pelaksanaan tugas TNI;
kedua, TNI mesti bersikap independen
dalam kehidupan politik dan tidak meli-
batkan diri dalam kegiatan politik praktis;
ketiga, TNI mendukung tegaknya demok-
rasi, menjunjung tinggi undang-undang
dan hak azasi manusia; keempat, anggota
TNI tidak menggunakan hak memilih dan
dipilih dalam pemilu. Keikutsertaan TNI
dalam menentukan arah kebijakan negara
disalurkan melalui MPR selambat-lambat-
nya sampai tahun 2009; kelima, anggota
TNI hanya bisa menduduki jabatan publik
setelah mengundurkan diri atau pensiun
dari dinas tentara(Mabes TNI, 2003: 7).

Ketentuan ini dilaksanakan secara kon-
sisten, pada tahap awal reformasi internal
ada beberapa pegawai tentara yang mundur
dari keanggotaan TNI, antaranya Mayor
Jendral Mardiyanto (Gubernur Jawa Te-
ngah), Mayor Jendral T. Rizal Nurdin (Gu-
bernur Sumatera Utara), Mayor Jenderal
Sutiyoso (Gubernur DKI Jakarta), Mayor
Jenderal Adang Ruchiatna (Inspektur Jen-
deral Depertemen Sosial), Letnan Jenderal
A.M. Hendropriyono (Menteri Transmig-

rasi dan Perumahan) dan Letnan Jenderal
Yunus Yosfiah (Menteri Penerangan). Me-
reka yang bertugas di jabatan sipil memilih
pensiun dari militer (Ikrar et al. , 1999b:
146). Bukti lain saat Mayjen TNI Prijanto
(saat itu sebagai Asisten Teritorial Kasad)
yang mundur dari TNI karena menjadi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo
pada tahun 2007.

Dari berbagai langkah yang dilakukan,
reformasi internal secara garis besar terbagi
dalam tiga sasaran.Pertamaterkait dengan
reformasi struktural, yaitu penghapusan
instansi-instansi internal militer yang
berhubungan dengan aktifitas sosial politik,
sepertiKepala Staf Sosial Politik (Kassos-
pol), Badan Pembinaan Karyawan ABRI
(Babinkar), Badan Koordinasi Stabilitas
Nasional (Bakorstanas) dan lain-lain.
Kedua ialah reformasi internal yang paling
penting bagi militer, yaitu dihapuskannya
Dwifungsi ABRI yang berdampak kepada
kebijakan, posisi dan peranan militer dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. De-
ngan ditanggalkannya doktrin Dwifungsi,
profesionalisme militer Indonesia dapat
ditingkatkan. Ketiga adalah reformasi
kultural, yaitu membentuk jiwa tentara dan
para pegawai untuk bisa menempatkan diri
hanya sebagai alat pertahanan nasional yang
tunduk kepada otoritas pemerintahan sipil.

Sedikit demi sedikit, TNI sedang me-
ngarahkan institusinya untuk mencapai
profesionalisme. Secara keseluruhan,
sehingga kini terdapat dua puluh delapan
langkah implementasi reformasi internal
TNI.22 Sungguh bukanlah perkara mudah
untuk mewujudkan profesionalisme TNI,
mengingat keterlibatan TNI dalam politik
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sudah berlangsung lama. Diperlukan kerja
keras dan kerja sama dari semua pihak, baik
pemerintah, institusi TNI, parlemen, yudi-
katif, media massa maupun masyarakat si-
pil untuk menghantarkan militer Indonesia
menjadi tentara yang professional.

5. PENUTUP
Pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto pada
Mei 1998, pendulum politik tidak lagi ada
di Markas Besar TNI, tetapi telah bergeser
kepada kekuatan rakyat. Gerakan rakyat
nyaris tidak memberikan nafas bagi TNI
untuk berkonsolidasi atau menyelamatkan
sisa-sisa kekuasaannya di panggung yang
hampir runtuh. Tidak ada banyak pilihan
bagi TNI untuk tetap bisa berlindung di
balik kekuasaan politik, kecuali mereka
mesti rela kehilangan hak-hak istimewa
yang selama ini dinikmati. Kekuatan rakyat
berhasil memaksa institusi TNI melakukan
reformasi internal, gemerlap pentas politik
secara resmi ditanggalkan bersama dengan
dihapuskannya Dwifungsi. Dengan tidak
dibenarkannya lagi keterlibatanTNI dalam
bidang sosial-politik, secara perlahan–walau
masih banyak kekurangan–TNI menemu-
kan kembali ritme profesionalisme yang
telah lama dinafikan. Langkah permulaan
tersebut seterusnya menjadi pondasi bagi
pemerintah untuk meningkatkan profesio-
nalisme militer dalam TNI. Semoga irama
dan ritme itu tetap bisa dijaga oleh semua
pihak, supaya keinginan bangsa Indonesia
untuk memiliki militer yang kuat, modern
dan profesional tetap terawat dengan baik.

Footnotes
1 Pada masa lalu istilah ABRI (Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia) merujuk kepada gabungan
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepo-
lisian Republik Indonesia (POLRI).Pada era
Orde Baru khususnya, institusi polisi dimasuk-
kan ke dalam kelompok angkatan bersenjata,
sehingga polisi terintegrasi dengan TNI.Tetapi
pasca reformasi 1998, kesatuan polisi tidak lagi
dianggap sebagai angkatan bersenjata, dan pada
15 April 1999, institusi polisi secara resmi dipi-
sahkan dari TNI.Sehingga pada 12 April 1999,
istilah ABRI tidak lagi digunakan dan diganti
kembali menjadi TNI (Abdul 2005:138).

2 Intervensi militer dalam politik, sebagai contoh
dapat dilihat pada tahun 1973, apabila pemerin-
tah melakukan penyederhanaan jumlah partai
politik.Pada masa itu terdapat sembilan partai
politik, kemudian dikecilkan hanya menjadi dua
partai politik saja, yaitu Partai Persatuan Pemba-
ngunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia
(PDI). Pengecilan jumlah partai politik ini,
populer disebut dengan istilah fusi partai politik
(Ikrar et al. 1999a:147). Militer memandang
partai politik sebagai kekuatan yang sering
menimbulkan kekacauan sistem politik, sehingga
negara selalu berada dalam kondisi tidak stabil,
perkara ini merujuk pada masa-masa demokrasi
parlementer (1955-1959), dimana kabinet tidak
ada yang bertahan lama.

3 Pasca penumpasan ratusan ribu anggota Partai
Komunis Indonesia yang berawal pada kuartal
terakhir tahun 1965, praktis kalangan tentara
(khususnya Angkatan Darat) tidak memiliki
pesaing dalam penguasaan sumber daya eko-
nomi di berbagai pelosok tanah air.Bahkan oleh
John Roosa, runtuhnya kekuatan PKI dalam
tempo masa yang sangat cepat, juga menjadi
tanda bagi masuknya kekuatan kapitalisme Ame-
rika Serikat ke Indonesia secara lebih masif.
Sehingga banyak ahli sejarah yang mengungkap-
kan bahwa Amerika Serikat terlibat dalam petaka
G-30S 1965 tersebut (lihat Roosa, John. 2008.
Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan Tiga Puluh
September Dan Kudeta Suharto.Terj. Jakarta:
ISSI dan Hasta Mitra).

4 Hingga kini, kalangan TNI masih membantah
pendapat yang menyatakan reformasi internal
disebabkan desakan dari pihak eksternal. Bagi
korps TNI, reformasi yang dilakukan institusinya
merupakan buah dari pemikiran dan perenu-
ngan mereka terhadap kemajuan bangsa di masa
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depan. Salah satu karya yang membenarkan ar-
gumen bantahan ini diungkapkan dalam (Ab-
dul Fattah. 2005. Demiliterisasi tentara: pasang
surut politik militer 1945-2004. Yogyakarta:
LKiS).

5 Praetorian berasal dari bahasa latin”praetorian”
artinya ’penjaga’ dan terminologi ini muncul
sekitar tahun 275 SM pada era Kerajaan Roma.
Pada masa itu, ’Praetorian Guard’ ialah angkatan
bersenjata khusus yang bertugas menjaga kesela-
matan Panglima Roma, tetapi kemudian beru-
bah fungsi menjadi pengawal pribadi Raja. Pada
era Raja Augustus, terdapat 9 kelompok penjaga
praetorian yang terdiri dari 1000 tentara di tiap-
tiap kelompok, dan tugas mereka ialah berjaga
di sekeliling istana serta bangunan-bangunan
utama di dalam kota. Mereka mendapat bayaran
yang lebih besar dari tentara biasa, dan memiliki
kemampuan militer yang lebih baik juga.Penjaga
ini sering mendapat hadiah uang yang disebut
’Donativum’ dari raja.Sejak itu, istilah ’praetorian’
sering dianggap dengan intrik, konspirasi, per-
tumpahan darah dan pembunuh bayaran.
Nama-nama raja Roma seperti Culigula, Galba,
Pertinax, Aurelian, Probus dan banyak lagi adalah
raja-raja yang dibunuh penjaga Praetorian. Pe-
ngawal-pengawal itu dibayar oleh lawan politik
kaisar yang bercita-cita untuk berkuasa. Sejak
masa itu, para praetorian hanya akan mengikuti
agenda atau orang yang sesuai dengan keinginan
mereka. Hal ini terjadi secara terus-menerus
hingga era pemerintahan Constantine yang
menghapuskan praktek praetorianisme.

6 Model tentara profesionalisme klasik ini ada
sebagian besar dalam negara-negara industri
yang maju. Di mana elit politik sipil sudah dewasa
dalam pengelolaan negara, secara ekonomi
institusi tentara mendapat anggaran belanja yang
besar untuk kesejahteraan prajurit dan mening-
katkan kemampuan berperang.Model ini telah
ada dalam negara-negara Eropa Barat dan
Amerika Serikat.

7 Coba lihat era  revolusi bersenjata (1945-1949),
di mana dalam mempertahankan kemerdekaan
Indonesia banyak tentara Indonesia baik yang
berasal dari KNIL maupun PETA yang menjadi
mobilisator pemerintahan sipil hingga peringkat
kampung (Sundhaussen 1986).

8 Praetorian moderators memiliki kekuatan veto
atas sejumlah jenis keputusan pemerintah dan
sengketa politik, namun mereka tidak mengen-
dalikan sendiri kerajaan itu. Setelah itu praetorian

guardians biasanya terlibat dalam mengguling-
kan pemerintahan sipil, mereka mempertahan-
kan kekuasaan pemerintahan di tangan mereka
sendiri, biasanya untuk jangka waktu 2-4 tahun.
Untuk tipe ruler praetorian memiliki bukti jauh
lebih sedikit dibandingkan dengan moderators
atau tipe guardians, lebih kurang hanya 10
persen dari semua kasus intervensi tentara. Tetapi,
walaupun demikian, ruler praetorian memiliki
program ekonomi dan politik yang sangat ambi-
sius, kadang-kadang memandang dirinya sebagai
golongan modernisasi radikal atau revolusioner.

9 Disampaikan oleh Elliot Cohen dalam makalah
Hubungan Sipil Militer dalam Dunia Dewasa
Ini, pada Forum CDF/PANGAB yang diadakan
di Jakarta pada Rabu, 10 Maret 1999.

10 Pendapat ini dikemukakannya pertama kali
dalam artikel yang bertajuk “The Garrison State”
yang dimuat dalam The Journal American
Journal of Sociology dan diterbitkan pada Januari
tahun 1941, selanjutnya Lasswell memuat
kembali artikel ini dengan judul”The Garrison
State and Specialist of Violence”, artikel ini
dimuat dalam kumpulan tulisannya pada The
International Library of Sociology: The Analysis
of Political Behaviour pada tahun 1999 diter-
bitkan oleh Routledge di London.

11 Untuk lebih jelas mengenai penjelasan objective
civilian control dan subjective civilian control
berikut dengan bentuk-bentuknya silakan me-
rujuk (Huntington, 1957: 80-97).

12 Tetapi pendapat ini tidak sepenuhnya dapat
dibenarkan karena fakta yang berlaku pada
peristiwa 17 Oktober 1952, menunjukkan ten-
tara Indonesia memang memiliki syahwat
berkuasa yang tinggi. Di mana pada masa itu
sekelompok perwiradi Angkatan Darat menen-
tang keterlibatan parlemen (Konstituante) dalam
hal anggaran belanja tentara Indonesia. Angka-
tan Darat masa itu mendesak Presiden Soekarno
membubarkan parlemen (lihat Ikrar Nusa
Bhakti. 2001. Militer dan Parlemen di Indone-
sia. Dlm Panduan Parlemen Indonesia. Jakarta:
Yayasan API).

13 Konsep Jalan Tengah Tentara dikemukakan A.H.
Nasution yang memuat bahwa TNI perlu ikut
serta dalam pembangunan negara, tetapi bukan
untuk menguasai secara penuh seperti dalam
pemerintahan junta militer, karena perkara itu
bertentangan dengan Sumpah Prajurit.TNI
dalam negara Pancasila mempunyai posisi dan
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peran sebagai salah satu kekuatan sosial revolusi
Indonesia, yang mesti mengekalkan dan mem-
bangun bangsa dan negara Indonesia. Jika TNI
tidak dilibatkan dalam pembangunan, maka
seperti kawah gunung berapi, yang suatu masa
akan meletus (A.H. Nasution 1971:19).

14 Seminar Angkatan Darat I  dilaksanakan pada
tanggal 1-9 April 1965 di Graha Wiyata Yudha
Sekolah Strategis Komando Angkatan Darat
(Seskoad) Bandung. Dalam seminar tersebut
menghasilkan doktrin Perjuangan TNI AD yang
disebut “Tri Ubaya Cakti”. Surat Keputusan
Menteri Pertahanan Keamanan /Panglima ABRI
(Menhankam/Pangab) Nomor : Kep-424/4/
1965 tanggal 22 April 1965 meresmikan per-
juangan TNI AD dalam “Tri Ubaya Cakti” yang
terdiri: 1) Doktrin Kekaryaan TNI AD, 2) Dok-
trin Perang Revolusi Indonesia 3. Pembinaan
potensi Perang Revolusi Indonesia (Pusat Sejarah
dan Tradisi TNI 2000).

15 Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sejarah
pengelompokan beberapa kelompok sosial dalam
Golongan Karya sila rujuk (Sundhaussen 1986
atau Suryadinata, Leo. 1992. Golkar dan militer:
studi tentang budaya militer. Terj. Jakarta:
LP3ES).

16 Lihat Huntington, Samuel P. 1983. Tertib Politik
Di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah.
Terj. Jakarta: CV Rajawali.

17 Sepak terjang dan perilaku represif Kopkamtib
dapat dilihat dari penumpasan Gerakan Penga-
cau Keamanan (GPK) Organisasi Papua Mer-
deka, peristiwa Tanjung Priok 1984, pembung-
kaman gerakan buruh 1980an, gerakan Darul
Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa
Barat, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), perebu-
tan Timor Timur pada tahun 1975, penumpa-
san terhadap anggota dan simpatisan PKI di
berbagai wilayah, pelaku pembajakan pesawat
DC-9 Woyla pada 1981, penahanan terhadap
pelaku unjuk rasa dalam peristiwa Malari (Lima
Belas Januari) 1974 dan penahanan terhadap
sejumlah orang yang melawan Orba (Pusat
Sejarah dan Tradisi TNI 2000:146-147).

18 Pendapat ini dapat dirujuk pada beberapa per-
timbangan yang melatarbelakangi keputusan
reformasi internal TNI.Pertama, perubahan
yang begitu cepat membuat dunia pun ikut
berubah, maka keadaan internal negara juga ikut
berubah, oleh itu ABRI harus melakukan peru-
bahan.Kedua, prediksi tantangan ABRI pada

abad 21 ini, sangatlah berat, kompleks dan
multidimensi, berlandaskan itu maka ABRI harus
mampu menyesuaikan diri. Ketiga, ABRI senan-
tiasa mesti mendengar dan merespon aspirasi
rakyat.Keempat, ABRI juga mengakui secara
jujur dan objektif, bahwa di masa lalu terdapat
kekurangan dan perilaku penyalahgunaan ke-
kuasaan sebagai buntut dari format politik Orde
Baru (Mabes TNI 1999a:16-17).

19 Tercatat serangkaian dialog yang dilakukan
pimpinan ABRI yang diwakili oleh Kepala Staff
Sosial Politik (Kassospol) Letnan Jenderal Susilo
Bambang Yudhoyono, Mayor Jenderal Zacky
Makarim dan Panglima Daerah, diantaranya: di
Bandung pada tanggal 25 Maret 1998, di Jogja-
karta (berdiskusi dengan Amin Rais) pada 27
Maret, di Surabaya pada 30 Maret 1998. Pada
11 April 1998 pimpinan ABRI menghadiri acara
dialog dengan 39 organisasi pemuda atas jempu-
tan Menteri Pemuda dan Olahraga, Agung
Laksono di Jakarta. Selanjutnya, pada 18 April
1998 ABRI bersama pemerintah melakukan
dialog nasional dengan para pimpinan univer-
sitas, tokoh masyarakat dan organisasi mahasiswa
di Kemayoran Jakarta. Tidak hanya itu, Markas
Besar ABRI di Cilangkap, pada 14 Mei 1998
mengundang tokoh-tokoh yang kritis terhadap
pemerintah, antaranya Dr. Nurcholish Madjid,
Dr. Rizal Ramli, Dr. Ryass Rasyid, Dr. Marwah
Daud Ibrahim, Dr. Salim Said dan lainnya untuk
membahas reformasi internal TNI (lihat S.
Sinansari 1998:39-40; James 2001:204; Ikrar
et al. 1999b:93-94; dan Cholisin 2002:116-
117).

20 Definisi paling sederhana dari doktrin ialah suatu
ajaran.Sedangkan definisi umum tentang
Doktrin Militer adalah prinsip-prinsip asas yang
digunakan oleh militer sebagai panduan dalam
bertindak untuk mencapai tujuan. Doktrin
memiliki arti sangat penting, karena pemahaman
terhadap doktrin dapat memperjelas pemikiran
untuk memutuskan cara bertindak pada situasi
darurat yang disebabkan oleh krisis atau perang.
Doktrin memberikan bimbingan dan melatih
konsistensi sikap dan berperilaku, kebersamaan
dan saling percaya, untuk menghasilkan satu
tindakan bersama yang sesuai dan benar. Di
samping itu, doktrin dapat mengarahkan organi-
sasi atau komando untuk menjaga kesatuan
dalam mencapai sasaran. Lihat http://www.tnial.
mil.id/doktrin.php.
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21 Dalam UU No 20/1982, Pasal 26 “Angkatan
bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan
pertahanan dan sebagai kekuatan sosial” dan
dalam Pasal 28: (1) Angkatan bersenjata memiliki
kekuatan sosial bertindak sebagai dinamisator
dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan
sosial lain memiliki tugas dan tanggung jawab
untuk mengamankan dan mensukseskan per-
juangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan
serta meningkatkan kesehjateraan bagi seluruh
rakyat Indonesia. (2) Dalam melaksanakan fungsi
sebagaimana dimaksud nomor (1) dalam pasal
ini, Angkatan Bersenjata diarahkan agar secara
aktif mampu meningkatkan dan memperkuat
ketahanan nasional dengan ikut serta dalam
pengambilan keputusan mengenai masalah
kenegaraan dan pemerintahan, mengembang-
kan demokrasi Pancasila dan kehidupan konsti-
tusional berdasar Undang-Undang Dasar 1945
dalam segala usaha dan kegiatan pembangunan
nasional.

22 Merumuskan paradigma baru tentang peranan
sosial politik ABRI; Merumuskan paradigma
baru peranan TNI yang lebih menjangkau ke
masa depan (Reformasi Internal TNI Jilid II);
Menghapus Staf Kekaryaan ABRI, Badan
Pembina Karyawan ABRI dan Staf Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat ABRI yang disahkan
dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keama-
nan dan Panglima ABRI (Menhankam/Pangab)
No. Kep/10/P/XI/1998 tanggal 10 November
1998; Mengganti Asisten Sosial Politik menjadi
Asisten Teritorial, dengan Keputusan Menhan-
kam/Pangab No. Kep/09/P/XI/1998 tanggal 10
November 1998; Memutuskan hubungan
organisasi dengan Partai Golkar dan mengambil
jarak yang sama dengan semua partai politik,
dengan Surat Telegram No. ST/19/P/1999
tanggal 29 Januari 1999; Menghilangkan kekar-
yaan ABRI melalui keputusan pensiun atau ber-
ganti status dengan Keputusan Menhankam/
Pangab No.Kep/03/P/II/1999 tanggal 15
Februari 1999; Memisahkan Polisi Republik
Indonesia dari ABRI mulai tanggal 1 April 1999
sebagai transformasi awal, dengan Keputusan
Menhankam/Pangab No. Kep/05/P/III/1999
tanggal 31 Maret 1999; Mengganti kembali
nama ABRI menjadi TNI, dengan Surat Kepu-
tusan No. Kep/259/P/VI/1999 tanggal 12
April 1999; Merubah Staf Sosial Politik menjadi
Staf Komunikasi Sosial, dengan Keputusan Men-
hankam/Panglima TNI No.Kep.09/P/VI/1999
tanggal 29 Juni 1999; Menghapus Dewan Sosial

Politik Pusat dan Dewan Sosial Politik Daerah,
dengan Keputusan Menhankam/Panglima TNI
No. Kep/09/P/XI/1999 tanggal 10 November
1999; Meniadakan jabatan Sosial Politik Ko-
mando Daerah Militer (Sospoldam), Badan
Pembina Kekaryaan Komando Daerah Militer,
Sosial Politik Komando Resort Militer dan Sosial
Politik Komando Distrik Militer; Menyatakan
bahwa TNI tidak akan lagi terlibat dalam politik
praktis; Menghapus Fraksi TNI/Polis di DPR
pada tahun 2004 (Sejak tahun 2004 TNI/Polri
tidak duduk di legislatif ); Komitmen dan
konsistensi sikap TNI untuk bersikap netral
dalam pilihannya; Menata kembali hubungan
TNI dengan Keluarga Besar TNI; Mengubah
doktrin TNI supaya sesuai dengan reformasi dan
perannya; Menerapkan akuntabilitas publik
terhadap Yayasan/Badan Usaha milik TNI;
Menghapus organisasi Wakil Panglima TNI;
Meniadakan Badan Koordinasi Bantuan Peman-
tapan Stabilitas Nasional Pusat dan tingkat dae-
rah (Bakorstanas dan Bakorstanasda); Memas-
tikan bahwa calon Gubernur dan Wali Kota
berasal dari anggota TNI harus sudah pensiun
sejak tahap seleksi calon; Menghapus Pos
Komando Kewaspadaan; Menghapus subjek
kursus Sosial Politik dari materi pengajian di
Sekolah TNI; Merumuskan konsepsi refungsio-
nalisasi dan strukturisasi kembali teritorial sebagai
fungsi pemerintahan; Perubahan Komando Teri-
torial (Koter) menjadi Komando Kewilayahan
(Kowil); Disahkannya Undang-Undang No. 3
tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan
Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang
TNI; Meningkatkan pemahaman prajurit TNI
terhadap kesadaran hukum dan hak asasi
manusia; Perubahan Doktrin TNI dari “Catur
Dharma Eka Karma” kepada Doktrin TNI yang
baru “Tri Dharma Eka Karma” pada 12 Januari
tahun 2007; TNI berkomitmen untuk meng-
akhiri kegiatan bisnis. Sesuai dengan Pasal 76
UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, di mana
dijangkakan dalam masa 5 tahun pemerintah
mesti sudah mengambil alih seluruh aktifitas
bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik
secara langsung maupun tidak langsung (Ikrar
et al. 1999b:139-140; Abdul 2005:221-223;
J. Kristiadi 2001:105-106).
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ABSTRAK

Sampah merupakan salah satu masalah yang pasti ada di setiap wilayah terutama di
perkotaan, mulai dari volume dan jenis sampah yang semakin meningkat serta karakteristik
sampah yang semakin beragam seiring dengan kemajuan dan bertambahnya jumlah
penduduk, yang berawal dari perubahan pola komsumsi masyarakat. Penumpukan sampah
adalah sejumlah sampah yang dihasilkan dari hasil aktivitas dalam kurun waktu tertentu,
atau dengan kata lain banyaknya sampah yang dihasilkan dalam satuan berat (kilogram)
gravimetri atau volume (liter) volumetri. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari
manusia dan atau proses alam. Sampah sebaiknya dikelola mulai dari sampah itu terbentuk
agar tidak membahayakan lingkungan yang berdampak buruk terhadap kesehatan
masyarakat di lingkungan tempat tinggal baik perkampungan maupun perumahan/
komplek penduduk, perlu adanya pengaturan untuk pembuangan sampah, pengaturan
penempatan, pengaturan pengolahan yang bernilai ekonomi, sarana dan prasarananya, hal
ini untuk memudahkan pengangkutan pembuangannya dari tempat pembuangan sampah
sementara (TPS) ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Untuk kelancaran prosedur/
pengaturan sampah maka diperlukan tempat sampah yang memadai mulai dari tempat
sampah di setiap rumah penduduk maupun Tempat Pembuangan Sampah Sementara
(TPS) dengan ukuran yang cukup untuk menampung buangan sampah dari warga
setempat dan mudah untuk dijangkau oleh kendaraan pengangkut untuk dibuang ke
Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

1. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kelurahan Cipondoh Indah terletak di se-
belah Timur Kota Tangerang dengan luas
wilayah 133 ha. Dengan letak ketinggian
dari permukaan laut sekitar 1 km dengan
curah hujan rata-rata 2000 mm, wilayah
Kelurahan Cipondoh Indah terdiri dari 10
RW dan 119 RT. Jarak dari dan menuju

ke pusat Kota Tangerang sekitar 9 km yang
dihubungkan oleh jalan provinsi.

Berdasarkan data dari hasil observasi
langsung di lapangan, dapat diidentifikasi
beberapa masalah umum yang terdapat di
Kelurahan Cipondoh Indah, di antaranya
sebagai berikut :

a. Adanya penumpukan sampah di TPS
samping Posyandu Bungai Rampai
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wilayah RW.06 yang berbatasan dengan
wilayah RW 04.

b. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran
masyarakat akan pentingnya pola hi-
dup sehat dengan menjaga kebersihan
lingkungan.

c. Tradisi gotong royong terasa kurang di
lingkungan masyarakat.

d. Kurangnya sarana dan prasana penun-
jang dalam upaya peningkatan keber-
sihan lingkungan.

e. Tumpukan sampah masih terlihat di
beberapa titik di wilayah perumahan
dan wilayah perkampungan.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang sebagaimana
penulis kemukakan di atas maka perumu-
san masalah penelitian ini adalah sebagai
berikut :

a. Bagaiamana kondisi lingkungan di
Kelurahan Cipondoh Indah?

b. Bagaiamana kesadaran masyarakat
terhadap kebersihan lingkungan?

c. Faktor apa saja yang menjadi pengham-
bat dan penunjang dalam pelaksanaan
program pemerintah tentang keber-
sihan lingkungan?

Batasan Masalah

a. Kelurahan yang dimaksud adalah
Kelurahan Cipondoh Indah, yaitu RW
03 yang meliputi RT 01 s.d 08 dan
RW 04 yang meliputi RT 01 s.d 05.

b. Kebersihan lingkungan yang dimaksud
adalah kebersihan lingkungan di RW
03 yang meliputi RT 01 s.d 08 dan
RW 04 yang meliputi RT 01 s.d 05.

c. Kebersihan yang dimaksud adalah ke-
bersihan jenis sampah rumah tangga

Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dari penelitian ini yaitu sebagai
pengamalan dari Tri Dharma Perguruan
Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian kepada masyarakat. Selain itu
juga untuk melatih peneliti dalam me-
nemukan, merumuskan dan memecahkan
masalah yang ditemukan di lapangan se-
hingga dapat membentuk kader pemba-
ngunan yang andal.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini
adalah untuk memberi informasi tentang:

a. Kondisi objektif, yaitu dilihat dari segi
kondisi objektif yang ada di Kelurahan
Cipondoh Indah yang SDM-nya ber-
beda dengan masyarakat yang tinggal
di pedesaan, lokasi yang penulis teliti
merupakan bagian dari wilayah per-
kotaan

b. Menambah pengetahuan masyarakat
Cipondoh Indah mengenai kebersihan
lingkungan dan menjadikan masyara-
kat yang mampu mengelola sampah
domestik atau sampah rumah tangga

c. Menjadikan lingkungan Kelurahan
Cipondoh Indah yang bersih, sehat dan
indah.
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2. TINJAUAN PUSTAKA
Teori Pemerintahan
Pemerintahan dalam arti luas meliputi selu-
ruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut
bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Dalam arti yang sempit meliputi kegiatan
pemerintah yang hanya menyangkut bi-
dang eksekutif. Ermaya (1998: 6-7) mem-
bedakan secara tajam antara pemerintah
dan pemerintahan. Pemerintah adalah
lembaga atau badan politik yang mempun-
yai fungsi melakukan upaya untuk men-
capai tujuan negara. Pemerintahan adalah
semua kegiatan lembaga atau badan-badan
publik tersebut dalam menjalankan fung-
sinya untuk mencapai tujuan negara. Dari
pengertian tersebut dapat diambil kesimpu-
lan bahwa pemerintah pada hakikatnya
ialah aspek statis, sedangkan pemerintahan
adalah aspek dinamikanya.

Pengertian Sampah
Menurut UU No. 18 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan
sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
Dapat disimpulkan bahwa sampah adalah
merupakan material sisa yang tidak diingin-
kan setelah berakhirnya satu proses. Dalam
proses alam sebenarnya tidak ada konsep
sampah, yang ada hanya produk-produk
yang tidak bergerak yang dihasilkan setelah
ada selama proses alam itu berlangsung.
Menurut manusia sampah diidentifikasi
berdasarkan derajat keterpakaiannya.
Dalam kehidupan manusia, sampah dalam
jumlah besar dihasilkan dari aktifitas indus-
tri yang biasa disebut dengan limbah.

Jenis-Jenis Sampah
Berdasarkan definisi konsep lingkungan,
sampah dibagi menjadi beberapa jenis:

a. Sampah Berdasarkan Sumbernya

1) Sampah Alam

2) Sampah Manusia

3) Sampah Konsumsi

4) Sampah Industri

5) Sampah Nuklir

b. Sampah Berdasarkan Sifatnya

1) Sampah organik–dapat diurai
(degradable)

2) Sampah anorganik–tidak dapat
diurai (undegradable)

3) Recyclable ialah sampah yang dapat
diolah dan digunakan kembali ka-
rena punya nilai secara ekonomi,
seperti plastik, kertas, logam dan
lain-lain.

4) Nonrecyclable adalah sampah yang
memiliki nilai ekonomi dan tidak
dapat digunakan kembali, seperti
tetra pack, kabon paper, thermo
goal dan alin-lain.

c. Sampah Berdasarkan Bentuknya

1) Sampah Padat

2) Sampah Cair

Permasalahan Sampah Kota
Kota ialah kawasan pemukiman yang secara
fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-
rumah yang mendominasi tata ruangnya
dan memiliki berbagai fasilitas untuk men-
dukung kehidupan warganya secara man-
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diri. Pengertian kota sebagaimana diterap-
kan di Indonesia mencakup pengertian
“town” dan “city” dalam bahasa inggris, kota
merupakan satuan administrasi negara di
bawah provinsi. Kota juga dibedakan secara
kontras dari desa atau kampung berdasar-
kan status hukum, kepentingan dan kepa-
datan penduduknya. Hasil proyeksi me-
nunjukkan bahwa laju penduduk Indone-
sia selama dua puluh lima tahun mendatang
terus meningkat, yaitu dari 205,1 juta
tahun 2000 menjadi 273,2 pada tahun
2025, dalam dekade 1990-2000 penduduk
Indonesia bertambah dengan kecepatan
1,49% pertahun, kemudian antara periode
2000-2005 turun menjadi 1,34% per
tahun, dan diperkirakan tahun 2020-2025
turun menjadi 0,92% pertahun. (c)2014
Data Statistik Indonesia.

Pertumbuhan penduduk yang cukup
besar ini berdampak pada munculnya per-
masalahan penurunan kualitas lingkungan,
seperti meningkatnya timbulan sampah,
limbah atau polusi. Hal ini dikarenakan
dalam setiap aktivitas manusia kota baik
itu secara pribadi maupun kelompok, baik
di rumah, kantor, pasar dan dimana saja
berada, pasti akan menghasilkan sisa yang
tak berguna dan menjadi barang buangan.

Timbunan sampah di kota Tangerang
ini menjadi persoalan yang harus dihadapi
masyarakat dan pengelola kota. Pengelola-
an sampah yang selama ini dilakukan hanya
berupa penimbunan sampah secara besar-
besaran tanpa ada pemilahan atau pun
pengelolaan sampah lebih lanjut dan baru
sebagian saja sampah yang dapat diangkut
ke TPA . Hal ini terkendala dengan keterse-
diaan sarana dan prasarana persampahan

antara lain meliputi penyediaan Tempat
Pembuangan Sampah Sementara (TPS),
sarana pengangkut seperti gerobak sampah
dan truk serta Tempat Pembuangan Akhir
(TPA). Sampai dengan tahun 2012 total
volume sampah dari tahun 2002-2012
mencapai 17,813,271 m3. Dengan faktor
pemadatan/penyusutan volume sampah
22.5% maka volume TPA di tahun 2012
yang terpakai sekitar 4 juta  m3 dari total
volume 17,813,271 m3.

Akan tetapi dengan terus meningkat-
nya jumlah penduduk maka diperkirakan
kapasitas penampungan sampah TPA akan
penuh sampai tahun 2017. Untuk itu perlu
solusi agar TPA dapat beroperasi lebih lama
dan jumlah sampah yang terlanjur tertim-
bun dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu
yang bernilai tambah sebagai contoh: proses
daur ulang bahan anorganik, pengomposan
pupuk organik, pembuatan lubang resapan
biopori, pemanfaatan landfill gas sebagai
pembangkit listrik.

Sumber dari Kepala Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kota Tangerang, Agus
Sudrajat, mengatakan jumlah sampah per
hari saat ini mencapai 6.158 meter3 perhari
pada tahun 2012, padahal di tahun 2006
hanya 4000 m3 perhari. Berdasarkan data
dari BPS Provinsi Banten pertumbuhan
penduduk Tangerang 4 % pertahun dengan
data tahun 2006 berjumlah 1.6 juta orang
dan tahun 2012 berjumlah 2.06 juta orang.
Sehingga dapat dibuat persamaan linier
antara perbandingan jumlah penduduk dan
kapasitas volume sampah yang dihasilkan
yaitu:
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y = 4691.3x - 3506.1
y = kapasitas volume sampah m3/hari
x = jumlah penduduk (dalam jutaan orang)

Pengolahan sampah yang dilakukan
dengan cara penimbunan sangat beresiko
mencemari udara dan tanah. Pencemaran
udara yang dapat ditimbulkan dari penim-
bunan sampah yaitu aroma yang tak sedap
dan penghasilan gas metan yang merupakan
salah satu penyebab efek rumah kaca. Aro-
ma sampah yang tidak sedap sangat meng-
ganggu aktivitas masyarakat. Efek rumah
kaca yang terjadi pada atmosfer bumi, bisa
menyebabkan pemanasan global yang dam-
paknya sudah mulai kita rasakan sekarang.

Penanganan sampah lebih difokuskan
pada  sampah rumah tangga terutama dae-
rah perkotaan oleh karena jumlahnya yang
terus semakin meningkat akan tapi jumlah
penampungan (TPA) terbatas sehingga
harus dicari solusi untuk menanggulangi-
nya.

Pengelolaan sampah yang baik dan
tanpa masalah adalah idaman setiap kota
di dunia,dengan mengelola dan mengolah
sampah dengan baik maka dapat mengu-
rangi resiko timbulnya berbagai jenis
penyakit yang ditimbulkan dari sampah
yang tidak dikelola dengan baik dan benar.

Penanganan Sampah Rumah Tangga
Sampah memiliki potensi yang dapat
dikembangkan menjadi produk bernilai
ekonomis. Dari setiap meter kubik sampah
kota dengan bobot 120-170 kg, sekitar
70% merupakan sampah organik seperti
daun-daunan, ranting dan sisa-sisa sayuran

yang dapat diproses menjadi kompos.
Sisanya 30% berupa sampah anorganik
yang meliputi berbagai jenis logam, plastik,
kertas, serta barang pecah belah yang dapat
didaur ulang menjadi berbagai produk
yang berharga.

Dalam menagemen pengolahan sam-
pah rumah tangga terutama di perkotaan
diperlukan kerjasama menyeluruh stake-
holder baik mulai dari pemerintah hingga
peran serta masyarakat. Pendekatan terpadu
dengan teknologi tepat guna merupakan
komponen utama dalam penanganan ma-
salah sampah masyarakat. Karena dengan
pemanfaatan yang sesuai maka sampah
dapat memberikan manfaat yang besar.

Salah satu alternatif yang bisa dilakukan
adalah melaksanakan program pengelolaan
sampah berbasis masyarakat, seperti
meminimalisir limbah dan melaksanakan
3 R (Reuse, Reduce, Recycle). Reuse
(menggunakan kembali) yaitu penggunaan
kembali sampah secara langsung, baik itu
untuk fungsi yang sama maupun fungsi
lain. Reduce (mengurangi) yaitu mengu-
rangi segala sesuatu yang menyebabkan
timbulnya sampah. Recycle (mendaur
ulang) yaitu memanfaatkan kembali sam-
pah setelah mengalami proses pengolahan.

Selain itu juga perlu adanya sistem pe-
ngelolaan sampah terpadu (Integrated Solid
Waste management) yang dimulai dari
tingkat sumber sampai TPA meliputi :

a. Source Reduction, yaitu proses mini-
malis sampah di sumber dalam hal ku-
antitas timbulan dan kualitas timbulan
sampah, terutama reduksi sampah
berbahaya.
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b. Recyclling, proses daur ulang yang ber-
fungsi mereduksi kebutuhan sumber
daya dan reduksi kuantitas sampah ke
TPA.

c. Waste Transformation, yaitu proses pe-
rubahan fisik, kimia dan biologis peru-
bahan sampah, di mana ketiga kompo-
nen itu akan menentukan:

1) Perubahan tingkat efesiensi yang
diperlukn pada sistem pengelolaan.

2) Perlunya proses reduce, reuse, dan
recycle sampah.

3) Proses yang dapat menghasilkan
barang lain yang bermanfaat seperti
pengomposan.

4) Landfilling, sebagai akhir dari suatu
pengelolaan sampah yang tak dapat
dimanfaatkan kembali.

Pemilahan sampah dikelompokkan
menjadi beberapa jenis sampah seperti:

a. Sampah basah, yang akan digunakan
misalnya sebagai bahan baku kompos

b. Sampah kering, yang digunakan seba-
gai bahan daur ulang

Teknik-teknik pengolahan dan peman-
faatan sampah antara lain adalah:

a. Pemotongan sampah

b. Pengomposan sampah baik dengan cara
konvensional maupun dengan rekayasa

c. Pengomposan sampah secara vermi-
kompos

d. Pemrosesan sampah sebagai sumber
gas-bio

e. Pembakaran dalam Insinerator.

Solusi Penanganan Sampah Rumah
Tangga (Organik) dengan Lubang
Resapan Biopori
Lubang resapan biopori dilakukan dengan
melubangi halaman rumah yang tidak ter-
manfaatkan dengan diameter 10-20 cm
dan kedalaman sekitar 1 meter untuk di-
manfaatkan sebagai tempat penampungan
sampah organik terutama yang basah untuk
dikonsumsi bagi mikroorganisme tanah
seperti cacing sehingga lambat laun akan
habis sendiri. Selain pemanfaatan tersebut
Lubang Resapan Biopori dengan isi sam-
pah organik memiliki beberapa keuntu-
ngan diantaranya :

a. Mencegah penyumbatan pori oleh lu-
mut dan sedimen.

b. Menghindari longsornya dinding
lubang.

c. Meningkatkan biodiversitas tanah.

d. Pembentukan biopori dan memperbai-
ki struktur tanah.

e. Mempercepat peresapan air ke berbagai
arah.

Untuk rumah perkotaan dengan luas
halaman yang tidak begitu luas, LRB bisa
dibuat dengan jumlah 4-6 lubang dengan
diameter sekitar 10 cm, dengan ukurun
tersebut mampu menampung sampah dari
rumah sekitar 0.5652 m3 selama setahun
atau 13% dari total sampah yang dikeluar-
kan dari rumah selama setahun.
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Solusi Penanganan Sampah Rumah
Tangga (Organik) dengan
Pengomposan
Sampah organik banyak dimanfaatkan pada
proses pengomposan. Hasilnya kemudian
dapat dimanfaatkan untuk pemupukan
dilingkungan masyarakat atau kemudian
untuk dijual dalam bentuk pupuk kom-
pos. Berbagai proses pengomposan dari
sampah rumah tangga dilaksanakan sesuai
dengan wilayah dan kondisi lingkungan.
Pengomposan adalah sistem pengolahan
sampah organik dengan bantuan mikro or-
ganisme sehingga membentuk pupuk or-
ganik. Mengolah sampah menjadi kompos
(pupuk organik) dapat dilakukan dengan
berbagai cara, mulai yang sederhana hingga
memerlukan mesin (skala industri atau ko-
mersial). Membuat kompos dapat dilaku-
kan dengan metode aerob dan anaerob.
Pada pengomposan secara aerob, proses
dekomposisi bahan baku  menjadi kompos
akan berlangsung optimal jika ada oksigen.
Sementara pada pengomposan anearob
dekomposisi bahan baku menjadi kompos
tidak memerlukan oksigen.

Proses pengomposan dilaksanakan de-
ngan memakai Takakura Home Methode,
yaitu menggunakan keranjang bekas yang
di dalamnya dilapisi dengan kardus dan
kemudian ditutup dengan sekam (Darto
et all, 2007). Takakura adalah suatu alat
pengomposan sampah organik untuk skala
rumah tangga. Yang menarik dari keranjang
Takakura adalah bentuknya yang praktis ,
bersih dan tidak berbau, sehingga sangat
aman digunakan di rumah. Keranjang ini
di sebut masyarakat sebagai keranjang sakti
karena kemampuannya mengolah sampah
organik sangat baik. Keranjang Takakura

dirancang untuk mengolah sampah orga-
nik di rumah tangga. Sampah organik sete-
lah dipisahkan dari sampah lainnya, diolah
dengan memasukkan sampah organik ter-
sebut ke dalam keranjang sakti Takakura.

Bakteri yang terdapat dalam stater kit
pada keranjang Takakura akan menguraikan
sampah menjadi kompos, tanpa menim-
bulkan bau dan tidak mengeluarkan cairan.
Inilah keunggulan pengomposan dengan
kranjang Takakura (Artiningsih, 2008).
Metode ini merupakan metode sederhana
yang bisa dilakukan di setiap rumah tangga.
Untuk  kemudian hasilnya dimanfaatkan
untuk memupuk tanaman pribadi atau
kemudian dikumpulkan di tempat peng-
umpulan pusat kompos setempat untuk
dijual secara kolektif. Tentu saja hal ini dibu-
tuhkan peran serta masyarakat. Jadi solusi
metode pengomposan yang nantinya akan
diterapkan pada masyarakat kota tangerang
untuk mengatasi sampah organik.

3. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian
Peneliti menggunakan metode deskriptif
kualitatif yang realisasinya berdasarkan
kepada kondisi objektif masyarakat Kelu-
rahan Cipondoh Indah melalui beberapa
teknik, antara lain :

a. Observasi, yaitu melakukan pengama-
tan secara langsung pada objek peneliti-
an guna memperoleh data yang diper-
lukan.

b. Survei, yaitu pemeriksaan atau peneli-
tian secara komprehensif selama berada
di lokasi penelitian.
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c. Interview, yaitu melakukan tanya
jawab dengan pihak kelurahan, Ketua
RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pe-
muda dan warga masyarakat Kelurahan
Cipondoh Indah

d. Memberikan angket berupa pertanya-
an kepada warga Kelurahan Cipondoh
Indah

Teknik dan Alat Pengumpul Data
Langkah-langkah yang penulis lakukan
dalam memperoleh informasi/keterangan
dari warga untuk menghimpun, mengolah
dan menganalisa data dalam penelitian ten-
tang masalah kebersihan lingkungan meng-
gunakan beberapa teknik antara lain :

a. Observasi, yaitu melakukan pengama-
tan secara langsung kepada obyek pene-
litian, guna memperoleh data yang
diperlukan.

b. Survey, yaitu pemeriksaan atau pene-
litian secara komprehensif selama ber-
ada di lokasi penelitian.

c. Interview, yaitu melakukan tanya
jawab dengan pihak kelurahan, Ketua
RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pe-
muda dan warga masyarakat Kelurahan
Cipondoh Indah.

d. Memberikan angket berupa pertanya-
an kepada warga Kelurahan Cipondoh
Indah.

Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kelurahan
Cipondoh Indah yang terdiri dari 10 RW
dan 119 RT. Jarak dari dan menuju pusat
Kota Tangerang sekitar 9 Km yang dihu-

bungkan oleh jalan Provinsi. Kelurahan
Cipondoh Indah didominasi kawasan
perumahan, yang terdiri dari 8 RW peruma-
han dan 2 RW perkampungan. Lingkung-
an perumahan yang tertata rapih namun
kondisi jalannya rusak dan berlubang di-
tambah dengan sedikitnya pepohonan yang
membuat wilayah tersebut terlihat gersang,
begitu juga dengan perkampungan dengan
jumlah pohon tidak terlalu banyak karena
padatnya rumah penduduk dan rumah
kontrakan, hal tersebut menjadikan jalan-
jalan di kampung terasa sedikit gersang dan
sempit.

4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
Kondisi Geografis
Kecamatan Cipondoh beralamat di Jl.
K.H. Hasyim Ashari, luas wilayah Keca-
matan Cipondoh sekitar 17,85 km2, de-
ngan jumlah penduduk mencapai 217.412
jiwa, terdiri dari 97 Rukun Warga dan 547
Rukun Tetangga. Kecamatan Cipondoh
terdiri dari 10 Kelurahan yaitu :

a. Kelurahan Poris Plawad

b. Kelurahan Poris Plawad Indah

c. Kelurahan Poris Plawad Utara

d. Kelurahan Gondrong

e. Kelurahan Kenanga

f. Kelurahan Ketapang

g. Kelurahan Petir

h. Kelurahan Cipondoh
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i. Kelurahan Cipondoh Makmur

j. Kelurahan Cipondoh Indah

Kelurahan Cipondoh Indah terdiri dari
10 RW dan 119 RT. Jarak dari dan menuju
pusat Kota Tangerang sekitar 9 Km yang
dihubungkan oleh jalan Provinsi. Kelura-
han Cipondoh Indah didominasi kawasan
perumahan, yang terdiri dari 8 RW peru-
mahan dan 2 RW perkampungan. Lingku-
ngan perumahan yang tertata rapih namun
kondisi jalannya rusak dan berlubang di-
tambah dengan sedikitnya pepohonan yang
membuat wilayah tersebut terlihat gersang,
begitu juga dengan perkampungan dengan
jumlah pohon tidak terlalu banyak karena
padatnya rumah penduduk dan rumah
kontrakan, hal tersebut menjadikan jalan-
jalan di kampung terasa sedikit gersang dan
sempit.

Batas wilayah Kelurahan Cipondoh In-
dah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan
Kelurahan Poris Gaga, Batu Ceper /
Semanan DKI Jakarta.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Ke-
lurahan Ketapang, Kenanga.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan
Kelurahan Cipondoh / batas alam iri-
gasi.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelu-
rahan Cipondoh Makmur.

Kondisi Kependudukan dan
Perekonomian
Kondisi kependudukan dan perekonomi-
an masyarakat Kelurahan Cipondoh Indah
dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Kelurahan Cipondoh Indah

berdasarkan Klasifikasi Umur

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Kelurahan Cipondoh Indah

berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Kelurahan Cipondoh Indah

berdasarkan Pemeluk Agama
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Tabel 4.
Jumlah penduduk Kelurahan Cipondoh Indah

berdasarkan Klasifikasi Profesi Pekerjaan

Tabel 5.
Sarana Kegiatan Perekonomian Kelurahan

Cipondoh Indah

Sehubungan dengan volume kegiatan
yang terus berkembang dan pertumbuhan
jumlah penduduk yang terus bertambah
dengan kebutuhan yang beragam, dalam
memberikan pelayanan yang baik dan

memuaskan kepada warga harus didukung
dengan pegawai yang andal serta tersedianya
sarana dan prasarana yang memadai, Kelu-
rahan Cipondoh Indah memiliki kantor
yang memadai dan nyaman dan didukung
dengan sarana dan prasarana yang mema-
dai.

Kelurahan Cipondoh Indah terdiri dari
penduduk pribumi dan penduduk penda-
tang, penduduk yang tinggal di wilayah
perkampungan umumnya ialah penduduk
pribumi dan pendatang menempati rumah
sewa/kost, sedangkan penduduk yang me-
nempati wilayah perumahan pada umum-
nya pendatang yang menempati rumah
tinggalnya sendiri, namun ada juga bebe-
rapa yang sewa/kost.

Hubungan sosial masyarakat yang ting-
gal di perkampungan baik pribumi atau
pendatang cukup baik, hal ini dapat dilihat
dari kekompakan dan kerja sama dalam
melaksanakan kerja bakti, gotong royong,
pengajian, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Sedangkan penduduk yang tinggal di dae-
rah perumahan hubungan sosial kemasyara-
katannya kurang terjalin dengan baik, hal
ini disebabkan karena kesibukan masing-
masing, adanya perbedaan status ekonomi,
dan lain sebagainya. Sehingga terlihat jelas
perbedaan hubungan sosial masyarakat an-
tara yang tinggal di wilayah perkampungan
dengan masyarakat yang tinggal di wilayah
perumahan.

Dalam melaksanakan kebersihan
lingkungan di Kelurahan Cipondoh Indah,
pemerintah kelurahan berpedoman pada
aturan hukum yang ada yaitu Peraturan
Daerah Kota Tangerang Nomor 18 Tahun
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2000 tentang Kebersihan, Keindahan dan
Ketertiban (K-3) dan Peraturan Daerah
Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Sampah, dalam setiap
kesempatan pemerintah kelurahan selalu
mengingatkan dan menekankan penting-
nya kebersihan lingkungan, diligkungan
masing-masing harus terus berupaya dan
menjaga kebersihan sehingga tercipta kein-
dahan dan ketertiban. Kegiatan kerja bakti
dilaksanakan bersama-sama warga pada
har-hari libur yaitu hari sabtu dan minggu,
aparat kelurahan juga selalu mengontrol ke
lingkungan warga dan mengingatkan pada
warga agar selalu membuang sampah pada
tempanya.

Lurah sebagai kepala wilayah kelurahan
dalam melaksanakan tugasnya ditingkat
kelurahan, bahwa dalam mealakukan lang-
kah-langkah dan upaya-upaya dalam pe-
ningkatan kebersihan lingkungan merupa-
kan amanat dari Walikota, dalam penye-
lenggaraan pemerintahan terkait dengan
peningkatan kebersihan lingkungan kepada
masyarakat dan terus ditingkatkan sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan turut
mensukseskan program pemerintah, yaitu
program kota sehat dan meraih Adipura
dalam kebersihan, keindahan, ketertiban
dan kenyamanan. Adipura bukan tujuan
akhir yang diupayakan masyarakat dan
Pemerintah Kota Tangerang, karena keber-
sihan merupakan kebutuhan dari setiap
warga dalam kehidupan sehari-hari menuju
kehidupan yang berbudaya dalam kota
yang berakhlakul kharimah.

Untuk melaksanakan kebersihan ling-
kungan di wilayah Kelurahan Cipondoh
Indah perlu adanya sosialisasi kepada warga

masyarakat, supaya warga mengetahui, me-
ngerti dan menyadari pentingnya kebersi-
han lingkungan, untuk itu penulis berupaya
melakukan sosialisasi kepada warga tentang
kebersihan lingkungan dan tentang peman-
faatan sampah domestik atau sampah ru-
mah tangga. Dalam melaksanakan sosia-
lisasi penulis bekerja sama dengan Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH),
warga diberikan penerangan tentang bagai-
mana cara pengelolaan sampah sehingga
dapat menghasilkan manfaat dan bernilai
ekonomi, cara pengelolaan sampah diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang
Nomor 3 tahun 2009 tentang Cara Penge-
lolaan Sampah. Penulis mengundang warga
di Aula Sekretariat RW.03 untuk menda-
pat pengetahuan tentang cara pengelolaan
sampah organik yang dapat olah menjadi
kompos, dan pemilahan sampah anorganik
yang bernilai ekonomi. Dalam sosialisasi
dijelaskan bagaimana cara memilah sampah
dan cara mengolah sampah, dengan diberi-
kannya pengetahuan ini diharapkan sam-
pah yang dibuang mulai dari sumber dapat
dikurangi dan warga mendapat keuntungan
dari sampah yang dibuang. Sosialisasi ini
penting sekali disampaikan kepada semua
warga Kota Tangerang pada umumnya dan
warga Kelurahan Cipondoh Indah khu-
susnya.

Kordinasi dalam suatu kegiatan sangat
perlu, karena dengan koordinasi kegiatan
akan menjadi lengkap dan penting dalam
upaya meningkatkan kekompakan tim.
Koordinasi yang penulis lakukan yaitu ko-
ordinasi dengan aparat kelurahan, dengan
instansi pemerintahan terkait, dengan ketua
RT dan RW, dan dengan tokoh masyara-
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kat. Keterlibatan aparat kelurahan, para
ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat
di yakini memberikan keuntungan karena
berada dan berhubungan langsung dengan
masyarakat, serta menjadi salah satu point
penting dalam upaya peningkatan keber-
sihan lingkungan, koordinasi dengan cara
ini merupakan salah satu langkah penting
dalam upaya pembantuan, pemberian pe-
mahaman oleh masyarkat kepada masyara-
kat dan untuk masyarakat tentang upaya
peningkatan kebersihan lingkungan.

B. HASIL PENELITIAN
Observasi
Penulis melakukan pengamatan langsung
ke beberapa wilayah diantaranya yaitu RT
01 sampai dengan RT 05 di lingkungan
RW 04 dan RT 01 sampai dengan RT 08
di lingkungan RW 03, di wilayah yang pe-
nulis amati keadaan lingkungannya ter-
masuk padat penduduk sehingga volume
sampahnya juga tinggi, jarak antara rumah
penduduk ke tempat pembuangan sampah
(TPS) tidak terlalu jauh hanya jalannya saja
sempit dan tidak dapat dilalui kendaraan
pengangkut sampah, sehingga sampah dari
rumah warga hanya bisa diangkut petugas
dengan memakai gerobak sampah yang
dikelola oleh pengurus RT setempat, ada
juga warga yang masih membuang sampah
ke lahan kosong milinya sendiri, dengan
membuat lubang sebagai tempat sampah
dan setelah penuh ditutup kembali dengan
tanah dan masih ada juga yang dibakar.

TPS ada dua titik yaitu di wilayah RW
03 dan RW 04 yang berbatasan dengan
perumahan, sampah yang dibuang ke TPS

kebanyakan sampah rumah tangga (orga-
nik), mata pencahariannya kebanyakan
buruh perusahaan/karyawan ada juga
pedagang dan beberapa industri rumahan
(home industry), tingkat pendidikan mas-
yarakat umumnya adalah SLTP, SLTA dan
Perguruan Tinggi dengan mayoritas pen-
duduknya beragama Islam, melihat dari
data tingkat pendidikannya maka tak akan
sulit untuk menyosialisasikan pentingnya
kebersihan dan cara mengelola sampah ru-
mah tangga.

Survei
Setelah melakukan observasi langkah
selanjutnya penulis melakukan pencatatan
dan menginventarisir lokasi-lokasi yang
akan diamati sebagai bahan menganalisa
kondisi lingkungannya. Rumah-rumah
warga yang tidak mempunyai tong sampah
juga diinventarisir dan mencari tempat yang
biasa digunakan untuk pertemuan warga
dan di sana penulis bisa memberi penyu-
luhan dan sosialisasi tentang pentingnya
kebersihan dan cara mengelola sampah
rumah tangga.

Interview
Interview/wawancara yang penulis lakukan
terhadap ketua RT dan RW dimaksudkan
untuk mengetahui secara langsung kendala
apa yang dihadapi oleh warga tentang ke-
bersihan lingkungan, apa yang menjadi
permasalahan warga tentang sampah yang
bertumpuk pada tempat-tempat pembua-
ngan sampah yang bukan tempatnya, apa
yang menjadi harapan warga dalam
menciptakan kebersihan lingkungannya.
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Dari hasil wawancara ini penulis men-
catat bahwa warga mengiginkan sarana per-
sampahan yang memadai dan pengaturan
pengangkutan sampah yang rutin mulai
dari pembuangan oleh warga ke tempat-
tempat sampah sampai ke tempat pembua-
ngan sampah (TPS) dan dapat diangkut
oleh kendaraan Pemda  untuk dibuang ke
tempat pmbuangan akhir (TPA) dan warga
menginginkan adanya pengaturan iuran/
retribusi sampah yang terjangkau dan
dikelola oleh pengurus RT/RW.

Pembagian Angket
Pembagian dan pengisian angket kepada
warga tujuannya adalah untuk mengetahui
sejauh mana keinginan dan harapan mas-
yarakat tentang kebersihan lingkungan di
wilayah Kelurahan Cipondoh Indah.
Pengisian angket ini dilaksanakan di dua
wilayah, yaitu RW 03 dan RW 04, dari
angket tersebut terisi 45 angket yang berisi
15 pertanyaan, dari pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan pada umumnya menjawab
dan penulis klasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 6.
Hasil Angket dari 45 Sampel
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Dari hasil pengisian angket tersebut
dapat penulis simpulkan bahwa jarak dari
rumah ke tempat pembuangan sampah
tidak terlalu jauh, kesadaran warga dalam
membuang sampah ke tempatnya cukup
baik, sarana penampungan berupa tong/
bak sampah dan pengangkut sampah be-
rupa gerobak juga masih kurang, pemu-
ngutan iuran/retribusi sampah belum mak-
simal, harapan warga adalah ingin adanya
sarana dan prasarana berupa gerobak
pengangkut sampah supaya pengangkutan
rutin oleh petugas pengangkut sampah ber-
jalan lancar tanpa ada hambatan sehingga
terciptanya kenyamanan dan kebersihan
lingkungan terhindar dari polusi, menja-
dikan lingkungan yang bersih dan sehat
yang menjadi dambaan setiap warga,
karena kebersihan itu sebagian dari iman.

C. Pembahasan Hasil Penelitian
Kelurahan Cipondoh Indah di antaranya
yaitu RW 04 terdiri dari RT 01 s.d RT 05
dan RW 03 terdiri dari RT 01 s.d RT 08,
adalah wilayah padat penduduk sehingga
volume sampah juga tinggi, jarak antara
rumah penduduk ke tempat pembuangan
sampah (TPS) tidak terlalu jauh hanya
jalannya sempit dan tidak dapat dilalui oleh
kendaraan pengangkut sampah, sehingga
sampah dari rumah warga hanya bisa di-
angkut petugas dengan memakai gerobak
sampah yang dikelola oleh pengurus RT
setempat, ada juga warga yang masih mem-
buang sampah ke lahan kosong miliknya
sendiri, dengan cara membuat lubang se-
bagai tempat sampah dan setelah penuh
ditutup kembali dengan tanah, dan masih
ada juga yang dibakar.
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Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
ada dua titik yaitu di wilayah RW 03 dan
RW 04 yang berbatasan dengan peruma-
han, sampah yang dibuang ke TPS keban-
yakan sampah rumah tangga (organik).

Kesadaran masyarakat secara umum
dalam membuang sampah ke tempatnya
cukup baik. sehingga terciptanya kenyama-
nan dan kebersihan lingkungan, menjadi-
kan lingkungan yang bersih dan sehat yang
menjadi dambaan setiap warga, karena
kebersihan itu sebagian dari iman.

Faktor yang menghambat dalam pe-
laksanaan program Kebersihan lingkungan
di antaranya adalah kurangnya sarana pe-
nampungan berupa tong/bak sampah dan
sarana pengangkut sampah berupa gerobak
juga masih kurang dalam proses pengang-
kutan sampah dari rumah tangga sampai
ke tempat pembuangan sampah (TPS) dan
masalah pengaturan iuran/retribusi sampah
yang terjangkau dan pengelolaannya dilim-
pahkan pada pengurus RT/RW setempat.

Faktor penunjangnya adalah keberada-
an Tempat Pembuangan Sampah Semen-
tara (TPS) yang tak terlalu jauh dan adanya
proses komposter di TPS.

5. PENUTUP
Kesimpulan
Peneliti telah mengambil kesimpulan dan
gambaran tentang kebersihan lingkungan
di Kelurahan Cipondoh Indah sebagai
berikut :

a. Jarak rumah warga ke tempat pem-
buangan sampah (TPS) tidak terlalu
jauh yaitu kurang dari 150 meter, dan

pengurus RT sudah menugaskan orang
sebagai petugas pengangkut sampah
memakai gerobak, maka hal ini bukan
alasan bagi warga untuk tidak membu-
ang sampah pada tempatnya.

b. Yang menjadi kendala dalam melaksa-
nakan kebersihan lingkungan warga
Kelurahan Cipondoh Indah adalah:

1) Kurangnya kesadaran warga terha-
dap kebersihan lingkungan

2) Kurangnya pengetahuan warga
terhadap pola hidup bersih dan
sehat, tentang pengelolaan sampah
dan keindahan lingkungan.

3) Kurangnya pemahaman warga
terhadap peraturan pemerintah
mengenai kebersihan, keindahan
dan ketertiban (K-3).

4) Kurangnya fasilitas atau sarana pe-
nunjang kebersihan lingkungan.

c. Setelah program penyuluhan dilaksa-
nakan terdapat perubahan di antaranya
adalah :

1) Meningkatnya kesadaran warga
dalam menjaga dan memelihara
kebersihan lingkungan.

2) Meningkatnya kesadaran warga
untuk membuang sampah pada
tempatnya.

3) Rutinitas kerja bakti dan gotong
royong menunjukan peningkatan
dan kemajuan.

4) Setelah diadakan sosialisasi kepada
warga tentang Peraturan Daeerah
Kota Tangerang Nomor 18 tahun
2000 tentang Kebersihan, Keinda-
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han dan Ketertiban (K-3) dan
Peraturan Daerah Kota Tangerang
Nomor 3 tahun 2009 tentang pe-
ngelolaan sampah, warga memaha-
mi pentingnya kebersihan lingku-
ngan, dan mengetahui cara menge-
lola sampah sehingga tercipta
lingkungan yang bersih, indah dan
asri.

Saran
Setelah penulis melaksanakan penelitian di
Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan
Cipondoh Kota Tangerang, penulis me-
nemukan beberapa masalah, maka kiranya
penulis mengajukan saran-saran kepada
Pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat, To-
koh Pemuda, Kader PKK dan Posyandu,
Pemerintah Daerah dan pihak lain yang
terkait dalam upaya peningkatan kebersi-
han lingkungan dan membiasakan pemila-
han dan pengurangan sampah mulai dari
sumbernya. Saran-saran penulis di antara-
nya sebagai berikut.

a. Kelurahan Cipondoh Indah terletak di
wilayah perkotaan yang seharusnya
mampu menjaga dan meningkatkan
kebersihan lingkungannya dan meng-
himbau kepada pemerintah untuk
lebih memperhatikan dan menyedia-
kan sarana dan prasarana kebersihan.

b. Untuk memudahkan dalam pelaksa-
naan kegiatan yang berkesinambungan
dalam pengangkutan sampah dari
rumah tangga ke tempat pembuangan
sampah (TPS) dan dilanjutkan peng-
angkutan oleh armada/mobil sampah
ke tempat pembuangan akhir (TPA),

perlu ada komitmen serta kerja sama
yang baik antara pemerintah daerah
dengan pengelola sampah di wilayah.
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1. PENDAHULUAN
Latar Belakang

Kepemilikan akta kelahiran menjadi sangat
penting, karena dengan akta kelahiran ter-
sebut seorang anak memiliki bukti secara
hukum tentang statusnya sebagai anak sah
di mata hukum, sebagai bukti ahli waris
yang sah dan memperoleh kedudukan yang
pasti sebagai Warga Negara Indonesia
(WNI). Tetapi kenyataannya di dalam mas-
yarakat saat ini, pentingnya akta kelahiran
belum diketahui dan disadari oleh masya-
rakat luas.

Menurut Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Pasal 27 menerangkan bahwa : 1). Identitas
diri setiap anak harus diberikan semenjak

Kesadaran Masyarakat dalam Kepemilikan Akta
Kelahiran Dilihat dari Faktor Kualitas Pelayanan

Administrasi Kependudukan
(Studi Kasus di Kelurahan Cipondoh Kota Tangerang)

Toddy Aditya
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yuppentek

ABSTRAK

Proses pembuatan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dida-
sarkan atas Peraturan Menteri dalam negeri No. 28 tahun 2005, dengan persyaratan yang
birokratif akan membuat masyarakat malas untuk membuat akta kelahiran. Dengan ada-
nya Perwal No. 22 tahun 2014 tentang Pembebasan Biaya Retribusi Pengurusan Dokumen
Kependudukan, diharapkan kesadaran masyarakat akan terbangun, dan termotivasi untuk
mengurus dokumen kependudukan, sehingga pelayanan yang selama ini menjadi momok
yang menakutkan bagi masyarakat miskin akan layanan yang mahal, berbelit-belit dan
birokratis serta memakan waktu banyak akan terbantahkan.

kelahirannya. 2). Identitas sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) dituangkan dalam
akta kelahiran. 3). Pembuatan akta kelahi-
ran didasarkan pada surat keterangan dari
orang yang menyaksikan dan/atau mem-
bantu proses kelahiran. 4). Dalam hal anak
yang proses kelahirannya tidak diketahui,
dan orang tuanya tidak diketahui kebera-
daannya. Pembuatan akta kelahiran untuk
anak tersebut didasarkan pada keterangan
orang yang menemukannya.

Kurangnya sosialisasi pemerintah me-
ngenai pentingnya kepemilikan akta kela-
hiran, identitas diri warga negara indonesia
yang tercatat di Kota Tangerang. Rendah-
nya kualitas pelayanan oleh pihak Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
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Tangerang, menjadi salah satu faktor akan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya
akta kelahiran, dikarenakan masyarakat ber-
anggapan bahwa untuk memiliki akta kela-
hiran, akan berurusan dengan birokrasi yang
panjang, rumit, dan lama serta tidak jarang
petugas yang melayani seolah harus diberi
uang “rokok” untuk mempercepat pelaya-
nan, sehingga masyarakat tidak termotivasi,
malas dan menganggap bahwa mengurus
akta kelahiran akan sulit, lama dan memer-
lukan biaya untuk memuluskan pelayanan
yang dibutuhkan.

Permasalahan di atas seolah menggam-
barkan pelayanan administrasi kependudu-
kan menjadi ladang bisnis pegawai peme-
rintah. Begitu jauh intervensi bisnis hingga
mereka yang berpenghasilan rendah tidak
mendapatkan pelayanan yang memuaskan.
Fakta-fakta seperti ini memberi gambaran
jelas bahwa pelayanan selama ini ternyata
masih jauh dari harapan masyarakat, teruta-
ma kelompok masyarakat yang berpeng-
hasilan rendah atau masyarakat miskin.
Padahal, yang diharapkan oleh kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah atau
miskin adalah pelayanan cepat, murah atau
terjangkau, adil, bertanggung jawab serta
pelayanan yang tidak ternoda oleh intervensi
komersialisasi pelayanan.

Perumusan Masalah Penelitian

a. Bagaimanakah kesadaran masyarakat
dalam hal kepemilikan Akta Kelahiran?

b. Faktor-faktor apakah yang mengham-
bat dan mendukung dalam mengurus
Akta Kelahiran?

2. TINJAUAN PUSTAKA
Kualitas Pelayanan

Menurut Sinambela (2006:5), dikatakan
bahwa pelayanan publik adalah pemenu-
han kebutuhan keinginan dan kebutuhan
masyarakat oleh birokrasi pemerintah. Se-
lanjutnya Kepmen No.63/KEP/M.PAN/
7/2005. Prinsip-prinsip pelayanan publik
antara lain: 1). Kesederhanaan, artinya
prosedur layanan tak berbelit-belit, mudah
dipahami dan dilaksanakan. 2). Kejelasan
memuat, persyaratan teknis dan adminis-
trasi pelayanan publik, unit kerja/pejabat
berwenang dan bertangung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan dalam pelayanan publik,
rincian biaya pelayanan publik dan tata cara
pembayarannya. 3). Keamanan pelayanan
berarti mulai dari proses sampai dengan
hasil pelayanan harus mengandung unsur
keamanan, kenyamanan dan kepastian hu-
kum. 4). Efisiensi, artinya pelayanan ditu-
jukan langsung pada sasaran pencapaian. 5).
Ekonomis, maksudnya adalah dalam pene-
tapan biaya harus ada sifat kewajarannya.
6). Keadilan, maksudnya pelayanan harus
diupayakan dapat menjangkau ke seluruh
lapisan masyarakat, dengan kata lain tidak
ada diskriminasi. 7). Ketetapan waktu yang
mengandung arti bahwa organisasi harus
bisa melayani dengan cepat dan tepat sesuai
dengan aturan yang berlaku. 8). Kedisipli-
nan, kesopanan dan keramahan. Pemberi
layanan harus bisa tertib, teratur, disediakan
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi
serta fasilitas pendukung lainnya.

Masalah yang sering menjadi keluhan
publik terkait dengan pelayanan birokrasi
menurut Sinambela (2006:36), di antara-



59

Vol. 2 No. 01, Januari - Juni 2015

nya: (1) memperlambat proses penyelesai-
an pemberian izin, (2) Mencari berbagai
dalih, seperti kekuranglengkapan doku-
men pendukung, keterlambatan pengajuan
permohonan, dan dalih lain yang sejenis,
(3) Alasan kesibukan melaksanakan tugas
lain; (4) Sulit dihubungi, dan (5) Senantiasa
memperlambat dengan menggunakan
kata-kata “sedang diproses”.

Akta Kelahiran Secara Umum

Akta Kelahiran merupakan hak identitas
seseorang sebagai perwujudan Konvensi
Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Akta Kelahiran bersifat universal,
karena hal ini terkait dengan pengakuan
negara atas status keperdataan seseorang.
Selain itu, jika seorang anak manusia yang
lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar,
kelak akan menghadapi berbagai masalah
yang akan berakibat pada negara, pemerin-
tah dan masyarakat. Dalam perspektif
Konvensi Hak Anak (KHA), negara harus
memberikan pemenuhan hak dasar kepada
setiap anak, dan terjaminnya perlindungan
atas keberlangsungan, tumbuh kembang
anak.

Hak-hak Anak di berbagai Undang-
Undang, antara lain Undang-Undang No.
39/1999 mengenai Hak Azasi Manusia
(HAM) ataupun Undang-Undang No. 23/
2002 mengenai Perlindungan Anak, jelas
menyatakan Akta Kelahiran menjadi hak
anak dan tanggung jawab pemerintah un-
tuk memenuhinya. Ada sejumlah manfaat
atau arti penting dari kepemilikan akta ke-
lahiran, yakni : 1). Menjadi bukti bahwa

negara mengakui atas identitas seseorang
yang menjadi warganya. 2). Sebagai alat
dan data dasar bagi pemerintah untuk men-
yusun anggaran nasional dalam bidang pen-
didikan, kesehatan, sosial dan perlindungan
anak. 3). Merupakan bukti awal kewarga-
negaraan dan identitas diri pertama yang
dimiliki anak. 4). Menjadi bukti yang kuat
bagi anak untuk mendapat hak waris dari
orang tua. 5). Mencegah pemalsuan umur,
perkawinan di bawah umur, tindak keke-
rasan pada anak, perdagangan anak, adopsi
ilegal dan eksploitasi seksual. 6). Anak seca-
ra yuridis berhak mendapat perlindungan,
kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan
hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Dengan adanya Perwal No. 22 tahun
2014 tentang Pembebasan Biaya Retribusi
Pengurusan Dokumen Kependudukan, di-
harapkan kesadaran masyarakat akan terba-
ngun dan termotivasi mengurus dokumen
kependudukan, sehingga pelayanan yang
selama ini menjadi momok menakutkan
bagi masyarakat miskin akan layanan yang
mahal, berbelit-belit, birokratis dan mema-
kan waktu banyak akan terbantahkan.

3. METODOLOGI PENELITIAN
Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah
termasuk ke dalam jenis penelitian survey
dengan pendekatan kualitatif, artinya pada
penelitian ini dilakukan tidak hanya pada
keseluruhan obyek tetapi diambil sampel
yang representative dan penjelasan kondisi
obyek penelitian secara ilmiah, sehingga
ditemukan permasalahan relatif, distribusi
dan hubungan-hubungan variable psikolo-
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gisnya. Adapun tingkat eksplansi penelitian
ini yaitu termasuk kedalam jenis penelitian
deskriptif, yakni hanya ingin menggambar-
kan kondisi masyarakat tentang kesadaran
akan kepemilikan dokumen kependudu-
kan di Kelurahan Cipondoh Kecamatan
Cipondoh Kota Tangerang.

Operasionalisasi Variabel

Variabel yang digunakan adalah kualitas
pelayanan sebagai salah satu aspek kesadaran
kepemilikan dokumentasi kependudukan,
yaitu dengan mencari data langsung kepada
masyarakat tentang kesadaran kepemilikan
dokumentasi kependudukan dengan
bertumpu pada Perwal Nomor 22 Tahun
2014 Tentang Pembebasan Biaya Retribusi
Pengurusan Dokumen Kependudukan,
dengan demikian variable penelitian yang
digunakan merupakan variable mandiri.

Sampel ialah sebagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi
yang dianggap dapat mewakili sifat atau
karakteristik dari populasi tersebut. Maka
dalam penelitian ini diambil sampel pada
warga Kelurahan Cipondoh, aparat kelura-
han Cipondoh Kecamatan Cipondoh
Kota Tangerang, serta beberapa pegawai
Dukcapil untuk diwawancarai. Pengambi-
lan sampel pada penelitian ini yaitu secara
acak sederhana dari masyarakat dan pegawai
yang melaksanakan tugas pelayanan admi-
nistrasi kependudukan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data
yang kami lakukan adalah menggunakan
penelitian lapangan yang dimaksudkan

untuk memperoleh data-data yang empirik
yang diperlukan untuk mencapai tujuan
penelitian. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah : a),
Dokumentasi, yaitu mencari data menge-
nai hal-hal atau variabel yang berupa cata-
tan, transkripsi, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagai-
nya (Arikuto, 2006 : 231), b). Wawancara,
yaitu proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab
sambil bertatap muka antara si penanya
atau si pewawancara dengan si penjawab
atau responden (Arikunto, 2006 : 227).

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data  yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
yaitu memberikan gambaran atau suatu
fenomena tentang keadaan yang ada, yang
bersumber pada analisa data primer dan
data sekunder yang diperoleh melalui obser-
vasi, studi pustaka, wawancara yang dilaku-
kan dan pengumpulan data yang sesuai de-
ngan tema penelitian.

4. PEMBAHASAN HASIL
PENELITAN

Pelayanan Akta Kelahiran

Pelayanan pembuatan dokumen kependu-
dukan (akta kelahiran, KK, dan KTP)
termasuk ke dalam jenis pelayanan publik.
Pelayanan publik merupakan kebutuhan
masyarakat yang harus dipenuhi. Pelayanan
adalah cara melayani, membantu menyiap-
kan atau mengurusi keperluan orang atau
sekelompok orang. Sedangkan pengertian
kata publik adalah sejumlah manusia yang
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memiliki kesamaan berpikir, perasaan,
harapan, sikap, tindakan-tindakan dan baik
berdasarkan nilai-nilai dan norma yang
merasa memiliki, hal ini merupakan suatu
kesatuan masyarakat.

Pelaksana pelayanan publik di dalam
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tangerang adalah:

1. Tahap Administrasi

Dalam tahap ini, kegiatan yang dilak-
sanakan adalah :

a. Pendaftaran Permohonan

Dalam kegiatan ini yang dilakukan ada-
lah mencatat identitas setiap permoho-
nan yang akan mengurus kepentingan-
nya di bidang kependudukan dan jenis
urusan yang akan diurus oleh masing-
masing pemohon. Kegiatan ini dimak-
sudkan agar mereka yang akan mengu-
rus kepentingannya di bidang kependu-
dukan terlebih dahulu mendaftarkan
dirinya agar dapat diketahui jenis uru-
tan apa yang diinginkan oleh pemohon
dan dapat mengatur siapa yang harus
didahulukan proses pelayanannya. Ber-
dasarkan nomor surat pendaftarannya.
Setiap urusan kependudukan harus ter-
lebih dahulu mendaftarkan dirinya ke
dinas kependudukan dan pencatatan
sipil Kota Tangerang ini guna untuk
menghindari adanya suasana yang tidak
tertib, karena banyak warga yang akan
mengurus surat akta kelahiran anaknya
masing-masing.

Meski banyak masyarakat yang sudah
mengurus akta kelahiran tapi masih ada
banyak yang belum mengurus surat

akta kelahiran anaknya, ini terlihat dari
jumlah penduduk Kota Tangerang dari
segi tingkat pertumbuhan penduduk-
nya. Sebagian masyarakat cenderung
mengurus akta kelahiran anaknya kalau
ada urusan tertentu. Jika di bandingkan
masyarakat yang sadar akan pengurusan
akta kelahiran masih sangat jauh beda-
nya, meski Pemerintah Daerah Kota
Tangerang melalui dinas kependudu-
kan telah membuat program dengan
pembiayaan cuma-cuma bagi pembua-
tan akta kelahiran anak sejak kelahiran
sampai 60 hari berikutnya yaitu pem-
bebasan biaya sesuai dengan Perwal No
22 Tahun 2014 tentang Pembebasan
Biaya Retribusi  Pengurusan Dokumen
Kependudukan. Tapi masyarakat masih
belum tertarik, dan bahkan masyarakat
membuat akta setelah masuk sekolah
atau lebih parahnya lagi setelah dewasa
dengan usia yang sudah matang. Dari
hasil yang didapat beberapa orang eng-
gan membuat akta kelahiran dengan
berbagai alasan seperti pengaruh kema-
lasan, kebijakan, pembiayaan pembua-
tan akta kelahiran, serta birokrasi yang
berbelit.

Adapun proses pembuatan akta kela-
hiran pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil didasarkan atas Peratu-
ran Menteri Dalam Negeri Nomor 28
tahun 2005.

b. Pemberian Penjelasan tentang Persya-
ratan Pengurusan

Dalam kegiatan ini, aparat pemerintah
kelurahan diharuskan memberikan
penjelasan mengenai persyaratan yang
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diperlukan untuk setiap jenis urusan
yang diurus pemohon. Hal ini dimak-
sudkan supaya pemohon yang belum
membawa secara lengkap persyaratan-
persyaratan dalam pengurusan surat-
surat di bidang kependudukan ini ter-
lebih dahulu berusaha melengkapi per-
syaratannya, sehingga proses pelaksana-
an pelayanan dapat dilaksanakan lebih
lanjut.

Persyaratan yang diperlukan dalam pe-
ngurusan surat-surat di bidang kepen-
dudukan khususnya dalam pengurusan
akta kelahiran adalah:

1) Pengantar dari ketua RT

2) Fotokopi KTP orang tua yang
bersangkutan

3) Surat keterangan lahir dari dokter
atau bidan

4) Fotokopi kartu keluarga model A

5) Akta perkawinan atau surat nikah
orang tua bayi

6) Bagi anak yang proses kelahirannya
dan orang tuanya tidak diketahui
keberadaannya cukup membawa
berita acara pemeriksaan dari kepo-
lisian setempat.

Meskipun persyaratan ini sudah jelas,
namun masyarakat tetap belum memi-
liki kesadaran membuat akta kelahiran,
apakah karena kurang informasi atau
kurang dana dalam pembuatan akta
kelahiran, rasanya tidak karena harga,
karena membuat akta sudah dilakukan
pembebasan terhadap biaya retribusi
pengurusan dokumen kependudukan

sesuai dengan Perwal Nomor 22 Tahun
2014 asalkan memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan.

c. Kelahiran WNI yang Lahir di Tempat
Domisili Ibunya

1) Penduduk mengisi form surat kete-
rangan lahir di desa dan menyerahkan
kepada petugas register.

2) Surat keterangan kelahiran ditanda-
tangani pemohon dan diketahui oleh
kepala desa/lurah.

3) Kepala desa/lurah meneruskan surat
keterangan kelahiran tersebut kepada
instansi pelaksana melalui camat atau
UPTD.

4) Pejabat pencatatan sipil mencatat
pada register akta dan menerbitkan ku-
tipan akta kelahiran.

d. Kelahiran WNI yang Lahir di luar Do-
misili Ibunya

1) Penduduk mengisi formulir surat
keterangan kelahiran dan menye-
rahkan keterangan kelahiran dari
dokter/bidan dan menunjukkan
KTP ibu/bapaknya kepada instansi
pelaksana.

2) Pejabat pencatatan sipil mencatat
dalam register akta dan menerbit-
kan kutipan akta kelahiran

e. Kelahiran Anak yang Tidak Diketahui
Asal Usulnya atau Keberadaan Orang
Tuanya
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1) Pelapor/pemohon mengisi formu-
lir surat keterangan kelahiran deng-
an menyertakan berita acara peme-
rikasaan kepolisian sebagaimana
dimaksud dalam pasal 52 ayat 4
kepada instansi pelaksana.

2) Pejabat pencatatan sipil kepada in-
stansi pelaksana mencatat dalam
register akta kelahiran dan mener-
bitkan kutipan akta kelahiran.

f. Pencatatan Akta Kelahiran WNI di
luar Wilayah NKRI

1) Kelahiran WNI dicatatkan pada
instansi yang berwenang di negara
setempat.

2) Hasilnya dilaporkan pada perwaki-
lan RI dengan persyaratan seperti:

a) Bukti pencatatan kelahiran di
Negara setempat

b) Fotokopi pasport RI orang tua

c) Kutipan akta perkawinan atau
buku nikah atau bukti tertulis
perkawinan orang tua

d) Tata cara pencatatan

e) WNI mengisi form pelaporan
kelahiran dan menyerahkan
persyaratan pada konsuler

f ) Pejabat konsuler mencatatkan
dalam daftar kelahiran WNI,
memberikan bukti pencatatan
kelahiran

3) Dalam hal negara setempat tidak
menyelenggarakan pencatatan bagi
orang asing, pencatatan dilakukan

oleh perwakilan RI setelah meme-
nuhi persyaratan :

a) Surat keterangan lahir dari
dokter

b) Fotokopi paspor orang tua

c) Kutipan akta kelahiran

4) Pejabat konsuler mencatat dalam
register akta dan menerbitkan kuti-
pan akta kelahiran

5) Perwakilan RI berkewajiban men-
yampaikan data kelahiran kepada
instansi pelaksana lewat Depdagri,
selanjutnya data tersebut direkam
di dalam database kependudukan
oleh instansi pelaksana

g. Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut
atau Pesawat Terbang

1) Kelahiran WNI diatas kapal laut
atau pesawat terbang di dalam atau
di luar NKRI diberikan surat kete-
rangan oleh nahkoda kapal laut/
pilot pesawat terbang.

2) Persyaratan dan tatacara pencatatan
kelahiran sama dengan ketentuan-
ketentuan kelahiran diluar domisili
dan diluar wilayah NKRI.

2. Tahap Pengolahan

Pada tahap ini kegiatan yang dilaksana-
kan yaitu :

a. Pemeriksaan Formulir Persyaratan
Diserahkan Pemohon

Setelah pemohon menyerahkan for-
mulir yang telah diisi berikut persyara-
tannya, kegiatan selanjutnya adalah
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pemeriksaan formulir dan kelengkapan
persyaratannya. Kegiatan ini bertujuan
untuk mengetahui apakah berkas-
berkas yang diajukan pemohon sudah
memenuhi persyaratan lengkap atau
belum. Jika pemohon tersebut sudah
lengkap persyaratan yang diajukannya,
maka permohonannya bisa dilanjutkan
untuk proses lebih lanjut. Sebaliknya
jika masih ada yang kurang memenuhi
syarat maka proses pelayanan dapat di-
tunda sampai pemohon yang bersang-
kutan memenuhi kekurangan dalam
persyaratan pengurusan surat-surat
yang diinginkan tersebut.

Pada proses pelayanan pemeriksaan for-
mulir persyaratan yang diserahkan ke-
pada para pegawai dinas kependudu-
kan dan pencatatan sipil Kota Tange-
rang diproses dengan standar kualitas
yang cukup baik dengan sistem yang
telah ditentukan.

b. Pembayaran Biaya oleh Pengurusan Pe-
mohon

Berdasarkan daftar yang ada di dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Tangerang dapat diketahui besarnya pe-
ngurusan akta kelahiran masing-masing
sebagai berikut :

1) Akta kelahiran umum tidak dipu-
ngut biaya anak pertama adalah Rp.
25.000 sedangkan untuk anak be-
rikutnya Rp. 30.000 untuk seo-
rang anak.

2) Akta kelahiran istimewa, pemerin-
tah menentukan pungutan biaya
anak.

3. Tahap Realisasi/Penandatanganan
Berkas/Surat oleh Dinas Kependudu-
kan dan Catatan Sipil.

Setelah dilakukan pemeriksaan ulang
atas surat-surat masuk yang memerlukan
pengesahan kepala dinas, dalam hal ini staf
pada bagian sekretariat, selanjutnya surat
dinyatakan memenuhi syarat bisa langsung
mendapat pengesahan dari kepala dinas.
Namun untuk surat yang belum meme-
nuhi persyaratan, terlebih dahulu dilakukan
perbaikan. Perbaikan ini dapat dilakukan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Tangerang yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat diketahui
bahwa pada hakikatnya pengurusan berkas
akta kelahiran itu dapat dilakukan dengan
lancar, walaupun sebenarnya birokrasi yang
menuntut suatu penyelesaian yang berta-
hap, namun dapat dilakukan kebijaksanaan
yang bertujuan untuk memperlancar pem-
berian pelayanan kepada masyarakat.

Pencatatan dan penyerahan surat-surat
kepada pemohon yang mengajukan setelah
berkas yang diajukan pemohon berada di
dinas kependudukan dan catatan sipil Kota
Tangerang, sebelum surat-surat diserahkan
kepada si Pemohon terlebih dulu dilaku-
kan pencatatan ke dalam buku register yang
meliputi tanggal penyelesaian pengurusan,
nomor urut pendaftaran, nama pemohon,
pekerjaan, alamat, sanksi-sanksi, keterangan
yang lain.

Faktor Penghambat dan Pendukung
Implementasi Kepengurusan Akta
Kelahiran
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1. Faktor Penghambat

Pemberian pelayanan kepada masyara-
kat tentu mempunyai faktor yang meng-
hambat sebuah instansi dalam memberikan
pelayanannya baik dari faktor yang men-
dukung atau faktor yang menjadi kendala
dalam memberi proses pelayanan. Beberapa
faktor pendukung yang penting di dalam
pelayanan yaitu :

a. Dasar hukum, yang menjadi landasan
kerja pelayanan;

b. Jumlah tenaga kerja dan kualifikasi sa-
ngat perlu untuk mempercepat pelaya-
nan dan masing-masing karyawan me-
miliki keahlian yang baik dibidangnya;

c. Faktor sarana dan prasarana, sangat pen-
ting sebagai penunjang pelayanan, se-
makin tingggi teknologi yang diguna-
kan maka semakin cepat pelayanannya.

Di antara faktor-faktor di atas yang
paling utama menjadi masalah sorotan
pemerintah kita adalah masalah sarana dan
prasarana. Untuk melakukan entry data
NIK maupun sejenisnya. Meskipun terda-
pat beberapa unit yang digunakan khusus-
nya untuk pembuatan akta kelahiran tapi
masih dinilai kurang mencukupi guna me-
ningkatkan kualitas pelayanan pembuatan
akta kelahiran. Dengan jumlah yang cukup
diharapkan nantinya pembuatan akta dapat
diselesaikan hanya dalam hitungan jam saja.
Selain itu pemanfaatan mesin gandset perlu
dipertimbangkan dan diperhatikan.

Faktor-faktor yang disebutkan di atas
juga sejalan dengan pemikiran mengenai

aspek-aspek yang mempengaruhi baik
tidaknya suatu pelayanan seperti:

a. Reability : Kemampuan untuk mem-
produksi jasa sesuai yang diinginkan
secara tepat.

b. Assurance : Pengetahuan dan Kesopan-
santunan serta kemampuan meyakin-
kan pelanggan. Di sini pegawai harus
memiliki pelayanan yang mengutama-
kan pelanggan, meskipun instansi pe-
merintah hendaknya bekerja seperti
pemerintah swasta atau usaha pribadi.

c. Emphaty : Tingkat perhatian indivi-
dual yang diberikan kepada pelanggan.

d. Responsives : Kemampuan memban-
tu pelanggan dan memberi pelayanan
yang tepat.

Setiap instansi dalam menjalankan pe-
layanan public walaupun instansi tersebut
telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi
pasti ada kelemahan yang tak bisa ditutupi.
Tidak terkecuali dengan dinas Kependudu-
kan dan Catatan Sipil Kota Tangerang. Hal
ini kita lihat sebagai faktor yang mengham-
bat dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
dalam memberi pelayanan kepada masya-
rakat dalam pembuatan akta kelahiran, di
antaranya adalah :

a. Kurang responsif

b. Tidak memperhatikan keluhan mas-
yarakat

c. Tidak berfokus pada pelanggan

d. Tidak ada keterlibatan secara total atau
tidak melibatkan semua orang yang ter-
kait dalam pelayanan
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e. Tidak ada pengukuran, dalam artian
tidak ada penyusunan ukuran-ukuran
dasar dalam pelayanan ataupun standar
yang telah ditentukan.

f. Tidak ada perbaikan yang berkesinam-
bungan, dalam artian hal-hal dibawah
ini tidak diperhatikan :

1) Memandang pekerjaan sebagai
suatu proses

2) Mengantisipasi perubahan keingi-
nan kebutuhan pelanggan

3) Mengurangi waktu siklus/proses

4) Menerima umpan balik dari hati

Kelemahan dari pelaksanaan pelayanan
dalam pembuatan akta kelahiran yang
menyebabkan terjadinya permasalahan
yang berasal dari faktor eksternal dan in-
ternal organisasi.

a. Faktor Internal

Jika dilihat dari faktor pendukung dan
aspek yang dikemukakan di atas yang
termasuk dalam sisi internal adalah :

1) Sumber daya manusia, SDM bisa
dilihat dari kualitas para pegawai,
pola pikir dan cara yang diterapkan
pegawai. Kurangnya pegawai yang
tidak profesional sangat memenga-
ruhi kinerja pegawai serta pelaya-
nan. Hal ini dapat dilihat dari latar
belakang pendidikan.

2) Sikap pegawai yang kurang res-
ponsif terhadap masyarakat, hal ini
terlihat ketika ada masyarakat yang
hendak mengurus akta kelahiran,
tidak mendapat tegur sapa seperti

menanyakan keperluan dari mas-
yarakat yang hendak mengurus ke-
perluan tersebut.

3) Sarana dan prasarana, sarana dan
prasarana yang optimal adalah alat
penunjang pemberian pelayanan
yang optimal. Hal ini dapat dilihat
dari bentuk ruangan yang masih
belum optimal untuk melakukan
pelayanan kepada masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berasal dari luar orga-
nisasi juga menjadi faktor penghambat
sistem yang ada. Faktor eksternal ini
meliputi lokasi, lingkungan, masyara-
kat sebagai pelanggan jasa. Berdasarkan
hasil pengamatan dan perolehan data,
faktor eksternal ini datang dari masya-
rakat itu sendiri. Masyarakat membuat
akta kelahiran dengan alasan keperluan
mendesak hingga masyarakat meminta
percepatan proses pembuatan akta. Ke-
sadaran masyarakat untuk melaporkan
peristiwa kependudukan masih sangat
minim. Selain itu jarak yang terlalu jauh
menjadi alasan masyarakat kesulitan
dalam melaporkan peristiwa penting
di bidang kependudukan. Hambatan
Implementasi Akta Kelahiran Gratis :

1) Rendahnya pemahaman orang tua
dan keluarga mengenai nilai guna
dari Akta Kelahiran serta kewajiban
pelaporan kelahiran tepat waktu
(kurang dari 60 hari kerja), sehing-
ga pendaftaran kelahiran baru dila-
kukan ketika anak usia sekolah.
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2) Kurangnya kepemilikan persyara-
tan pelaporan kelahiran (tidak ada-
nya bukti kelahiran dari penolong
kelahiran, tidak dimilikinya Buku
Nikah/Akta Perkawinan Orang
Tua).

3) Masih terbatas dan belum terpenu-
hinya alokasi anggaran, kelemba-
gaan, ketatalaksanaan dan SDM,
baik ditingkat pusat. maupun dae-
rah yang memadai mengenai proses
pemberian pelayanan pembuatan
Akta Kelahiran agar tidak dikenai
biaya.

4) Masih ada kesan pembuatan akta
kelahiran mahal, prosedur birok-
rasi berbelit-belit dan jarak tempuh
dari tempat tinggal ke kantor Cata-
tan Sipil yang cukup jauh sehingga
proses pengurusannya banyak me-
libatkan jasa pihak ketiga.

5) Adanya UU No. 23/2006 tentang
Adminduk yang menetapkan bah-
wa untuk kelahiran yang pelapo-
rannya lebih 1 tahun sejak tanggal
kelahirannya melalui ijin peneta-
pan PN (saat ini baru diberlakukan
bagi kelahiran setelah UU No. 23/
2006).

2. Faktor Pendukung

Upaya Terobosan Untuk Memperce-
pat Pemenuhan Hak Identitas Bagi Anak : : : : :

a. Pemerintah perlu melakukan harmo-
nisasi Undang-undang No. 23/2006
tentang Administrasi Kependudukan,
pasal 32 dengan Undang-undang NO.

23/2002 tentang Perlindungan Anak,
pasal 5, 27, 28.

b. Pemerintah perlu meningkatkan sosia-
lisasi Undang-undang No. 23/2006
tentang Administrasi Kependudukan 
dan Undang-undang Nomor 23/2002
tentang Perlindungan Anak kepada
masyarakat.

c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
secara terpadu perlu pro aktif dan men-
dekatkan akses layanan masyarakat
untuk pemenuhan akta kelahiran tidak
dipungut biaya kepada semua anak (0-
18 tahun), mengembangkan koordi-
nasi dengan instansi yang terkait dalam
rangka menumbuhkan kondisi kebu-
tuhan masyarakat terhadap akta kela-
hiran; (sektor Kesehatan, Pendidikan
dan Peradilan)

d. Terus menerus mendorong terwujud-
nya UPTD  instansi pelaksana tingkat
kecamatan disamping adanya program
peningkatan kualitas dan kuantitas
SDM.

e. Menyerahkan kebijakan masa transisi
penerapan Undang-undang No. 23/
2006 (dispensasi pencatatan kelahiran)
kepada daerah sesuai dengan kebutu-
han ataupun pemberlakuan ketentuan
keterlambatan pencatatan kelahiran
lebih dari 1 (satu) tahun melalui ijin
PN diprioritaskan bagi kelahiran sete-
lah Undang-undang No. 23/2006 dan
tetap memberlakukan dispensasi bagi
kelahiran sebelum Undang-Undang
No. 23/2006.
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Dengan adanya Perwal Kota Tangerang
No 22 tahun 2014 tentang Pembebasan
Biaya Retribusi Pengurusan Dokumen Ke-
pendudukan, diharapkan kesadaran mas-
yarakat terbangun, dan termotivasi untuk
mengurus dokumen kependudukan, agar
pelayanan yang selama ini menjadi momok
yang menakutkan bagi masyarakat miskin
akan layanan yang mahal, berbelit-belit dan
birokratis serta memakan waktu banyak
akan terbantahkan.

Pentingnya Kepemilikan Akta
Kelahiran

Berdasarkan data yang diperoleh dari
Kelurahan Cipondoh, bahwa pada tahun
2013 ada sebanyak 509 orang yang mem-
buat surat keterangan lahir dari kelurahan
dengan berbagai alasan seperti untuk keper-
luan sekolah dan pembuatan akta kelahi-
ran, namun pada kenyataan di lapangan
berbanding terbalik dengan hasil wawan-
cara dengan masyarakat karena didapatkan
data bahwa masih ada banyak warga yang
belum memiliki/mengurus surat akta kela-
hiran. Harus diadakan sosialisasi bagi warga
mengenai adanya pemutihan yang diberi-
kan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Tangerang dengan berdasarkan
pada Perwal Nomor 22 tahun 2014 perihal
Pembebasan Biaya Retribusi Pengurusan
Dokumen Kependudukan kepada warga
kelurahan Cipondoh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Upaya peningkatan kesadaran dan pema-
haman orang tua tentang pentingnya akta

kelahiran menjadi prioritas. Oleh karena
itu, kegiatan sosialisasi, komunikasi serta
informasi untuk kepemilikan akta kelahi-
ran harus terus dilakukan dengan melibat-
kan Pemerintah Daerah setempat dengan
tidak memungut biaya untuk semua anak
(0-18 tahun).

Adapun proses pembuatan akta kela-
hiran pada Dinas Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil didasari atas Peraturan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005,
dengan persyaratan birokratis akan mem-
buat masyarakat malas membuat akta kela-
hiran. Sedangkan pelayanan yang berkuali-
tas dalam layanan publik pemerintah telah
mengeluarkan instrumen sebagai landasan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik
yang tercantum dalam KEPMEN No.63/
KEP/M.PAN/7/2005.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Wa-
likota No. 22 tahun 2014 tentang pembe-
basan Biaya Restribusi Pengurusan Doku-
men Kependudukan, diharapkan kesadaran
masyarakat akan terbangun dan termotivasi
untuk mengurus dokumen kependudukan
sehingga pelayanan yang selama ini menjadi
momok menakutkan bagi masyarakat
miskin akan layanan yang mahal, berbelit-
belit dan birokratis serta memakan waktu
banyak akan terbantahkan.

Saran

a. Perlunya peran serta pemerintah untuk
menyosialisasikan akan pentingnya
Akta Kelahiran.

b. Perlunya sosialisasi yang lebih mengena
kepada masyarakat mengenai Perwal
No. 22 tahun 2014 tentang pembeba-
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san Biaya Restribusi Pengurusan Do-
kumen Kependudukan.

c. Bagi masyarakat hendaknya memiliki
kepedulian dan kesadaran hukum se-
bagai warga Negara yang patuh dan taat
hukum, tentang pentingnya memiliki
akta kelahiran sebagai identitas Warga
Negara Indoensia.

d. Pentingnya upaya dari pihak Kelurahan
untuk membangun masyarakat sadar
hukum dan bergotong royong dalam
pembangunan daerahnya.
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Abstrak

Teknologi sebagai media komunikasi dan komunikasi pemasaran (marketing commu-
nication) adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Media komunikasi dapat
menjadi sarana untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat sebagai audiens. Perkem-
bangan teknologi yang pesat, ikut mendorong pula penggunaan internet di masyarakat.
Hal ini terlihat dari jumlah pengguna situs jejaring sosial yang cukup besar, seperti Facebook
for Blackberry, Facebook for Iphone, Twitter for Ipad, dan lain-lain. Perubahan perilaku
masyarakat yang lebih menaruh perhatian pada internet menjadi tantangan bagi agensi
periklanan dalam memasarkan produk kliennya. Agensi ditantang untuk menemukan
cara agar produk klien dapat sampai di masyarakat melalui media komunikasi yang berbeda.
Permasalahan inilah yang mendorong produsen permen Skittles menggunakan beberapa
media baru sebagai salah satu strategi Komunikasi Pemasaran Terintegrasi.

Kata KunciKata KunciKata KunciKata KunciKata Kunci: teknologi, media komunikasi, komunikasi pemasaran terpadu

1. PENDAHULUAN
Teknologi sebagai media komunikasi dan
komunikasi pemasaran adalah dua hal yang
saling berkaitan, bahkan saling bergantung
satu sama lain. Dunia pemasaran membu-
tuhkan media sebagai sarana menyampai-
kan pesan kepada masyarakat sebagai audi-
ens. Teknologi membutuhkan  pemasaran
sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan adanya perkembangan
teknologi, atau bagaimana teknologi dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam

mempermudah kehidupan sehari–hari.
Teknologi sebagai media komunikasi men-
jadi sarana yang sangat efektif dalam dunia
pemasaran hingga saat ini. Berbeda dengan
zaman dahulu, masyarakat tidak lagi terlalu
menaruh perhatian pada media cetak. Mas-
yarakat kini lebih menaruh perhatian pada
media elektronik. David Wayne Eka, CEO
lintasberita.com dalam salah satu seminar-
nya bertema “Creative Digital Marketing”
mengatakan, kelak metode  perikalanan
AIDA (Attention–Interest–Desire–Action)
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akan berubah menjadi AISA (Attention–
Interest–Search–Action). Ketertarikan da-
lam diri masyarakat terhadap suatu produk
akan mendorong mereka untuk mencari
(search) informasi melalui internet menge-
nai produk yang sedang ditawarkan.

Mengapa internet? Perkembangan tek-
nologi yang semakin pesat dan mudahnya
akses mendapatkan teknologi mendorong
penggunaan internet di masyarakat. Ting-
kat penjualan smartphone dan komputer
portable yang tinggi, murahnya biaya lang-
ganan akses internet (speedy, fast net, dll),
menjadi faktor pendukung. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada kasus mening-
katnya pengguna situs jejaring sosial.
Jumlah pengguna situs jejaring sosial yang
cukup besar, mendorong produsen smart-
phone dan telepon selular lainnya untuk
menyediakan aplikasi situs jejaring sosial
pada produknya (misalnya Facebook for
Blackberry, Facebook for Iphone, Twitter
for Ipad, dll). Signature atau watermark dari
produk yang terpampang ketika pengguna
situs jejaring sosial mengupdate akun
mereka menggunakan aplikasi tersebut–
misalnya tulisan ‘via Facebook for Black-
berry’ di bawah status update–tanpa disa-
dari membentuk keinginan pengguna situs
jejaring sosial lain untuk menggunakan pro-
duk yang sama, hanya untuk mendapatkan
watermark tersebut. Beberapa kalangan
bahkan menyebut hal itu sebagai gengsi
karena takut tidak dianggap mengikuti
perkembangan zaman.  Melihat fenomena
ini, produsen smartphone dan telepon selu-
lar meningkatkan distribusi produk dan
menetapkan harga yang bersaing. Bakrie
Telecomm melalui produk handphone

‘Esia’ misalnya, memberikan harga Rp.
200.000,00 dengan mengunggulkan fitur
Facebook dan Twitter di produknya.
Keinginan ‘mendapatkan’ watermark pro-
duk berkembang menjadi perubahan
perilaku masyarakat dalam menggunakan
situs jejaring sosial. Masyarakat tidak lagi
mengupdate akun mereka, tetapi juga
untuk mencari informasi. Perilaku ini ter-
lihat jelas di Twitter. Penyebaran informasi
sering kali berlangsung jauh lebih cepat di
Twitter ketimbang di televisi.

Perubahan perilaku masyarakat yang
lebih menaruh perhatian pada internet
menjadi tantangan bagi agensi periklanan
dalam memasarkan produk kliennya.
Agensi ditantang untuk menemukan cara
agar produk klien dapat sampai di masya-
rakat melalui media komunikasi yang ber-
beda. Permasalahan inilah yang mendorong
munculnya  Integrated Marketing Com-
munication (IMC) atau Komunikasi Pe-
masaran Terintegrasi.

2. KAJIAN LITERATUR
Definisi Integreted Marketing
Communication
Komunikasi pemasaran terpadu atau Integ-
rated Marketing Communication (IMC)
adalah sebuah konsep di mana perusahaan
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan
berbagai saluran komunikasi untuk meng-
irim pesan yang jelas, konsisten dan meya-
kinkan berkenaan dengan perusahaan dan
produknya. (Kotler dan Amstrong, 2005).

Definisi IMC menurut American As-
sociation of Advertising Agencies adalah
sebuah konsep perencanaan komunikasi
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pemasaran yang memberikan nilai tambah
terhadap suatu perencanaan mendalam
dengan cara melakukan evaluasi terhadap
peran strategis dari berbagai macam ilmu
komunikasi dan mengkombinasikannya
untuk menghasilkan keakuratan, konsis-
tensi, dan efek komunikasi secara maksimal
melalui integrasi dari pesan-pesan terpisah.

Paul Smith (1996), dalam artikelnya
yang berjudul Admap menyatakan bahwa
IMC adalah konsep sederhana yang men-
yatukan semua bentuk dari komunikasi
menjadi satu kesatuan solusi. Pada intinya
IMC mengintegrasikan semua alat-alat
promosi sehingga alat-alat tersebut dapat
bekerja bersama-sama secara harmonis.

Dari definisi umum tersebut, kita bisa
lihat sejumlah manfaat IMC bagi organi-
sasi atau perusahaan, di antaranya:

a. Membentuk identitas merk yang kuat
di pasar dengan mengikat bersama dan
memperkuat semua citra dan pesan
komunikais perusaahn.

b. Mengkoordinasikan semua pesan, po-
sitioning dan citra, serta identitas peru-
sahaan melalui semua bentuk komuni-
kasi pemasaran.

c. Adanya hubungan yang lebih erat an-
tara perusahaan (melalui produk/jasa-
nya) dengan para konsumennya.

d. IMC adalah koordinasi dan pengguna-
an keseluruhan perangkat, kesempatan,
fungsi dan sumber daya dari komuni-
kasi permasaran dalam sebuah perusa-
haan ke dalam satu program yang me-
maksimalkan dampak pada konsumen
dengan biaya minim. Pernyataan

Thompson di  atas menggambarkan
kerja IMC yaitu untuk memberikan
hasil yang maksimal dan terbaik dalam
memasarkan suatu produk atau jasa.
IMC menjadi sebuah solusi bagi agensi
periklanan dalam menjangkau berba-
gai segmentasi pelanggan yang meng-
konsumsi beragam media.

IMC jugamerupakan pendekatan
berbasis data yang fokus ada identifikasi
pandangan konsumen dan mengembang-
kan strategi dengan saluran yang tepat
untuk membentuk hubungan konsumen
dan brang yang kuat. Agensi perikalanan
dapat menggunakan hanya beberapa
komponen dari IMC. Penggunaan didasar-
kan pada pendekatan yang diinginkan oleh
klien. Biasanya disesuaikan segmentasi
pelanggan produk klien. Oleh karena itu,
penting bagi agensi periklanan untuk me-
ngetahui di sisi mana dari konsumen yang
seharusnya dimasuki serta bagaimana dan
di mana konsumen menggunakan berbagai
tipe media.

Menggunakan IMC berarti memberi
konsistensi pesan yang disampaikan pada
konsumen meskipun menggunakan media
yang berbeda.  Konsistensi tersebut secara
tidak langsung akan menjadi retensi (peng-
ulangan) ketika konsumen melihat iklan
yang sama di media yang berbeda, kemu-
dian pesan akan melekat dalam benak kon-
sumen. Berbagai keuntungan lainnya yang
didapat dari menggunakan IMC adalah:

a. Corporate cohesion. IMC dapat digu-
nakan oleh klien sebagai alat strategis
dalam mengkomunikasikan citra dan
keuntungan dari produk atau jasa.
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b. Client relationship. IMC menyediakan
kesempatan bagi agensi periklanan
untuk memainkan peran penting yang
signifikan dalam pengembangan proses
komunikasi, dan menjadi partner yang
efektif dalam hubungan dengan klien.

c. Interaction. IMC memastikan komu-
nikasi antara agensi dan menciptakan
ikatan yang lebih kuat antara mereka
dank lien. Dengan menyediakan arus
informasi yang lebih terbuka, IMC 
memungkinkan partisipan komunika-
si berkonsentrasi dalam kunci dari pe-
ngembangan strategis, ketimbang
mengejar tujuan individu.

d. Motivation. IMC menawarkan ke-
sempatan memotivasi agensi perikla-
nan. Pemikiran yang tergabung dari
keseluruhan tim lebih baik dari pemi-
kiran yang berasal dari individu saja.
Hal ini juga memotivasi setiap anggota
dalam tim agensi periklanan untuk me-
nemukan potensi kreativitas mereka.

e. Measurability. Kemungkinan keuntu-
ngan yang terpenting adalah penyam-
paian kemampuan mengukur respon
dan akuntabilitas proses komunikasi

Definisi Media Komunikasi
Menurut Burgon dan Huffner dalam M.
Ghazali Bagus (2000) Media komunikasi
ialah perantara dalam penyampaian infor-
masi dari komunikator kepada komunika-
te yang bertujuan untuk efisiensi penyeba-
ran informasi atau pesan tersebut.

Burgon dan Huffer juga menjelaskan
fungsi media komunikasi yang bertekno-
logi tinggi ialah sebagai berikut.

a. Efisiensi penyebaran informasi; dengan
adanya media komunikasi terlebih hi-
tech akan lebih membuat penyebaran
informasi menjadi efisien. Efisiensi
yang dimaksudkan di sini ialah peng-
hematan dalam biaya, tenaga, pemiki-
ran dan waktu. Misalnya, ketika kita
ingin mempromosikan produk dari
perusahaan kita, akan lebih efisien dan
murah jika menggunakan media
komunikasi seperti facebook, twitter
dll.

b. Memperkuat eksistensi informasi;
dengan adanya media komunikasi yang
hi-tech, kita dapat membuat informasi
atau pesan lebih kuat berkesan terhadap
audience/ komunikate.

c. Mendidik, mengarahkan dan memer-
suasi; media komunikasi berteknologi
tinggi dapat lebih menarik audience.
Sebagaimana kita pelajari sebelumnya
tentang komunikasi persuasi maka hal
yang menarik tentunya mempermu-
dah komunikator dalam mempersuasi,
mendidik dan mengarahkan karena
adanya efek emosi positif.

d. Menghibur/ entertain/ joyfull; media
komunikasi berteknologi tinggi tentu-
nya lebih menyenangkan (bagi yang
familiar) dan dapat memberi hiburan
tersendiri bagi audience. Bahkan jika
komunikasi itu bersifat hi-tech maka
nilai jualnya pun akan semakin tinggi.
Misalnya, presentasi seorang marketing
akan lebih mempunyai nilai jual yang
tinggi jika menggunakan media komu-
nikasi hi-tech daripada presentasi yang
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hanya sekedar menggunakan metode
konvensional.

e. Kontrol sosial; media komunikasi ber-
teknologi tinggi akan lebih memiliki
fungsi pengawasan terhadap kebijakan
sosial. Seperti misalnya, informasi yang
disampaikan melalui TV dan internet
akan lebih mempunyai kontrol sosial
terhadap kebijakan pemerintah sehing-
ga pemerintah menjadi cepat tanggap
terhadap dampak kebijakan tersebut.

Definisi Media Baru
New Media atau Media Baru adalah pro-
duk teknologi komunikasi di masa depan
bersama-sama dengan komputer digital.
Sebelum 1980-an media diandalkan teru-
tama pada media cetak dan analog seperti
koran, bioskop televisi, dan radio. Sekarang
kita punya radio televisi, digital dan bios-
kop, sementara bahkan mesin cetak telah
diubah teknologi digital yang baru seperti
perangkat lunak manipulasi gambar seperti
Adobe Photoshop dan alat-alat dekstop
publishing.

Media baru adalah istilah yang dimak-
sudkan untuk mencakup kemunculan
digital, komputer atau jaringan teknologi
informasi dan komunikasi di akhir abad
ke-20. Sebagian besar teknologi yang
digambarkan sebagai “media baru” adalah
digital, sering kali memiliki karakteristik
dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat,
mampat, interaktif dan tidak memihak.
Beberapa contohnya adalah internet,
website, komputer multimedia, permainan
komputer, CD-ROMS dan DVD

Perkembangan teknologi komunikasi
informasi harus diakui memberi paradig-
ma baru yang mengubah keseluruhan cara
pandang kita tentang berbagai masalah dan
persoalan yang ada di muka bumi ini. Peru-
bahan paradigma ini juga memengaruhi
media massa.

Harus diakui kalau media baru dalam
bentuk elektronik yang lalu lalang di
jaringan internet adalah media informasi
masa depan. Harus diakui juga kalau media
baru ini memiliki footprint yang luar biasa
menjangkau berbagai lapisan pembaca dari
berbagai kelas, dan akan melampaui jumlah
pembaca media tradisional.

Media baru ini adalah fenomena masa
depan. Akan tetapi, sering kali kita tidak
pernah bisa mengerti esensi media baru ini
bagi kehidupan kita sehari-hari dan
menjadikannya sebagai ajang “debat kusir”
yang berkepanjangan. Berikut adalah
contoh-contoh media baru: internet, tele-
visi digital, digital cinema, komputer (PC),
DVD/CD, MP3 player, telepon seluler,
video game dan lain-lain.

3. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode studi kasus.
Penggunaan studi kasus sebagai metode pe-
nelitian dikarenakan bertujuan memberi
uraian secara lengkap dan mendalam ten-
tang strategi pemasaran terpadu permen
skittles (permen warna-warni)

Menurut Christine Daymon dan
Immy Holloway (2008: 161), studi kasus
adalah pengujian intensif, menggunakan
sumber bukti terhadap satu enitas tunggal
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yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada
umumnya studi kasus dihubungkan
dengan sebuah lokasi. “Kasusnya” mungkin
sebuah organisasi, sekumpulan orang se-
perti kelompok kerja atau kelompok sosial,
komunitas, peristiwa, proses, isu maupun
kampanye.

Sedangkan Kriyantono (2006: 65) stu-
di adalah metode riset yang menggunakan
berbagai sumber data (sebanyak mungkin
data) yang bisa digunakan untuk meneliti,
menguraikan dan menjelaskan secara kom-
prehensif berbagai aspek dari individu,
kelompok suatu program, organisasi atau
peristiwa secara sistematis. Penelaahan
berbagai sumber data ini membutuhkan
berbagai macam instrumen pengumpulan
data. Karena itu, periset dapat mengguna-
kan wawancara mendalam, obeservasi
partisipan, dokumentasi-dokumentasi
kuesioner (hasil survei), rekaman, bukti-
bukti fisik lainnya.

Sementara pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif menurut
Bogdan dan Taylor dalam Ruslan (2003:
212) diharapkan mampu menghasilkan
suatu uraian mendalam tentang ucapan,
tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati
dari suatu individu, kelompok, masyara-
kat, organisasi tertentu dalam konteks set-
ting tertentu yang dikaji dari sudut pan-
dang yang utuh, komprehensif dan holistic.

4. PEMBAHASAN DAN HASIL
PENELITIAN

A. Fenomena Media Baru
Saat ini, internet telah mengubah cara kerja
dunia bisnis. Segmentasi yang bervariasi,

targeting dan positioning ditujukan dengan
cara yang berbeda. Pemasaran atau marke-
ting telah berevolusi pada keterhubungan,
seiring dengan karakteristik baru yang di-
bawa internet. Sebelumnya, pemasaran
hanya dilihat sebagai satu arah, di mana
perusahaan mempromosikan produk, dan
memberi penawaran. Namun saat ini, pe-
masaran lebih terlihat seperti percakapan
antara penjual dan konsumen. Internet kini
membawa dunia menjadi lebih dekat, se-
olah tidak ada jarak.

Internet sangat membantu manusia
baik dalam komunikasi maupun di dalam
aktivitasnya sehari-hari. Demikian pula
bagi perusahaan sebagai produsen, dapat
lebih mudah dan efisien dalam memasar-
kan produknya tanpa harus mengeluarkan
terlalu banyak biaya. Namun demikian,
agensi periklanan tidak dapat sepenuhnya
mengandalkan teknologi internet, teruta-
ma di Indonesia. Internet literacy atau ting-
kat melek internet di Indonesia masih sang-
at sedikit. Berikut adalah statistik pengguna
internet di Indonesia per tahun 2007-2010.

Sumber: http://www.internetworldstats.com/

asia/id.htm

Persentase yang bahkan belum menca-
pai 25% dari penduduk Indonesia menjadi
‘PR’ bagi agensi periklanan untuk bisa men-
yampaikan pesan secara efektif melalui
berbagai media yang ada. Melalui IMC,
agensi periklanan dapat mempelajari bagai-
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mana menyampaikan pesan secara konsis-
ten, menggunakan media yang berbeda,
dan mampu menjangkau berbagai segmen-
tasi audiens atau pelanggan.

Dengan adanya internet, media sosial
online, seperti Facebook, Twitter, sangat
efisien jika digunakan untuk lebih dekat
dengan pelanggan. Kita bisa berkomunika-
si dua arah secara lebih personal, intensif
dan hemat biaya. Pesan yang ditinggal pela-
nggan, dapat dijawab satu-satu, tanpa harus
real time (tidak seperti telepon bebas pulsa,
yang memang harus tersedia dan merespon
langsung), dan dapat dipersiapkan satu-satu.
Sifatnya pun dua arah, tak perlu menunggu
pelanggan komplain, tapi dapat menyapa
mereka terlebih dahulu, dan yang pasti,
hemat biaya, karena yang dibutuhkan cu-
kup sambungan internet saja.

Mengumpulkan Pelanggan Melalui
Media Sosial
Bagaimana memulainya? Tentu kita harus
membuat account untuk perusahaan. Di
Facebook, bisa memanfaatkan facebook
page, di mana kita dapat meletakkan profile,
mengirim catatan, foto-foto, atau mem-
buka forum diskusi. Setelah ini dibuat, un-
danglah pelanggan untuk menjadi fans. Ini
dapat dilakukan secara manual, dengan
mencari satu-satu pelanggan (untuk pela-
nggan premium dengan jumlah relatif sedi-
kit), atau bisa menggunakan social media
ad untuk mengundang dan menjangkau
mereka secara cepat.

Media sosial seperti facebook atau
twitter lebih nyaman bagi pelanggan. Tidak
seperti website atau newsletter yang relatif
satu arah, media sosial memfasilitasi res-

pons langsung sehingga kontrol dari pela-
nggan sendiri lebih kuat. Kenyamanan ini
diharapkan dapat menjadi perekat sehingga
mereka selalu dekat dengan kita atau pro-
duk yang ditawarkan.

Konsentrasi Membangun Komunitas
Pelanggan biasanya datang kembali ke jari-
ngan sosial karena memperoleh informasi
terbaru yang eksklusif. Jangan bombardir
dengan hard selling, tapi edukasi pelanggan
dengan informasi-informasi baru. Kalau
harus melakukan aktivitas sales, usahakan
untuk membuat promo khusus yang terse-
dia khusus bagi anggota komunitas. Deng-
an mengirim informasi yang berkualitas,
dan membantu akan menjamin kedatang-
an kembali.

Aktivitas ini bisa juga didukung dengan
kegiatan-kegiatan offline jika memungkin-
kan. Ini memungkinkan antarpelanggan
untuk membangun komunikasi dan tukar
pengalaman, sehingga hubungan akan bisa
lebih erat. Jika komunitas terlalu luas, atau
produknya memang masal, kita bisa pecah
berdasarkan lokasi atau kesamaan demog-
rafi dan masukkan mereka dalam komuni-
tas tersendiri. Misalnya produk motor
bebek, Anda bisa memecahnya menjadi
motor bebek modifikasi (berdasarkan
minat), bebek chapter kota (berdasarkan
wilayah), atau bebek untuk ABG (berdasar-
kan usia).

Gunakan Permainan Minat
Meskipun mereka semua menjadi follower
kita, tetapi bukan berarti pelanggan punya
minat dan kesukaan yang sama. Dengan
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sering mengeluarkan promo di bidang ter-
tentu, perusahaan akan meraih insight, apa
yang sebetulnya diinginkan oleh pelanggan
kita. Mainkan ini secara lebih reguler untuk
memperoleh gambaran yang lebih lengkap.
Dari hasil tersebut Anda bisa memperlaku-
kan pelanggan secara lebih tepat.

B. Memasarkan Produk Melalui
Media Baru

Terkadang sangat menjengkelkan saat
membuka Facebook terdapat bermacam-
macam barang dagangan yang memenuhi
wall kita. Seni memasarkan produk di
Facebook yang saya sering lihat adalah
mengupload barang jualannya dan men-
tag ke relasi teman-teman yang bertujuan
jika berminat langsung dapat memesan.
Ada juga memberi message yang di dalam-
nya informasi tentang produk yang dijual.
Teknik seperti ini memang paling mudah
diterapkan, tapi sangat menjengkelkan bagi
sebagian orang. Bagaimana menjual di Face-
book dengan lebih elegan dalam mempro-
mosikan produknya?

Memasarkan suatu produk di Facebo-
ok yang elegan dengan mengintegrasikan
fasilitas gratis (free) untuk mempromosi-
kan produknya. Seperti apakah fasilitas
gratis (free) tersebut? Berikut fasilitas gratis
media baru: RSSFeed dan Email News-
letter dari Google Feedbuner, Twitter,
Flickr, MySpace dan lain-lain.
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C. Skittles (Permen Warna-Warni)
Menerapkan IMC Online

Berikut penerapan Integrated Marketing
Communication (IMC) online, yang dila-
kukan oleh produk Skittles, permen warna
warni. Adapun penerapannya adalah:

PPPPPererererertamatamatamatamatama, kita melakukan pencarian
menggunakan Google Search Engine, dan
ternyata penggunakan dengan kata kunci
’skittles’, wow banyak sekali terkoneksinya.

KeduaKeduaKeduaKeduaKedua, kita memasuki official websi-
tenya, seperti apakah gerangan? Ternyata
websitenya hanya single page, scroll down.

KetigaKetigaKetigaKetigaKetiga, kita memasuki wilayah social
media: Facebook. Di Facebook, Skittles
membuat aplikasi yang engagement meski
hanya sebatas fitur comment, but it’s great!

Selain iklan yang engagement, Skittles
memaksimalkan fitur yang ada di Facebo-
ok, yaitu Menu Discussion untuk mencari
insight terhadap produknya.

KeempatKeempatKeempatKeempatKeempat, kita mencari tahu apakah
di YouTube product Skittles ini ada? Aha,
video yang ada di YouTube sama dengan
yang ada di Facebook Video, terkoneksi
dengan baik.
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KelimaKelimaKelimaKelimaKelima, kita memasuki wilayah realti-
me update, yaitu Twitter. Skittles is there!,
tetapi sepertinya kurang terupdate dengan
baik.

KeenamKeenamKeenamKeenamKeenam, karena di mana-dimana ter-
lihat banyak gambar. Apa gambar-gambar
tersebut yang berhubungan dengan Skittles
ada di Flickr? Ternyata gambar-gambar ini
selalu menggunakan nama file gambar yang
menggunakan kata ‘Skittles’.

KetujuhKetujuhKetujuhKetujuhKetujuh, Skittles juga menggunakan
Wikipedia sebagai informasi tentang pro-
duknya.

Di atas adalah beberapa contoh peng-
gunaan IMC online yang dilakukan oleh
Skittles. Hal ini tidak luput dari pesan yang
ingin disampaikan, karena jika melihat se-
cara keseluruhan, dari tone manner hingga
konsepnya terlihat jelas, rapi dan tersusun.

Sepanjang mengamati kegiatan online
tiap hari, akhirnya dapat disimpulkan dan
menjabarkan bagaimana membuat strategi
Integrated Marketing Communication
(IMC) online secara teknis serta tips dan
tricknya. Dalam hal ini kami tidak menja-
barkan bagaimana membuat creative idea
untuk kampanye brand online, tetapi men-
jelaskan secara teknis bagaimana mewujud-
kan creative idea Anda kedalam kampanye
online.

Strategi IMC online sama halnya deng-
an Strategi IMC offline, yang mengkomu-
nikasikan satu pesan dan diimplementasi-
kan ke berbagai media placement, tentunya
disesuaikan dengan target market yang
dituju. Perbedaan antara offline dan online
adalah bahwa berkampanye online dapat
berinteraksi satu dengan yang lainnya atau
dalam bahasa yang familiar-nya adalah
Engagement. Walaupun pada offline hal
ini pun sering dilakukan Public Relation
(PR). Social media hanya tools untuk me-
masuki social networking dengan mudah,
tak harus bekerja keras membangun komu-
nitas. Melainkan komunitas tersebut sudah
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terbangun, hanya tinggal bagaimana meng-
klasifikasikan needs and wants komunitas
tersebut berdasarkan behavior. Untuk lebih
kenal dengan social media, mari melanjuti
penjelasan dibawah ini.

Social media tercipta dari kebutuhan
untuk dapat berinteraksi satu sama lainnya
tanpa batas usia, waktu dan tempat dan
selain itu dengan didukung dengan tekno-
logi yang terus berevolusi, maka terciptalah
tools yang memiliki fitur dan fungsi yang
berbeda satu sama dengan lainnya. Awal
muasal hal ini terjadi dikarena kebutuhan
akan berbagi, maka terciptalah tools seperti;
YouTube yang fokus pada video online,
Flickr yang fokus untuk menampung gam-
bar, Slideshare yang dikhususkan untuk
presentasi online dan Rapidshare yang
khusus untuk menampung segala macam
jenis file dalam ukuran yang besar ataupun
kecil dalam kapasitasnya dan juga tidak
kalah pentingnya adalah blog.

Kehadiran blog menjadi sangat dimi-
nati, dikarenakan sangat mudah mengope-
rasikannya dan juga tidak mengeluarkan
biaya. Dengan blog ini setiap orang dapat
‘berteriak’ mengutarakannya kedalam tools
ini dari berbagi tentang teknologi yang
update hingga membicarakan gaya hidup.
Konsep ‘Share’ ini memberi kesimpulan
bahwa tools yang disebutkan tadi adalah
suatu fasilitas yang dapat memberi ruang
bagi setiap orang untuk dapat memberikan
dan menerima ilmu pengetahuan dalam
bentuk apapun dalam dunia online.

Kata kunci ’share’ ini akhirnya berevo-
lusi menjadi ‘Engagement’, tidak hanya
berbagi saja, tetapi setiap orang dapat ber-

interaksi satu dengan yang lainnya. Terbuka
tanpa harus ditutupi, baik buruk akan
terlihat secara telanjang dan akan dinilai
secara langsung oleh siapapun. Hal ini yang
harus diperhatikan dampak baik dan
buruknya bagi pemilik brand, keberadaan
suatu brand didalam dunia online sangatlah
sensitif. Jika tidak peka, maka keberadaan
brand di online akan hilang dengan cepat
ataupun terpuruk. Jika peka, maka akan
menjadi buah bibir yang baik dan menim-
bulkan buzz positif yang tersebar dalam
hitungan detik terhadap brand tersebut.

Dengan Engagement ini, terciptalah
tools yang dapat mewujudkan revolusi
tersebut pada dunia online. Facebook dan
Twitter adalah hasil akhir dari revolusi ‘En-
gagement’ ini yang mempunyai komunitas
paling banyak diminati diseluruh dunia.
Walaupun tools ini bukan merupakan pio-
ner pada social media, tetapi keberadaannya
dapat merubah behavior manusia.

D. Media Sosial bagi Pemilik
Merek

Kebangkitan media sosial online seperti
friendster, facebook, twitter dll, tentu tak
lepas dari pantauan pemilik merk. Mereka
sangat peduli, namun memanfatkannya
dengan pendekatan konvensional. Cukup
pasang banner atau iklan. Pada saat ingin
mengelaborasi secara penuh, ada semacam
kebingungan tentang bagaimana media so-
sial itu bisa cocok dengan marketing sebuah
merk.

Menurut pernyataan Tom Smith dari
trendstream. net ada beberapa hal mengapa
pemilik merek sedikit kesulitan memanfa-
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atkan sosial media sebagai alat marketing.
Di antaranya adalah:

1) Media Sosial sering dipandang sebagai
kanal marketing

Padahal dalam kenyataannya lebih dari
itu. Kemampuan media sosial yang
bersifat seperti virus, dapat digunakan
untuk berinteraksi dengan pelanggan
dengan pendekatan yang sama sekali
berbeda. Tidak hanya searah dari pemi-
lik merek ke pelanggan, tapi banyak
arah (multi channel). Dari pelanggan
ke pelanggan lainnya. Dari pelanggan
ke pemilik merk. Dan dari pemilik
merek ke pelanggan.

2) Media sosial tidak masuk dalam struk-
tur saat ini

Saat ingin mengelaborasi media sosial,
siapa yang sebetulnya paling kompeten.
Apakah bidang hubungan kemasyara-
katan (public relations)? Apakah dari
sales? Atau dari marcom (marketing
communication)? Ini memaksa mere-
ka melakukan strategi yang holistik
agar bisa masuk dengan baik.

3) Komunitas dan kontennya global

Pengguna media sosial, berhubungan
dan mengonsumsi informasi yang
bersifat global. Mereka tak terlalu pe-
duli dengan batasan negara. Sedangkan
marketing secara umum hanya menen-
tukan target secara nasional atau regio-
nal. Hanya sedikit yang memiliki pers-
pektif global.

4) Media sosial membutuhkan pendeka-
tan jangka panjang

Untuk membangun komunitas, men-
distribusikan materi, atau meminta
masyarakat secara aktif terlibat sering
kali memakan waktu. Marketing han-
ya punya waktu sedikit, ada target
jangka pendek yang harus dicapai.

5) Tidak ada jaminan hasil

Anda bisa pasang iklan, dan itu dijamin
akan jalan. Anda bisa berpatokan pada
angka-angka seperti readership (tingkat
baca), page views (berapa kali halaman
tersebut ditampilkan), dan Anda bisa
mengoptimalkannya hingga target ter-
capai. Ini disebut push medium. Media
sosial lebih bersifat pull medium. Anda
harus menarik mereka, dan tergantung
mereka mau mengambil atau tidak.
Tergantung kreativitas, membuat
pemanfaatan jejaring ini menjadi lebih
sulit.

6) Metrik yang digunakan baru

Perusahaan selalu berpatokan kepada
angka-angka yang fantastis jika men-
yangkut iklan. Iklan dihitung dari
jumlah eksposur. Sedangkan media
sosial tergantung pada intensitas sosial,
seperti berapa jumlah rekanan yang
tergabung, berapa jumlah jaringan yang
tersambung, berapa komunikasi yang
terbuat dan seterusnya.

Beberapa paradigma memang perlu di-
ubah, agar media sosial ini dapat di-
manfaatkan dengan baik sebagai media
marketing. Apalagi kondisi ekonomi
yang sulit, keuangan yang menipis,
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terus memaksa marketer untuk lebih
kreatif dalam menjangkau pelanggan.

E. Kendala Integreted Marketing
Communication di Media
Sosial

Melakukan pemasaranterpadu di jejaring
sosial ternyata masih menyimpan kendala
bagi agency dan marketer di Amerika. Ber-
dasarkan jajak pendapat yang dilakukan e-
marketer, kebingungan darimana untuk
mulai ternyata masih menjadi kendala yang
paling besar. Padahal pengguna Facebook,
hingga tulisan ini dibuat (september 2009)
hampir mencapai 9.7 juta dengan rata-rata
pendaftar baru 70 ribu orang per hari. Apa
yang salah?

Selain tidak tahu darimana memulai,
para marketer dan agency juga belum me-
nemukan formula bagaimana mengukur
efektivitas iklan di sebuah jejaring sosial.
Padahal, secara teknis ada banyak cara untuk
mengukurnya. Sebelum kita bahas kedua
isu di atas, kita lihat daftar lengkapnya, apa
saja yang menjadi kendala bagi marketer
maupun agency untuk beriklan di jejaring
sosial seperti facebook. Presentase dari
jawaban ini untuk M (marketer/pemilik
merk) dan A(agency/planner)

1) Tidak memiliki pengetahuan yang
cukup tentang jejaring sosial sehingga
tidak tahu dari mana harus memulai
(M: 37%, A: 31%)

2) Belum ketemu cara yang efektif untuk
mengukur efektivitas jejaring sosial (M:
37%, A: 38%)

3) Tidak ada dana untuk jejaring sosial di
budget (M: 26%, A: 24%)

4) Tidak memiliki waktu untuk investasi
memulai marketing di jejaring sosial
sekarang (M: 25%, A: 17%)

5) Belum ada strategi yang teruji bagi me-
dia sosial (M: 19%, A: 31%)

6) Halangan legalitas untuk melakukan
jenis marketing di jejaring sosial (M:
15%, A: 9%)

7) Jejaring sosial tidak terlihat digunakan
secara baik oleh karyawan (M: 7%, A:
10%)

8) Lainnya (M: 9%, A: 9%)

9) Tidak ada kendala (M: 18%, A: 21%)

5. KESIMPULAN
Kesimpulan dari contoh seni memasarkan
melalui media baru adalah:

a. Mengoptimalkan dan mengintegrasi-
kan informasi melalui website hingga
sosial media (free) supaya produk ada
di mana-mana (hukum Google: men-
yebar).

b. Meng-update dan me-maintenance
sosial media tersebut untuk selalu tetap
eksis, hal ini bertujuan agar pencarian
dalam search engine dapat maksimal.

c. Berkomunikasi dan berinteraksi antara
brand dan konsumen untuk dapat me-
mahami dan mengetahui insight dari
perilaku konsumen terhadap produk
tersebut.
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d. Buatlah online campaign yang elegan
dalam mengomunikasikannya (meng-
gabungkan unsur teknologi art dan
branding untuk pencapaian maksimal).

e. Selain mengoptimalkan fasilitas yang
gratis ini dibutuhkan sumber daya ma-
nusia untuk selalu membuat program
atau campaign yang selalu berubah agar
tidak membosankan dan menampil-
kan sesuatu yang baru (fresh). Sering
sekali ditemukan campaign online
dilakukan hanya per 3 bulan aktif dan
selanjutnya tidak ada lagi. Sedangkan
investasi di online tidak diukur dengan
bagusnya online campaign saja pada
saat lauching, tetapi karena keberadaan
yang menjadikan online branding se-
makin kuat.
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Abstract

Religious meaning for someone, can be influenced by interactions with other people.
This is evident from the results of a study of a number of members of the Muslim Punk
community. When they joined the punk community which was most of the members
of the community to make religion a something that is not important to someone and
encounters the matter to the community members of the Muslim Punk, then they interpret
the same religion to their punk community members. When they joined the Muslim
community who give meaning Punk as the most important thing in a person and interact
to all members of the Muslim punk community, they also change the view to make sense
of religion. The process of interaction with other individual person is able to make a
person makes meaning to something.

KKKKKey ey ey ey ey WWWWWorororororddddd: the interaction of individual, religious meaning, Symbolic Interaction Theory,
religion

1. PENDAHULUAN
Deklarasi Johnny Roten, anggota grup
band Sex Pistol, yang menyatakan “I’m
antichrist” atau “I’m anarchist” membuat
Punk teridentifikasi sebagai kelompok
yang tidak mau juga tunduk pada agama.
Tindak kekerasan, alkohol dan obat-
obatan kemudian menjadi identitas yang
melekat pada Punk (Luhr, 2010: 446).
Pernyataan Johnny Roten seakan melegiti-
masi penolakan Punk terhadap agama.
Punk dan agama pun menjadi dua kutub
yang bertolak belakang. Punkers, sebutan
bagi seseorang yang bergabung dalam
komunitas Punk, cenderung mengasosiasi-

kan dirinya saat menjadi Punk sebagai indi-
vidu yang menolak menjalankan nilai-nilai
keagamaan.

Di Pulogadung, Jakarta Timur, sejak
tahun 2007 telah berkembang komunitas
Punk Muslim yang menjadikan nilai-nilai
Islam sebagai dasar pergerakannya. Anggota
Punk Muslim justru memposisikan agama
berperan penting bagi individu dan meno-
lak anggapan bahwa punkers harus meno-
lak nilai keagamaan. Selama komunitas ini
berkembang, tak sedikit kemudian punkers
yang mengubah pemahamannya mengenai
Punk dan agama.
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Fenomena punkers memaknai agama
dalam komunitas Punk Muslim menun-
jukkan bagaimana individu mengintepre-
tasikan agama. Edward Tylor menjelaskan
bahwa agama adalah “suatu kepercayaan
terhadap objek spiritual”. Tylor merujuk
definisi tersebut berdasarkan aninisme di
mana kepercayaan bahwa benda mati dan
benda hidup memiliki jiwa dan jiwa terse-
but memengaruhi kehidupan (Hamilton,
2001: 14). Definisi Tylor menjelaskan
bahwa masing-masing individu memiliki
cara berbeda dalam menafsirkan maupun
berkomunikasi dengan “Sesuatu”. Interpre-
tasi individu terhadap “Sesuatu” menim-
bulkan perilaku dan tindakan yang berbeda
dalam upaya individu berhubungan de-
ngan “Sesuatu” tersebut. Inilah yang me-
munculkan tindakan keagamaan. Bisa
dibilang tindakan keagamaan merupakan
simbolisasi interpretasi individu dalam me-
mahami agama atau “Sesuatu”.

Relasi individu dengan agama ialah ke-
tika individu memiliki interpretasi terhadap
“Sesuatu”, dan berupaya untuk berkomuni-
kasi dengan “Sesuatu” tersebut. Inilah yang
kemudian memunculkan simbolisasi inter-
pretasi agama individu dalam bentuk tinda-
kan keagamaan. Sehingga, memahami in-
terpretasi agama individu dapat dilihat juga
dengan bagaimana tindakan keagamaan
individu.

Keberadaan Punk Muslim sendiri telah
memberi “warna” baru dalam subkultur
Punk. Komunitas yang sering diasumsikan
anti-Tuhan ini justru di Indonesia malah
berkembang suatu komunitas Punk yang
memilih jalur berbeda; menjadikan agama
(Islam) sebagai dasar aktivitasnya. Kebera-

daan Punk Muslim juga menunjukkan ba-
gaimana interpretasi agama bagi seseorang.
Agama bisa dipahami siapa saja dan bahkan
oleh individu yang anti-Tuhan sekalipun.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mem-
buat rumusan masalah sebagai berikut: (1)
Bagaimana antaranggota Punk Muslim
menghasilkan perubahan pandangan dari
tidak mempedulikan ajaran agama menjadi
peduli terhadap ajaran agama melalui proses
interaksi?; (2) Bagaimana antaranggota
Punk Muslim memaknai agama dalam
proses interaksi?

2. KERANGKA TEORI DAN
KONSEP

Teori Interaksi Simbolik
Interpretasi individu atas suatu objek tidak
selalu muncul dengan sendirinya. Karena
manusia menciptakan makna untuk suatu
objek dan makna tersebut saling dipertu-
karkan melalui interaksi. Blumer (1969)
memiliki tiga premis mengenai Interaksio-
nisme Simbolik, yaitu : “Premis pertama
adalah bahwa manusia bertindak terhadap
benda-benda berdasarkan makna benda-
benda itu bagi mereka. Premis kedua ialah
bahwa makna benda-benda itu diperoleh
atau timbul dari interaksi sosial yang dimi-
liki seorang manusia dengan manusia lain-
nya. Premis ketiga bahwa makna-makna
ini dibicarakan dan dimodifikasi lewat pro-
ses intepretif yang digunakan oleh orang
dalam menghadapi benda-benda yang
dijumpai pria [atau wanita] itu” (George
Ritzer, 2011: 429).

Simbolisasi atas suatu objek dalam
kehidupan individu, dalam sudut pandang
Interaksionisme Simbolik, muncul ketika
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individu membentuk makna atas sesuatu
objek. Tetapi, makna tersebut semakin
‘hidup’ ketika kemudian individu bertukar
makna dengan individu lain. Karena hal
tersebut mampu membuat individu meng-
embangkan makna atas objek yang ada
dalam dirinya. Littlejohn dan Foss (2008:
233) menyatakan bahwa “Pelaku memilih,
memeriksa, menahan, menyusun kembali,
dan mengubah makna untuk mengetahui
situasi di mana ia ditempatkan dan arah
dari tindakan-tindakannya”.

Makna sendiri, dalam proses interaksi
tersebut, menurut Blummer sebagaimana
dikutip West dan Turner (2010:82), meng-
alami proses intepretasi dalam dua tahap.
Pertama, komunikator menyusun objek
yang memiliki makna. Penyusunan pemak-
naan terhadap objek tersebut tidak lepas
dari latar belakang sosial-budaya masing-
masing individu.Tahapan kedua, komuni-
kator menyeleksi, memeriksa dan mem-
bagi pemaknaan dalam konteks keberadaan
dirinya. Makna yang dibuat individu akan
mengalami kecocokan pemaknaan dengan
individu lain yang memiliki latar belakang
sosial-budaya yang sama. Sehingga, makna
yang dipertukarkan dalam proses interaksi
tidak mengalami bias.

Hasil individu membangun makna su-
atu objek ikut menentukan perilakunya.
Hal ini karena individu membentu realitas
objek berdasarkan makna yang diyakininya.
Interaksi mendorong individu mengem-
bangkan pikiran (mind) dan diri (self) (Ge-
orge Ritzer, 2011: 430). Individu memper-
oleh cara melakukan perilaku lewat pergau-
lan dengan orang lain. Kaum interaksionis
menganggap jika orang (people) berkem-

bang menjadi manusia (human beings) saat
individu ambil bagian dalam interaksi sosial
(George Ritzer, 2011: 430). Ritzer menya-
takan perilaku berkembang dan terkon-
struksi berdasarkan makna yang dihubung-
kan dengan situasi tempat diri berada
(George Ritzer, 2011:  431).

Dalam penelitian ini, para punkers dan
punkers Punk Muslim memaknai agama
yang kemudian disimbolisasikan dalam
bentuk bahasa dan tindakan. Simbolisasi
makna agama ini kemudian dipertukarkan
diantara punkers dan punkers Punk Mus-
lim untuk membentuk pemaknaan baru
punkers mengenai agama. Makna baru
inilah yang nantinya akan membentuk juga
realitas perilaku punkers terhadap agama.
Di sinilah timbul perubahan makna me-
ngenai sosok punkers yang salah satunya
sebagai sosok yang atheis, anti-Tuhan
kemudian dapat berubah menjadi makna
sebagai sosok yang ber-Tuhan.

Fenomenologi
Makna atau verstehein menjadi suatu hal
yang tidak bisa dilepaskan dari tindakan
individu. Kolektifitas tindakan individu
inilah yang kemudian menjelma sebagai
tindakan masyarakat. Alfred Schutz, ahli
teori fenomenologi, menyatakan realitas
sosial dibentuk di dalam dan lewat tindakan
dan relasi bermakna. Tidak ada fakta kehi-
dupan sosial yang objektif sebab kehidu-
pan sosial semata-mata terdiri dari perilaku
yang diinterpretasikan (George Ritzer,
2011: 482). Bagi Schutz, masyarakat ada-
lah suatu kesatuan fungsional; suatu keselu-
ruhan koheren dan teratur yang didasarkan
pada kumpulan kepercayaan dan persepsi
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bersama, dan melalui kumpulan itulah ‘rea-
litas’ didefinisikan sebagai milik bersama
semua anggotanya (George Ritzer, 2011:
483).

Realitas sehari-hari dalam masyarakat
berangkat dari pengalaman subjektif indi-
vidu dalam memaknai “realitas”. Proses pe-
maknaan tidak lepas dari tipifikasi individu.
Kumpulan pengetahuan inilah yang
kemudian menjadi pendorong individu
memaknai simbol-simbol untuk memberi
makna pada tingkah lakunya sendiri. Pada
proses ini, ada suatu kesadaran memilih
pengalaman dalam dirinya dan menyesuai-
kan dengan pengalaman yang sama.
Basrowi dan Sudikin (2002) menyebutkan
bahwa pada puncaknya keseluruhan pe-
ngalaman tersebut dapat dikomunikasikan
kepada orang lain dalam bentuk bahasa dan
tindakan (Basrowi, 2002: 42). Fenomeno-
logi kemudian melihat bahwa dunia meru-
pakan ciptaan individu. Schutz melihat
bahwa untuk memahami tindakan sosial
dapat dilakukan melalui penafsiran. Proses
penafsiran tersebut dapat dipergunakan
untuk memperjelas dan memeriksa makna
yang sesungguhnya (Basrowi, 2002: 40).

Metode Penelitian
Objek penelitian memfokuskan kepada in-
teraksi anggota komunitas Punk Muslim
dalam memahami dan memaknai agama.
Untuk mendapatkan data, penulis mewa-
wancarai empat anggota komunitas Punk
Muslim: Otoy, Asep, Ucup dan Anggi.

Metode penelitian yang digunakan
adalah fenomenologi, yang mana lebih
berusaha menganalisa kesadaran informan
memahami suatu fenomena. Alo Liliweri

dalam buku “Filsafat Komunikasi. Tradisi
dan Metode Fenomenologi” (Alex Sobur,
2013: iii-xvi) menjelaskan metodologi
fenomenologi mencakup empat tahap.
Tahap pertama, bracketing, adalah proses
mengidentifikasi dengan ‘menunda’ setiap
keyakinan dan opini yang sudah terbentuk
sebelumnya tentang fenomena yang sedang
diteliti.

Kedua, intuition, terjadi ketika seorang
peneliti tetap terbuka untuk mengaitkan
makna-makna fenomena tertentu dengan
orang-orang yang telah mengalaminya.
Ketiga, analyzing, analisis melibatkan proses
seperti coding (terbuka, axial, dan selektif)
kategorisasi sehingga membuat sebuah pe-
ngalaman memiliki makna yang penting.
Setiap peneliti diharapkan mengalami ‘ke-
hidupan’ dengan data yang akan dideskrip-
sikan demi memperkaya esensi pengalaman
tertentu yang bermunculan. Keempat, des-
cribing, yaitu menggambarkan.Pada tahap
ini, peneliti mulai memahami dan dapat
mendefinisikan fenomena menjadi “feno-
menon” (fenomena yang menjadi) sehingga
dapat mengomunikasikan secara tertulis
maupun lisan dengan menawarkan suatu
solusi berbeda.

Teknik analisis data dalam penelitian
ini  menggunakan teknik analisa fenomeno-
logi.  Collin (1997) menjelaskan bahwa
teknik analisa fenomenologi akan berusaha
memahami pemahaman informan terha-
dap fenomena yang dialami informan dan
dianggap sebagai entisitas sesuatu yang ada
dalam dunia (Basrowi, 2002:32).

Colaizzi (1978), sebagaimana dikutip
Alex Sobur (2013:456), menjelaskan
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bahwa dalam penelitian fenomenologis
analisis data dilakukan pada tiap wawancara
guna bertujuan mendapatkan pemahaman
esensi fenomena yang diteliti. Collaizi me-
rumuskan langkah-langkah sebagai berikut,
pertama, peneliti fokus pada kalimat serta
frasa dalam transkrip wawancara yang secara
langsung berkaitan dengan fenomena yang
diteliti.Kedua,”merumuskan makna”
dimana merinci makna dari masing-masing
pernyataan penting sesuai konteks aslinya.
Ketiga, mengelompokkan semua makna
yang berbeda-beda dalam tema-tema
tertentu.Keempat, “uraian mendalam”
dimana memadukan semua kelompok
tema ke dalam sebuah penjelasan yang
mengungkap pandangan partisipan
terhadap fenomena yang diteliti.

Peneliti, berdasarkan hasil wawancara
penelitian, merumuskan tema utama ialah
fenomena pemaknaan punkers terhadap
agama. Adapun tema utama tersebut
peneliti rumuskan secara mendalam
menjadi dua sub-tema, yaitu punkers di
komunitas punk memaknai agama dan
punkers di komunitas Punk Muslim
memaknai agama. Kategorisasi sub-tema
punkers di komunitas punk memaknai
agama ialah 1) Proses punkers berkenalan
dengan komunitas punk, 2) Pemaknaan
punkers terhadap punk dan
implementasinya terhadap perilaku dirinya,
3) Pemaknaan punkers terhadap agama saat
berada di komunitas punk. Sementara,
kategorisasi sub-tema punkers di
komunitas Punk Muslim memaknai
agama ialah 1) Proses punkers berkenalan
dengan komunitas Punk Muslim, 2)

Pemaknaan ulang punkers terhadap agama
dan implementasinya terhadap perilaku
dirinya.

3. HASIL PENELITIAN
Interaksi Punkers Memaknai Agama
di Komunitas Punk
Para narasumber, yaitu Otoy, Asep, Anggi
dan Ucup, memiliki kesamaan dalam
proses perkenalan dengan komunitas
Punk. Mulanya, keempat narasumber
mengakui bahwa mereka sebenarnya
“orang awam” seperti orang lain saja.
Mereka sebelumnya tidak mengenal seperti
apa dan bagaimana Punk. Perkenalan
dengan teman yang lebih dahulu
memasuki komunitas Punk-lah yang
kemudian ‘menyeret’ keempat narasumber
memasuki komunitas Punk dan menjadi
punkers.Lebih lanjut, para narasumber
menuturkan bahwa mereka kemudian
banyak menghabiskan hari-harinya
berinteraksi dengan para punkers, seperti
mengamen, teman sepermainan.

Ritzer(George Ritzer, 2011:430)
menyatakan bahwa individu memperoleh
cara melakukan perilaku melalui pergaulan
dengan orang lain. Berkaitan hal tersebut,
Turner (Turner,2011) menyebut perilaku
merupakan peranan yang diambil oleh
individu dalam interaksi sosial. Proses
interaksi antar individu menghasilkan
perilaku atau tindakan yang disepakati oleh
para individu pelaku interaksi tersebut.
Kondisi inilah yang terjadi terhadap
keempat narasumber. Pada mulanya
mereka tidak mengetahui apa dan
bagaimana punk itu. Namun, berada pada
komunitas punk membuat mereka
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berinteraksi dengan para punkers.Sehingga,
keempat narasumber melakukan sejumlah
perilaku yang sama-sama juga dilakukan
para punkers.

Selama berinteraksi dengan punkers,
keempat narasumber melihat perilaku pun-
kers yang tidak sesuai nilai-nilai keagamaan,
seperti mabuk, merajah tubuh (tato), tin-
dakan kriminalitas, bahkan perilaku seks
bebas. Secara umum, keempat narasumber
mengakui tidak memiliki latar belakang
keagamaan yang baik. Ditengah kondisi
tersebut,terjadilah proses interaksi antara
narasumber yang awam, baik tentang aga-
ma maupun Punk, dengan para punkers.
Interaksi tersebut memengaruhi narasum-
ber dalam berperilaku sehingga terjadi pro-
ses peniruan prilaku oleh narasumber seba-
gaimana perilaku yang dilakukan juga oleh
para punkers. Termasuk perilaku yang tidak
mementingkan nilai-nilai keagamaan.

Semakin sering para narasumber ber-
interaksi dengan Punk, maka semakin kuat
mereka membentuk makna tentang punk
dan agama. Makna yang berkembang di
dalam diri narasumber kemudian merujuk
kepada pemahaman bahwa punk bertolak
belakang dengan nilai keagamaan. Pemak-
naan ini mengalami simbolisasi dalam ben-
tuk perilaku melawan tatanan nilai keaga-
maan.Mereka tidak merasa bersalah bila
tidak menjalankan peribadatan.Dan tidak
juga merasa bersalah perilakunya tak sesuai
nilai agama, seperti mabuk-mabukan,
mencuri atau menodong, dan seks bebas.

Interaksi Punkers Memaknai Agama
di Komunitas Punk Muslim
Pemaknaan punkersmengenai agama saat
berada di komunitas Punk, merujuk pada
pernyataan Taylor, menunjukan para
narasumber tidak memiliki “Sesuatu” yang
perlu diyakininya untuk dihormati, disuci-
kan. Mereka juga tidak merasa perlu berko-
munikasi dengan “Sesuatu” tersebut. Hasil-
nya, narasumber merasa tidak perlu susah
payah menghubungkan dirinya dengan
“Sesuatu”. Makna inilah yang hidup selama
punkersberinteraksi dengan punkers
lainnya di komunitas Punk.

Situasi berbeda terjadi ketika punkers
berkenalan dengan punkers yang tergabung
dalam komunitas Punk Muslim. Dalam
komunitas Punk Muslim, punkers Punk
Muslim menjadikan agama Islam sebagai
dasar pergerakan. Punkers Punk Muslim
memaknai bahwa menjadi seorang punkers
bukan berarti harus meninggalkan nilai-
nilai keagamaan. Jadilah perilakupunkers
Punk Muslim berbeda dengan punkers la-
innya, khususnya perilaku keagamaan.

Interaksi punkers dengan punkers
Punk Muslim berbeda kala punkers berin-
teraksi dengan punkers di komunitas
Punk. Punkers Punk Muslim sering kali
berbagi simbol-simbol keagamaan dengan
keempat narasumber, baik secara perilaku
yang menunjukan kegiatan peribadatan
keagamaan maupun bahasa bernuansa kea-
gamaan. Meski begitu, para narasumber
tidak serta menerima begitu saja simbol-
simbol yang diinteraksikan oleh punkers
Punk Muslim. Apalagi cukup lama pun-
kers hidup dalam komunitas Punk sehing-
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ga cukup lama mereka meyakini jika agama
bukan sebagai pedoman perilaku diri.

Hall (1972) seperti dikutip Rizter dan
Smart, menyebutkan bahwa orang bertin-
dak terhadap situasi. Perilaku seseorang
dikembangkan dan dikonstruksi berdasar-
kan makna yang dihubungkan dengan
situasi dan kondisi tempat diri berada. Indi-
vidulah yang menentukan makna apa yang
diberikan pada suatu situasi dan menentu-
kan bagaimana bertindak berdasarkan situ-
asi tersebut serta dampaknya kepada orang
lain (George Ritzer, 2011: 431). Intesitas
interaksi para narasumber dengan punkers
komunitas Punk Muslim cukup sering se-
hingga mendorong narasumber merekon-
struksi ulang perilakunya. Apabila semula
narasumber enggan beribadat tapi karena
berada dalam lingkungan komunitas yang
beribadat maka punkers pun akhirnya
menunaikan peribadatan. Pada tahapan ini,
narasumber melakukan aktifitas keagama-
an sebagai bentuk beradaptasi pada situasi
dan kondisi lingkungan ia berada. Aktifitas
keagamaan belum bermakna apapun selain
hanya “menghormati” punkers Punk
Muslim.

Punkers Memaknai Agama
Interaksi punkers di komunitas Punk
Muslim mampu mendorong mereka me-
rekonstruksi perilakunya sehingga mau
menjalankan aktifitas keagamaan. Tetapi,
para narasumber mengakui di masa terse-
but tindakan keagamaannya lebih kepada
upaya penghargaan kepada sesama punkers
komunitas Punk Muslim.

Keputusan narasumber mau melaksa-
nakan tindakan keagamaan mendorong
mereka mengalami pengalaman keagama-
an. Pengalaman ini timbul dari interaksi
manusia dengan objek-objek agama yang
kemudian menghasilkan perasaan kagum,
terpesona bahkan ketakutan. Rudolf Otto
menjelaskan perasaan-perasaan tersebut
bukan sekedar penampilan psikologis
manusia, tetapi memandangnya sebagai
suatu cara untuk memahami yang ilahi
(Dhavamony, 1995: 104). Pengalaman ini
kemudian mendorong narasumber meni-
ngkatkan kualitas perilaku keagamaannya.

Pengalaman saat melakukan perilaku
keagamaan membuat narasumber mem-
berikan nilai bagi makna agama itu sendiri.
Sehingga mengubah cara narasumber
memaknai agama itu sendiri dan dalam
berperilaku keagamaan. Punkers semula
berperilaku keagamaan hanyalah sekedar
bentuk penghargaan kepada punkers lain-
nya, berubah dengan menganggap agama
sebagai bentuk penghargaan kepada
“Sesuatu” yang suci, terhormat. Pada akhir-
nya, narasumber memang memahami
bahwa ada “Sesuatu” yang harus mereka
sucikan dan peribadatan merupakan upaya
untuk menyucikan “Sesuatu” tersebut.
Hanya saja, pada praktik religius punkers
menempatkan penghormatan tersebut
dengan sakralitas menurut dirinya. Praktik
religius santri mengharuskan tubuh harus
bersih dari najis, termasuk tato, saat beriba-
dah. Apabila tubuh tidak bersih maka nilai
ibadah menjadi sia-sia. Hal ini berbeda bagi
punkers. Mereka mengakui tubuhnya tak
bersih karena memiliki tato dan tindikan,
namun hal itu tidak mengurangi perasaan
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kesucian saat melakukan praktik religius.
Terpenting, bagaimana praktik religius
tersebut menjadi sarana komunikasi dengan
yang ilahi. Sehingga, pelaksanaan tindakan
simbolik menjadi pengalaman individu
atas yang ilahi.Pengalaman yang ilahi adalah
pengalaman manusia, pengalaman itu me-
nemukan perwujudannya dalam simbol-
simbol dalam lingkungan profane, dengan
mana yang ilahi dicapai (Dhavamony,
1995: 105).

Perilaku keagamaan narasumber juga
semakin menguat bahkan mampu mengu-
bah makna terhadap agama yang selama
ini hidup dalam diri mereka. Hal tersebut
juga tak lepas dari keberadaan narasumber
yang kerap berinteraksi dengan punkers
Punk Muslim. Sakralitas punkers terhadap
yang ilahi pun bertemu dengan punkers
lainnya sehingga membentuk kepercayaan
yang sama, dan sama-sama melakukan
tindakan simbolik dalam kelompok. Hal
ini membuat kelompok-kelompok orang
yang mempunyai kepercayaan-kepercayaan
dan pengamalan-pengamalan yang sama
menjadi suatu masyarakat moral (moral
community) (K. Nottingham, 2002: 15).
Menurut Nottingham (2002), kelompok
yang melakukan pengamalan ibadah ber-
sama-sama menunjukan hubungan yang
erat dengan nilai-nilai moral yang berlaku
dalam kelompok tersebut. Sehingga, aga-
ma, kata Taufik Abdullah (1989), adalah
landasan dari terbentuknya suatu komu-
nitas kognitif. Artinya, agama merupakan
awal terbentuknya suatu komunitas atau
kesatuan hidup yang diikat oleh keyakinan
akan kebenaran hakiki yang sama, yang
memungkinkan berlakunya suatu patokan

pengetahuan yang sama pula (Syamsul
Arifin, 2009: 43). Nilai-nilai moral yang
terbentuk dalam kelompok itu pun kemu-
dian terintegrasikan dalam diri individu.
Proses integrasi menjadi mudah karena
individu telah memahami bahwa dirinya
mengakui yang ilahi sebagai sesuatu yang
harus dihormati dan memiliki kekuatan
tidak terbatas atas dirinya.

4. PEMBAHASAN
Individu memiliki kebebasan membentuk
makna objek apa pun dan menyimbolisasi-
kannya dalam bentuk apa pun, termasuk
agama, di mana individu membentuk tin-
dakan simboliknya yang menunjukkan
pemaknaannya terhadap Illahi.Ketika
individu memaknai Illahi sebagai sesuatu
yang sakral, suci, dan terhormat maka peri-
laku religius, sebagai tindakan simboliknya,
tidak dilakukan sewenang-wenang.Ia akan
berperilaku religius penuh penghormatan
kepada Illahi. Sebaliknya, ketika individu
tak memaknai Illahi sebagai apapun maka
perilaku religiusnya pun tidak menunjuk-
kan tindakan simbolik penuh penghorma-
tan, sakralitas kepada Illahi.

Individu memaknai agama dapat beru-
bah karena faktor interaksi dengan individu
lain. Interaksi akan memberi kontribusi
bagi individu untuk mengubah pemakna-
annya dan merekonstruksi ulang simboli-
sasi maknanya. Interaksi menjadi proses
pertukaran makna yang berkembang di
dalam diri individu. Antar individu saling
bertukar makna melalui simbolisasi seperti
bahasa maupun tindakan. Akibatnya, indi-
vidu akan mengalami proses rekonstruksi
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makna, di mana individu akan memper-
timbangkan menerima atau menolak mak-
na pihak lain. Proses adaptasi atas perilaku
yang dilakukan secara bersama-sama ter-
masuk faktor yang mempengaruhi rekon-
struksi makna individu. Proses rekonstruksi
makna menghasilkan makna baru agama.
Perilaku menjadi wujud simbolisasi makna
agama tersebut. Sehingga, melihat perilaku
keagamaan seseorang maka dapat pula me-
nakar sejauh mana orang tersebut memak-
nai agama dalam dirinya.

5. KESIMPULAN
Pada penelitian ini, makna agama punkers
dipengaruhi interaksinya dengan individu
lain. Ketika berinteraksi dengan punkers di
komunitas Punk maka mereka menemu-
kan jika para punkers di komunitas Punk
memaknai agama sebagai sesuatu yang
tidak bernilai, tidak menjadikannya sebagai
pedoman perilaku. Makna tersebut disim-
bolisasikan dengan perilaku punkers yang
tidak menjalankan nilai keagamaan. Lewat
proses interaksi dengan punkers, narasum-
ber kemudian membentuk makna yang
sama terhadap agama.

Narasumber berubah memaknai aga-
ma ketika berinteraksi dengan punkers ko-
munitas Punk Muslim. Mereka mengala-
mi pertukaran simbol di mana punkers
Punk Muslim memaknai agama sebagai
sesuatu yang bernilai, yang patut dijadikan
sebagai pedoman perilaku. Proses interaksi
tersebut merekonstruksi ulang pemaknaan
narasumber terhadap makna agama. Pada
akhirnya, narasumber memaknai agama
sebagai sesuatu yang bernilai, pedoman

dalam berperilaku. Proses interaksi antar
individu mendorong terjadinya pertukaran
makna dan membentuk simbolisasi dari
makna tersebut.

Agama pun tidak lepas dari proses pe-
maknaan individu. Makna yang terbentuk
mendorong individu menyimbolisasikan-
nya dalam wujud tindakan keagamaan. Pe-
ngalaman individu pada saat melakukan
tindakan keagamaan juga mendorong me-
ningkatkan kualitas pemaknaan atas agama.
Semakin individu merasakan pengalaman
bernilai saat melakukan tindakan keaga-
maan maka semakin besar pula dalam me-
maknai agama. Semakin besar individu
memaknai agama maka semakin ia berkua-
litas melakukan tindakan keagamaan.

Peneliti merekomendasikan untuk
menggunakan pendekatan fenomenologi
seperti dalam penelitian ini sebagai upaya
memahami pemaknaan agama oleh indi-
vidu. Pendekatan fenomenologi dapat
digunakan untuk mengatasi konflik agama,
yaitu dengan memahami makna antarke-
lompok yang bertentangan mengenai aga-
ma, Tuhan, dan implementasi ketuhanan
bagi dirinya.
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Strategi Komunikasi dalam Diseminasi Inovasi
Pertanian

Ail Muldi
FISIP UNIS Tangerang

Abstrak

Paradigma modernisasi diadopsi negara-negara berkembang di dunia. Modernisasi berarti
Amerikanisasi dan Eropanisasi karena negara-negara berkembang mencontoh negara-negara
maju dalam kebijakan pembangunan, industrialisasi dan sistem politik dan demokrasi.
Paradigma modernisasi yang diadopsi negara berkembang tidak mampu menjawab per-
masalahan-permasalahan pembangunan negara berkembang secara menyeluruh. Bahkan,
membuat jurang kesenjangan pembangunan, antara masyarakat pedesaan dan perkotaan.
Paradigma modernisasi menitikberatkan komunikasi top down dan menitikberatkan
peran media massa sebagai media sosialisasi pembangunan sehingga komunikasi pemba-
ngunan berjalan satu arah. Program pembangunan yang top down tidak mampu memfa-
silitasi perogram pembangunan berdasarkan realitas kebutuhan masyarakat, khususnya
para petani yang mayoritas tinggal di daerah pedesaan. Pemanfaatan komunikasi sebagai
sarana diseminasi inovasi pertanian menjadi syarat utama mengikis kesenjangan pem-
bangunan dan melahirkan feedback pembangunan.

Kata KunciKata KunciKata KunciKata KunciKata Kunci: paradigma modernisasi, kesenjangan pembangunan, komunikasi top down,
diseminasi inovasi

1. PENDAHULUAN
Teori modernisasi muncul setelah Perang
Dunia II sebagai prospek pembangunan
negara-negara Dunia Ketiga. Teori moder-
nisasi berupaya untuk menjelaskan persoa-
lan modernisasi dan memberi arah pemba-
ngunan negara-negara Dunia Ketiga. Mo-
dernisasi erat kaitannya juga dengan masa
peralihan masyarakat dari masyarakat tra-
disonal kepada masyarakat modern.

Modernisasi berarti Eropanisasi atau
Amerikanisasi. Negara maju selalu menjadi
percontohan bagi negara Dunia Ketiga da-

lam hal kebijakan pembangunan, indus-
trialisasi dan demokrasi politik negara-
negara maju, seringkali tanpa melihat fakta
sejarah dan kondisi negara Dunia Ketiga.
Asumsi dasar teori modernisasi berasal dari
konsep-konsep dasar teori evolusi. Menu-
rut teori evolusi, perubahan sosial adalah
gerakan yang searah, linier, progresif dan
berkelanjutan yang membawa masyarakat
primitif pada masyarakat lebih maju. Pre-
mis ini membangun asumsi dasar bahwa
modernisasi merupakan proses bertahap
(Suwarsono dkk., 1994).
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Pembangunan dalam perspektif
modernisasi adalah suatu proses perubahan
sosial yang berlangsung melalui proses
komunikasi. Sehingga modernisasi erat
kaitannya dengan komunikasi. Moderni-
sasi fokus kepada perkembangan dan peru-
bahan individu dan masyarakat. Artinya,
proses modernisasi dilakukan melalui kegia-
tan komunikasi. Dalam teori evolusi (mo-
dernisasi), masyarakat primitif ditandai
dengan kegiatan komunikasi yang bersifat
interpersonal dan masyarakat maju dengan
proses komunikasi massa.

Berdasar konteks komunikasi, maka
perubahan sosial dalam modernisasi dapat
terlihat pada Gambar 1. di bawah.

Dominasi paradigma modernisasi yang
diadopsi negara berkembang memberikan
implikasi pada model komunikasi pemba-
ngunan yang dianut. Modernisasi yang me-
nitikberatkan pembangunan melalui pen-
yampaian pesan inovasi pembangunan
yang bersifat persuasif dan informatif me-
lalui media massa, mengakibatkan pende-
katan komunikasi dalam usaha perubahan
sosial menggunakan model komunikasi
satu arah. Sehingga, melalui media massa
masyarakat mendapatkan informasi, terjadi
perubahan sikap sebagai bentuk efek terpa-
an dari pesan inovasi media massa  (Pearce,
1986).

Paradigma modernisasi diyakini akar
dari pemecahan masalah pembangunan
negara-negara berkembang di Indonesia.
Sasaran utama modernisasi yakni masyara-
kat terbelakang untuk ikut serta menun-
jang pembangunan (Mefalopulos, 2008).
Meski demikian terjadi anomali moderni-
sasi di Indonesia. Pertama, modernisasi
hanya mampu menjamah masyarakat per-
kotaan dan tidak menjamah para petani pe-
desaan yang notabene masyarakat terbela-
kang. Akibatnya kesenjangan pembangu-
nan antara masyarakat perkotaan dan mas-
yarakat pedesaan yang didominasi para
petani menjadi tinggi.

Kedua, model komunikasi pembangu-
nan satu arah menyebabkan pesan-pesan
atau inovasi pembangunan yang disosialisa-
sikan tidak mendorong partisipasi masyara-
kat dalam pembangunan. Alasan utamanya
yakni pesan-pesan/inovasi pembangunan
tersebut tidak selaras dengan kebutuhan
para petani pedesaan. Bahkan, seringkali
bertentangan dengan nilai, norma, ataupun
kebiasaan para petani pedesaan.

Fokus pembahasan penulis yakni ano-
mali modernisasi meliputi dua bentuk, yai-
tu wilayah modernisasi yang hanya menja-
mah daerah perkotaan tidak sampai daerah
pelosok pedesaan dan mengakibatkan ke-

Gambar 1.
Perubahan Masyarakat Berdasarkan Konteks Komunikasi

Sumber: (Waskita, 2005)
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senjangan pembangunan. Model komuni-
kasi pembangunan dalam paradigma
modernisasi yang bertumpu kepada media
massa membuat proses komunikasi berja-
lan satu arah. Komunikasi pembangunan
satu arah tidak memfasilitasi umpan balik
para petani pedesaan sebagai stakeholder
pembangunan. Tujuan penelitian ini yakni
menawarkan strategi komunikasi yang me-
mungkinkan para petani pedesaan menjadi
objek sekaligus subyek pembangunan dan
sintesa atas kelemahan teori-teori komuni-
kasi massa yang mekanistis dan linier.

2. ULASAN PUSTAKA
Media Massa dan Komunikasi
Interpersonal-Kelompok
Media komunikasi adalah alat untuk mem-
bantu menggabungkan saluran komunika-
si yang berbeda dalam konteks transportasi
sinyal teks, visual, audio, sentuhan dan/atau
penciuman. Secara garis besar bentuk ko-
munikasi dengan menggunakan media ko-
munikasi terbagi dalam (1) media massa
(2) komunikasi antar pribadi dan (3) media
hibrida melalui jejaring internet (Leuwis,
2009).

Karakteristik media massa melalui sia-
ran radio memungkinkan seorang pengi-
rim dapat mencapai banyak orang dengan
media tersebut, sambil tetap berada di keja-
uhan, dan tanpa kemungkinan keterlibatan
dalam interaksi langsung dengan audiens.
Bahkan, memiliki pengaruh yang sangat
besar dalam menentukan cara pandang
masyarakat mengenai berbagai hal, salah
satunya inovasi pertanian.

Komunikasi antarpersonal memfasili-
tasi pertukaran informasi dengan meneri-
ma umpan balik secara langsung dan seketi-
ka. Komunikasi antar-pribadi tidak selalu
identik dengan dua orang melainkan dasar
dari komunikasi kelompok dalam bentuk
diskusi, rapat ataupun teleconferensi antara
satu orang dengan kelompok meski berbe-
da tempat dan waktu.

Dalam komunikasi kelompok terjadi
interaksi di antar individu yang berada da-
lam komunitas. Untuk menjaga hubungan
antarindividu. Robert F. Bales (dalam
Effendy, 2008) mendefinisikan kelompok
kecil terdiri dari beberapa orang yang terlibat
dalam satu pertemuan yang bersifat tatap
muka (face-to-face meeting). Setiap ang-
gota mendapat lisan atau penglihatan sama
satu sama lainnya. Akibatnya, bila anggota
kelompok memiliki pertanyaan maka ang-
gota lainnya memberikan tanggapan.

Pendekatan interaksi kelompok terbagi
kepada dua tahap aktivitas. Pertama, tahap
gagasan (level of idea), aktivitas anggota-
anggota kelompok berusaha untuk berko-
munikasi satu sama lain dengan tujuan me-
mecahkan masalah. Kedua, tahap emosio-
nal (social emotional level), aktivitas para
anggota kelompok berusaha saling mena-
nggung satu sama lain degan tujuan untuk
membina partautan antarpribadi (interper-
sonal relationship) yang membuat mereka
saling berbahagia.
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Keterangan:Keterangan:Keterangan:Keterangan:Keterangan:
+ = secara relatif tinggi (dalam berbagai
konteks)
0 = rata-rata
- = secara relatif rendah
* = ketika akses ke komputer tinggi, potensi
untuk mencapai audiens tinggi; saat akses
ke komputer rendah, potensi untuk men-
capai banyak audiens rendah.

Setiap bentuk komunikasi dan media
yang digunakan memiliki kualitas, fungsi
dan hubungan yang berbeda-beda dengan
khalayaknya berdasarkan karakteristik
masing-masing. Komunikasi mengguna-
kan media dapat membantu petani sebagai
khalayak siaran pembangunan pertanian
dan pedesaan dengan cara-caranya tertentu.
Sebagaimana berikut ini (FAO, 2006):

Menghilangkan batasan (barrier)/ke-
senjangan informasi melalui tampilan
ide-ide pembangunan pertanian secara
audio dan visual

Mengilustrasikan ide-ide dan teknik-
teknik baru lebih efektif, memiliki pe-
ngaruh kuat dan pelatihan

Menekan waktu dan tempat dengan
efektif karena keseluruhan ide bisa
disampaikan dengan lengkap dan sing-
kat bahkan meskipun ditransformasi-
kan kepada lokasi yang berbeda.

Menyederhanakan teknis penyampai-
an informasi dengan pengelolaan pesan
berbentuk gambar bergerak dan suara
adalah sarana terbaik dalam melatih
para petani

3. PEMBAHASAN
Strategi Komunikasi dalam
Diseminasi Inovasi Pertanian
Komunikasi pembangunan dalam konteks
sosialisasi memiliki kaitan erat dengan par-
tisipasi masyarakat. Menurut Moemeka
(1989), komunikasi pembangunan bukan
hanya masalah mentransfer informasi ten-
tang penyelesaian suatu masalah dengan

Tabel 1.
Perbedaan Kualitas, Fungsi dan Hubungan Media

Sumber: (Leuwis, 2009)
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menggunakan fasilitas tertentu dan sekedar
pertukaran informasi tentang penyelesaian
masalah, tetapi upaya membangkitkan mo-
bilisasi, mendorong aspirasi, mendidik
masyarakat atas keterampilan baru dan
menstimuli partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.

Persoalan yang sering muncul dalam
setiap proses pembangunan adalah komu-
nikasi pembangunan yang tidak jalan,
sehingga tidak sedikit menimbulkan kega-
galan pencapaian hasil. Rogers (1975) men-
sinyalir terjadinya kegagalan pelaksanaan
program pembangunan, salah satunya dise-
babkan terjadinya kesenjangan komunikasi
sehingga informasi yang diterima oleh para
petani  menjadi tak lengkap. Keberhasilan
program pembangunan perdesaan sangat
bergantung kepada penerapan strategi ko-
munikasi yang dilakukan. Sehingga disemi-
nasi inovasi pembangunan berhasil (Susan-
to, 1977)

Supaya proses diseminasi inovasi pem-
bangunan bisa dakses dan diterma khalayak
maka dibutuhkan sebuah wadah yang
berfungsi sebagai sumber informasi dan
diseminasi inovasi pertanian. Tidak hanya
bekerja pada level informatif semata tetapi
juga mendorong implementasi ide-ide ino-
vasi pembangunan pertanian dan pedesaan.
Siaran radio komunitas yang digabungkan
dengan kelompok diskusi petani pedesaan
dinilai efektif dalam diseminasi pesan-
pesan inovasi pembangunan kepada petani
sekaligus memberikan respon (feedback)
secara langsung kepada pengelola radio ko-
munitas.

Hal ini dilakukan dengan program–
program radio yang mensosialisasikan ten-
tang persoalan pertanian dan solusinya ber-
dasarkan hasil temuan inovasi pertanian.
Para anggota-anggota forum melakukan
pertemuan di rumah atau di tempat umum
dan mendengarkan program tersebut deng-
an seksama. Kemudian peserta forum me-
responnya dengan membuat laporan secara
teratur tentang hasil diskusi anggota forum
ataupun pertanyaan-pertanyaan yang hadir
saat pertemuan. Sebagaimana yang telah
terjadi pada khalayak news group lokal di
India yang dengan sadar mengadopsi
inovasi-inovasi pertanian dan menerapkan-
nya.

Hasil penelitian Neurath (1960) mene-
gaskan bahwa efek media massa dikalangan
petani pedesaan di India sangat besar penga-
ruhnya bilamana pendekatan komunikasi
massa digabungkan dengan pendekatan
komunikasi antarpribadi dan kelompok
yang dilakukan dalam bentuk forum me-
dia radio di India. Pendekatan komunikasi
massa bila digabungkan dengan komuni-
kasi antar pribadi dan kelompok melalui
forum media radio di India mampu men-
jangkau efek khalayak dari berbagai aspek,
yakni kognitif, afektif dan konatif.

Strategi komunikasi forum media ada-
lah sebuah alternatif strategi komunikasi
pembangunan yang berorientasi kepada
feedback inovasi sebagai proses sirkuler dan
terus menerus. Tujuannya yakni pesan ino-
vasi pembangunan siaran radio bisa dierima
petani pedesaan sebagaimana yang dimak-
sud, dengan prinsip dasar S/R= 1. Tujuan-
nya tidak hanya kesamaan persepsi semata
melainkan mendorong efek perilaku yang
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menjadi tujuan pembangunan. Secara teo-
ritis strategi komunikasi forum media me-
miliki asumsi dasar sebagai berikut :

Pertama, radio komunitas mengadopsi
hasil-hasil penelitian di bidang pertanian
yang kemudian di olah sedemikian rupa
menjadi pesan-pesan inovasi pembangu-
nan melalui program-program radio
komunitas. Pesan-pesan inovasi pembang-
unan dirancang dengan memperhatikan
karakteristik khalayak petani pedesaan yang
rutin mengikuti programnya.

Kedua, kelompok petani pedesaan
menerima diseminasi inovasi pertanian me-
lalui mengakses radio komunitas dan
mendiskusikannya dalam kelompok. hasil
diskusi tersebut kemudian menjadi sebuah
respons khalayak petani pedesaan dengan
membuat laporan berkaitan dengan per-
tanyaan, hasil diskusi dan aspek lainnya

yang dibutuhkan sebagai bahan pembaha-
san program inovasi pertanian berikutnya.

Ketiga, startegi komunikasi forum me-
dia adalah penggabungan bentuk komuni-
kasi massa dengan komunikasi kelompok-
interpersonal. Perpaduan dua bentuk ko-
munikasi tersebut saling memenuhi ke-
kurangan masing-masing bentuk komuni-
kasi. Komunikasi massa yang mekanistis
dan satu arah dan komunikasi kelompok-
interpersonal memunculkan umpan balik.
Akibatnya, pengelola radio komunitas dan
kelompok petani masing-masing berlaku
sebagai receiver dan source, sebagai konse-
kuensi dari proses komunikasi dua arah.

Keempat, kesalahan pemaknaan pesan
berkaitan dengan program pembangunan
mampu dikikis dengan pendekatan diskusi
yang ada dalam komunikasi kelompok an-
tara anggota kelompok forum media ra-

Gambar 2.
Model Strategi Komunikasi dalam Diseminasi Inovasi Pertanian

Sumber : Dikembangkan oleh penulis
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dio. Kesalahan pemaknaan komunikasi
bisa ditekan semaksimal mungkin dan ke-
samaan persepsi lebih besar terwujud.

Strategi komunikasi forum media ber-
tujuan untuk menjawab solusi atas anomali
modernisasi dengan prinsip-prinsip dasar
berikut (Servaes, 2008).

Pertama, penggunaan media massa
dalam modernisasi yang hanya menjamah
masyarakat perkotaan, melihat informasi
seputar pertanian pedesaan bukan wacana
yang menarik dan komersil. Maka dari itu,
peran serta kelompok petani dalam mem-
berikan bahan konten inovasi pertanian
kepada radio komunitas berperan penting
dalam pemberian informasi seputar pem-
bangunan pertanian pedesaan. Bahkan,
radio komunitas bisa melibatkan pendu-
duk pedesaan sebagai jurnalis pedesaan.
Akibatnya, para jurnalis pertanian memiliki
peran strategis dalam peliputan pemberi-
taan radio komunitas agar bisa didengar
oleh pemangku kebijakan.

Kedua, fokus kepada proyek komuni-
kasi partisipatif. Perlu adanya akses kepada
proyek-proyek komunikasi dengan memu-
satkan diri pada pengembangan masyarakat
dan kritis terhadap masalah keadilan yang
harus dimiliki oleh petani pedesaan

Ketiga, investasi pada proyek komuni-
kasi berbasis masyarakat. Pemerintah perlu
berinvestasi dalam proyek-proyek pengem-
bangan media komunitas. Dukungan bagi
pendirian dan penyelenggaraan radio
komunitas perlu menjadi bagian dari
dukungan pemerintah untuk membangun
pedesaan. Apalagi radio komunitas sudah
memiliki payung hukum UU Penyiaran

Nomor 32 tahun 2004, proses persyaratan
dan produksinya mudah murah.

Keempat, keterlibatan petani pedesaan
dalam perencanaan program komunikasi
pembangunan. Seringkali diseminasi ino-
vasi pertanian tidak mendorong perilaku
dan partisipasi petani karena pesan-pesan
yang disampaikan tidak memenuhi kebu-
tuhan mendasar petani pedesaan.

Kelima, petani dan hak mereka atas
informasi dan komunikasi. Petani pedesaan
belum memiliki hak legislasi informasi.
Hak atas informasi sebagai sebuah aturan
legislasi sudah pasti membuka peluang bagi
mereka untuk mengakses informasi yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
dasar dan kseharian mereka sebagaimana
hak asasi manusia.

4. PENUTUP
Strategi komunikasi forum media adalah
penggabungan bentuk komunikasi massa
dan kelompok-interpersonal. Akibatnya
pola komunikasi berjalan dua arah dan
menjadikan pengelola radio komunitas dan
kelompok petani menjadi source sekaligus
receiver. Penggabungan kedua bentuk ko-
munikasi ini menutupi kekurangan pada
masing-masing bentuk komunikasi dan
melahirkan umpan balik.

Unsur-unsur strategi komunikasi fo-
rum media meliputi komunikator (penge-
lola radio-kelompok petani), pesan-pesan
diseminasi inovasi pertanian, saluran ko-
munikasi massa-kelompok-interpersonal,
umpan balik dalam bentuk adopsi inovasi
pertanian secara individual dan laporan hasil
diskusi kelompok. komunikasi ini dinilai
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efektif karena memungkinkan kedua pe-
serta komunikasi saling bertukar umpan
balik. Sehingga apa yang dimaksud masing-
masing peserta komunikasi (pengelola
radio-kelompok petani) lebih efektif.

Anomali modernisasi bisa dijawab me-
lalui strategi komunikasi forum media ber-
dasarkan aspek pemerataan pemberitaan
pembangunan yang menjangkan pedesaan
dan para petani sebagai masyarakat terbe-
lakang dan objek pembangunan. Fokus
kepada proyek komunikasi yang mendo-
rong partisipasi masyarakat. investasi kepada
proyek pemerintah berbasis masyarakat.
keterlibatan petani pedesaan dalam prog-
ram komunikasi pembangunan. Pemenu-
han hak legislasi informasi petani sebagai-
mana hak asasi manusia pada umumnya.
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Abstract

This reaserch examines communication strategies performed by Population and Civil
Registration Agency South Tangerang City as implementer of the dissemination of e-ID
program information to the public of South Tangerang City. The purpose of research to
identify and evaluate communication strategies and communication strategies model of
e-ID information dissemination performed by Population and Civil Registration Agency
South Tangerang City.

The theoretical basis of the research is the theory of rational media. Paradigm in
research is a constructivist paradigm with using a qualitative approach and through the
case study method to find significance. Primary data were obtained from key informant
interviews and observation. While the secondary data obtained through the study of
documents. Datawere analyzed qualitatively using an interactive model that is data
reduction, data display, and conclusion drawing and verification.

The results showed that the process of planning and implementation of the
communication strategy of Population and Civil Registration Agency South Tangerang
City in the dissemination of information e-ID programs to the community of South
Tangerang City is one-way, from top to bottom (up to bottom) which gave instructions
on the e-ID card by the central government. Dissemination of information is done with
face-to-face communication and through the media. Communication strategies of model
used there are two models are diffusion of innovation model and advocacy model is
through the process of analysis, strategy, mobilization, implementation and evaluation.

KKKKKeyworeyworeyworeyworeywordsdsdsdsds: communication strategy, media rationale, case studies.

1. PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia sejak tahun 2009
mulai mencanangkan program penerapan

Program e-KTP dengan menunjuk empat
kota sebagai proyek percontohan e-KTP
nasional. Adapun kota tersebut adalah Pa-
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dang, Makasar, Yogyakarta, dan Denpasar.
Ditunjuknya empat kota ini sesuai dengan
Surat Dirjen Administrasi Kependudukan
Departemen Dalam Negeri nomor 471.
13/ 3350/MD tentang pelaksanaan e-KTP
berbasis NIK Nasional di empat kota per-
contohan tersebut. Program e-KTP dilaku-
kan untuk menanggulangi sistem pembua-
tan KTP konvensional/nasional di Indo-
nesia yang memungkinkan seseorang dapat
memiliki lebih dari satu KTP. Pada sistem
pembuatan KTP konvensional belum ada-
nya basis data terpadu yang menghimpun
data penduduk dari seluruh Indonesia.
Fakta tersebut memberi peluang penduduk
yang ingin berbuat curang dalam hal-hal
tertentu dengan manggandakan KTP-nya
untuk kepentingan yang tidak bertanggung
jawab, seperti menghindari pajak, men-
yembunyikan identitas (seperti teroris), me-
malsukan dan menggandakan KTP.

E-KTP sangat perlu untuk mencipta-
kan sistem administrasi kepen. Dalam upa-
ya mengkomunikasikan semua informasi
tentang program E-KTP kepada  khalayak
dikemukakan Onong Uchyana Effendy
(1989: 58) bahwa, Penyebaran informasi
dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

a. Mechanic Media (media elektronik
dan media cetak)

Media Elektronik berupa Televisi
dan radio

Media Cetak berupa majalah, tab-
loid, surat kabar, dll

b. Written Media, berupa brosur, buku,
pamflet,dll

c. Oral Media, berupa seminar, pertemu-
an, forum, dll (Effendy, 1989: 58)

Penyebaran informasi mengenai E-
KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di Kabupaten Tangerang Selatan  terse-
but dapat diartikan sebagai kegiatan pen-
yebaran  informasi-informasi yang ada di
dalam instansi pemerintahan kepada  mas-
yarakat yaitu mengenai apa dan mengapa
pentingnya E-KTP tersebut dimiliki khu-
susnya bagi ketertiban administrasi dan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tangerang Selatan.

Dari latar belakang masalah yang dipa-
parkan di atas, dan berbagai penelitian ter-
dahulu yang menjadi dasar strategi komu-
nikasi dalam menerapkan program baru
pemerintah daerah, penulis merasa tertarik
untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaima-
na penerapan Strategi Komunikasi yang
dilakukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Tangerang
Selatan dalam penyebaran informasi
Program E-KTP (Kartu Tanda Penduduk
Elektronik).

2. KAJIAN PUSTAKA
Strategi Komunikasi
Komunikasi merupakan suatu kegiatan in-
teraksi antara manusia, dimana komunikasi
menyentuh semua aspek kehidupan yang
sangat penting, sehingga komunikasi bagai-
kan urat nadi kehidupan sosial manusia,
maka beberapa ahli komunikasi, banyak
yang memberikan batasan terhadap apa
yang dimaksud dengan komunikasi, sesuai
dengan sudut pandang mereka.
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Raymond S. Ross (dalam Mulyana,
2007: 69) komunikasi adalah suatu proses
menyortir, memilih dan mengirim simbol-
simbol sedemikian rupa hingga membantu
pendengar membangkitkan makna atau
respon dari pikirannya yang serupa dengan
yang dimaksudkan komunikator.

Usaha menyukseskan suatu kampanye
atau program public relations sepertinya
menjadi tugas sulit. Namun, sebagaimana
proyek-proyek lainnya, rahasia kesuksesan
sebuah kampanye public relations terletak
pada perencanaan yang baik dan manaje-
men yang efektif (Gregory, 2004)

Dari pendapat-pendapat tersebut di
atas maka dapat disimpulkan bahwa ko-
munikasi merupakan pesan yang disampai-
kan komunikator harus punya pengertian
yang sama dengan komunikan. Selanjut-
nya komunikator berusaha mempengaruhi
individu komunikan, untuk mengubah
perilaku dari komunikan yang diharapkan
komunikator, dari pengertian komunikasi
yang demikian maka kajian tentang strategi
komunikan perlu dilakukan.

Teori Media Rasional
Dalam penyampaian pesan atau informasi,
maka memerlukan suatu media yang
memadai agar pesan dapat diterima dengan
baik. Beberapa rasionalitas media yang
digunakan untuk memperlancar komuni-
kasi dibedakan menjadi 3 yaitu: 1) Rasional
Penggunaan Media menurut Teori
Komunikasi Proses komunikasi merupa-
kan beralihnya pesan dari suatu sumber,
menggunakan saluran, kepada  penerima,
dengan tujuan untuk menimbulkan akibat

atau hasil (Gafur, 1986: 16). Model komu-
nikasi terebut dikenal dengan nama model:
Source – Message – Channel – Receiver –
Effect. 2) Rasional penggunaan media
menurut teori informasi. Proses informasi
adalah proses menerima, menyimpan dan
mengungkap kembali informasi. Dalam
sosialisasi e-KTP, proses menerima infor-
masi terjadi pada saat masyarakat mene-
rima informasi dari petugas.3) Rasional
penggunaan media menurut teori kerucut
pengalaman (cone experience).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penerimaan Pesan Diseminasi
Informasi

a. Kredibilitas Komunikator

Kredibilitas diartikan sebagai suatu
tingkat sampai sejauhmana sumber
pesan dapat dipercaya oleh penerima
(Hamidi 2007). Kredibilitas ini pen-
ting karena kenyataannya partisipan
terlebih dahulu akan memperhatikan
siapa fasilitator yang membawa pesan
sebelum ia mau menerima pesan yang
dibawanya. Apabila kredibilitas fasili-
tator tak meyakinkan, bagaimanapun
baiknya pesan yang disampaikan,
partisipan tidaklah akan menerimanya.
Dalam konteks implementasi penera-
pan e-KTP, kredibilitas seorang
fasilitator akan menentukan keberhasi-
lan implementasi program di lapangan
termasuk di dalamnya adalah bagaima-
na fasilitator bisa membangun komu-
nikasi partisipatif sebagai instrumen
penting meyakinkan masyarakat.
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b. Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi antarpribadi (interperso-
nal communication) adalah komuni-
kasi antara orang–orang secara tatap
muka, yang memungkinkan setiap
pesertanya menangkap reaksi orang lain
secara langsung, baik secara verbal
ataupun non-verbal. Bentuk khusus
dari komunikasi antarpribadi ini adalah
komunikasi diadik (dyadic communi-
cation) yang hanya melibatkan dua
orang, seperti suami–istri, dua sahabat
dekat, guru–murid, dan lain sebagai-
nya. (Deddy Mulyana, 2002: 73).

c. Komunikasi Antarkelompok

Michael Burgoon (dalam Wiryanto,
2005) mendefinisikan komunikasi
kelompok sebagai interaksi secara tatap
muka antara tiga orang atau lebih,
dengan tujuan yang telah diketahui,
seperti berbagi informasi, menjaga diri,
pemecahan masalah, yang mana
anggota-anggotanya dapat mengingat
karakteristik pribadi anggota-anggota
yang lain secara tepat. Kedua definisi
komunikasi kelompok di atas punya
kesamaan, yakni adanya komunikasi
tatap muka, dan memiliki susunan
rencana kerja tertentu umtuk mencapai
tujuan kelompok.

Perencanaan Komunikasi
Perencanaan komunikasi adalah suatu
usaha yang sistematis dan kontinyu dalam
mengorganisir aktivitas manusia terhadap
upaya penggunaan sumber daya komuni-
kasi secara efisien guna merealisasikan
kebijaksanaan komunikasi (AMIC, 1982).

Perencanaan komunikasi adalah sebuah
dokumen tertulis yang menggambarkan
tentang apa yang harus dilakukan yang
berhubungan dengan komunikasi dalam
pencapaian tujuan, dengan cara apa yang
dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut
dapat dicapai, dan kepada  siapa program
komunikasi itu ditujukan, dengan perala-
tan dan dalam jangka waktu beberapa lama
hal itu bisa dicapai, dan bagaimana cara
mengukur (evaluasi) hasil-hasil yang diper-
oleh dari program tersebut (Robin Mehall)
(Hafied Cangara, 2013: 45).

Pentingnya Strategi Komunikasi
Strategi adalah konsep militer yang diarti-
kan sebagai seni perang para Jenderal (The
Art of General), atau suatu rancangan yang
terbaik untuk memenangkan peperangan.
Dalam strategi ada prinsip yang harus
dicamkan, yakni “tidak ada sesuatu yang
berarti dari segalanya kecuali mengetahui
apa yang akan dikerjakan musuh, sebelum
mereka mengerjakannya” (Hafied Cangara,
2013: 61).

Seorang pakar perencanaan komuni-
kasi Middleton (1980) membuat definisi
dengan menyatakan “Strategi komunikasi
adalah kombinasi yang terbaik dari semua
elemen komunikasi mulai dari komunika-
tor, pesan, saluran (media), penerima sam-
pai pada pengaruh (efek) yang dirancang
untuk mencapai tujuan komunikasi yang
optimal” (Hafied Cangara, 2013 : 61).

E-KTP
E-KTP atau KTP Elektronik adalah doku-
men kependudukan yang memuat sistem
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keamanan/pengendalian baik dari sisi ad-
ministrasi atau teknologi informasi dengan
berbasis pada database kependudukan
nasional.Penduduk hanya diperbolehkan
memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum
Nomor Induk Kependudukan (NIK).
NIK merupakan identitas tunggal setiap
penduduk dan berlaku seumur hidup.
KTP berbasis NIK secara nasional yang
selanjutnya disebut KTP elektronik adalah
KTP yang memiliki spesifikasi dan format
KTP nasional dengan sistem pengamanan
khusus yang berlaku sebagai identitas resmi
yang diterbitkan oleh Dinas Kependudu-
kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya
akan dijadikan dasar dalam penerbitan Pas-
por, Surat Izin Mengemudi (SIM), No-
mor Pokok  Wajib Pajak (NPWP), Polis
Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan
penerbitan dokumen identitas lainnya
(Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Adminduk)

Penelitian Terdahulu
Tatik Nuryanti (2012) meneliti tentang
Strategi Komunikasi ImplementasiStrategi Komunikasi ImplementasiStrategi Komunikasi ImplementasiStrategi Komunikasi ImplementasiStrategi Komunikasi Implementasi
Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung One Stop Service One Stop Service One Stop Service One Stop Service One Stop Service (BOSS).(BOSS).(BOSS).(BOSS).(BOSS).
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
Sistem BOSS pada dasarnya adalah sistem
komunikasi yang berbasis pada Cyber
Media, dengan menggunakan berbagai
saluran informasi dalam proses sosialisasi
Implementasi Sistem BOSS, antara lain :
Website, Mesin Informasi, Tatap muka,
Media Massa, Mobile Service, Brosur dan
Leaflet dan Banner.Kemudianmodel
Strategi Komunikasi yang di pergunakan
adalah multi step communication: (1)

Tahap pertama adalah melalui organ struk-
tural dan melalui cyber media, (2) Tahap
kedua adalah melalui Front Office, Mobile
Service, Mesin Informasi dan Internet, (3)
Tahap ketiga adalah melalui Costumer
Service.

Masadib Akmal Vyandri, (2013) K K K K Ke-e-e-e-e-
puasan Mpuasan Mpuasan Mpuasan Mpuasan Masyarakat  asyarakat  asyarakat  asyarakat  asyarakat  TTTTTerhadap Kerhadap Kerhadap Kerhadap Kerhadap Kualitasualitasualitasualitasualitas
Layanan PLayanan PLayanan PLayanan PLayanan Pembuatan E-Ktpembuatan E-Ktpembuatan E-Ktpembuatan E-Ktpembuatan E-Ktp. . . . . Hasil me-
nunjukkan variabel kehandalan berpenga-
ruh signifikan terhadap kepuasan masyara-
kat. Rata-rata skor sebesar 83,80. Semua
variabel berpengaruh secara bersama-sama
dan signifikan terhadap kepuasan masyara-
kat. Secara parsial variabel- variabel juga
berpengaruh terhadap kepuasan masyara-
kat. Dari kelima variabel itu, variabel em-
pati berpengaruh paling dominan terhadap
kepuasan masyarakat dengan skor 87,66
%.

RRRRRoni Eoni Eoni Eoni Eoni Ekha Pkha Pkha Pkha Pkha Putera1, utera1, utera1, utera1, utera1, TTTTTengku Rikaengku Rikaengku Rikaengku Rikaengku Rika
VVVVValentina (2011) Ialentina (2011) Ialentina (2011) Ialentina (2011) Ialentina (2011) Implementasi Pmplementasi Pmplementasi Pmplementasi Pmplementasi Prrrrrog-og-og-og-og-
ram KTP Elektronik (e-KTP) di Dae-ram KTP Elektronik (e-KTP) di Dae-ram KTP Elektronik (e-KTP) di Dae-ram KTP Elektronik (e-KTP) di Dae-ram KTP Elektronik (e-KTP) di Dae-
rah Prah Prah Prah Prah Pererererercontohan.contohan.contohan.contohan.contohan. Kajian berikut memfo-
kuskan penelitiannya pada pelaksanaan
Program e-KTP Nasional di Padang
Selatan, Sumatera Barat, yang terpilih se-
bagai satu di antara enam daerah pilot
project e-KTP nasional. Data memperlihat-
kan, target e-KTP masih jauh dari harapan.
Secara umum, pilot project program e-
KTP di Kota Padang belum berjalan maksi-
mal. Sementara itu, nilai positif yang dite-
mui adalah tingginya kemauan (disposisi)
aparat birokrasi pelaksana (implementor)
eKTP, terutama implementor di tingkat
kecamatan.
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3. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian stu-
di kasus, karena bilamana fokus penelitian
terletak pada fenomena kontemporer
dalam konteks kehidupan nyata (Yin,
1997).

Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif karena ingin melihat
konteks permasalahan secara utuh, dengan
fokus penelitian pada proses dan pada hasil.
Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian
kualitatif adalah penelitian yang mengguna-
kan latar alamiah dengan maksud menaf-
sirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan
dengan jalan melibatkan berbagai metode
yang ada. Metode yang biasa dimanfaatkan
adalah wawancara pengamatan dan
pemanfaatan dokumen (Moleong, 2005:
5).

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah suatu proses
pengadaan data untuk keperluan penelitian:

a. Wawancara yaitu mendapatkan infor-
masi dengan bertanya langsung pada
responden. (Singarimbun, 1989:192)
wawancara mendalam(Depth Intervi-
ew) dilaksanakan dengan mengadakan
tanya jawab langsung dengan pihak
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil khususnya tentang penyebaran
informasi.

b. Observasi langsung yaitu dilakukan
melalui pengamatan langsung di lapa-
ngan. Kegiatan ini dilakukan untuk
mendapatkan informasi tambahan
dalam topik yang diteliti. Observasi

yang dilakukan di kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Jalan Raya Serpong KM. 16, Cileng-
gang Serpong Kota Tangerang Selatan.

c. Pengumpulan data Sekunder, yaitu
data-data yang didapatkan peneliti dari
sumber-sumber, diantaranya: studi lite-
ratur terdiri dari dokumen-dokumen
dan arsip serta data yang terdapat di
Kantor Dinas Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil dan pengkajian terhadap
kepustakaan mengenai kegiatan
penyebaran informasi atau strategi ko-
munikasi yang berkaitan dengan teori
dan kosep, maupun bentuk kepustaka-
an lain yang dianggap relevan.

Teknik Analisis Data
Analisis dilakukan terhadap data hasil studi
pendahuluan, atau data sekunder, yang
akan digunakan untuk menentukan fokus
penelitian. Namun demikian fokus peneli-
tian ini masih bersifat sementara, dan akan
berkembang setelah peneliti masuk dan
selama dilapangan. Sedangkan analisis data
di lapangan peneliti menggunakan model
Miles dan Huberman (1984). Analisis data
dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada
saat pengumpulan data berlangsung, dan
setelah selesai pengumpulan data dalam
periode tertentu (Sugiono, 2006: 275).

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Peneliti dalam menguraikan cara/teknik
yang digunakan untuk memantapkan kre-
dibilitas dan keabsahan data yaitu dengan
menggunakan teknik yaitu, data reduction,
data display, dan conclusion drawing/
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verification (Sugiono, 2006: 276).

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses analisis
untuk memilih, memusatkan perhati-
an, meyederhanakan, mengabstraksi-
kan serta mentransformasikan data yang
muncul dari catatan-catatan lapangan
(Patilima, 2005).

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah
selanjutnya adalah mendisplaykan data.
Dalam penelitian kualitatif, penyajian
data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antara
kategori, flowchart dan sejenisnya.
Dalam hal ini Miles dan

c. Conclusion Drawing/Verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif
adalah merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada. Temu-
an dapat berupa deskripsi atau gamba-
ran suatu objek yang sebelumnya masih
remang-remang atau gelap sehingga
setelah diteliti menjadi jelas, dapat
berupa hubungan kausal atau interak-
tif, hipotesis atau teori (Sugiono, 2006:
284).

4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Pegolahan Dan Analisis Data
Proses analisis data dalam penelitian ini
dimulai sejak sebelum peneliti memasuki
lapangan. Analisis data dilanjutkan pada saat
peneliti berada di lapangan sampai peneliti
menyelesaikan kegiatan di lapangan.

Ketika peneliti mulai memasuki kegiatan
lapangan untuk mengumpulkan data, pe-
neliti melanjutkan analisis data. Aktivitas
dalam analisis meliputi reduksi data (data
reduction), penyajian data (datadisplay),
serta penarikan kesimpulan dan verifikasi
(conclusion drawing/ verification).

Reduksi Data
Reduksi data dilakukan peneliti dengan
pertimbangan bahwa data yang diperoleh
dari lapangan jumlahnya cukup banyak,
untuk itu perlu dipilih dan dipilah sesuai
dengan kebutuhan dalam pemecahan ma-
salah penelitian. Ketika peneliti menemu-
kan sesuatu (data) yang belum jelas dan be-
lum memiliki pola perlu segera dilakukan
pencermatan melalui proses reduksi untuk
memahami makna yang terkandung dalam
data tersebut. Secara sederhana, ilustrasi
proses reduksi data dapat terlihat seperti
pada Gambar 1.

Berdasarkan Gambar 1 tersebut peneliti
melakukan reduksi data dengan cara beri-
kut:

a. Data yang bersumber dari Audio visual
direduksi ke dalam bentuk narasi yang
disusun sesuai sumber seperti, profil
kota Tangerang, Visi Misi dan Infor-
masi tentang pentingya E-KTP.

b. Data yang bersumber dari Wawancara
diklasifikasikan dalam bentuk tugas
dan tanggung jawab key informen yang
kompeten, proses persiapan dan pelak-
sanaan strategi komunikasi dan imple-
mentasi strategi tersebut.

c. Data berupa berkas yang diperoleh
diklasifikasikan sesuai informasi yang
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disampaikan berupa koran, majalah,
brosur, femflet, banner, spanduk.

d. Data dari website dipilih sesuai kebu-
tuhan penelitian yang berupa informasi
seputar pengguna masyarakat dan UU
yang mengatur E-KTP.

Penyajian (Display) Data
Setelah data direduksi, langkah analisis
selanjutnya adalah penyajian (display) data.
Penyajian data diarahkan agar data hasil
reduksi terorganisasikan, tersusun dalam
pola hubungan, sehingga makin mudah
dipahami. Penyajian data dapat dilakukan
dalam diagram alur (flow chart) sebagaima-
na terlihat pada Gambar 2.

Dari Gambar 2 tersebut dapat dilihat
bahwa hasil display data tersebut adalah
adanya dua kelompok data yaitu Informasi
Umum dan Informasi mengenai Strategi
Komunikasi yang telah tersaji dalam suatu
pola (berdasarkan urutanya). Dari data
tersebut terlihat adanya perbedaan antara
hasil reduksi data dengan display data. Pen-
yajian data dalam suatu pola tertentu terse-
but memberikan kemudahan bagi peneliti
untuk mendapatkan temuan sehingga yang
dapat dijadikan landasan dalam mengambil
kesimpulan.

Gambar 1.
Proses Reduksi Data

Sumber: Data diolah peneliti
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Verifikasi Data (Conclusion Drawing)
Dalam melakukan verifikasi terhadap data,
data display yang sudah tersusun rapi
diverifikasi berdarkan keterwakilan data
yang diperoleh. Data yang sebagian sudah
dipaparkan dari sumber peneliti baik media
maupun wawancara akan di interpretasikan
satu kali sehingga tidak redundence. Dalam
memverifikasi data dilakukan melalui
triangulasi sumber, triangulasi metode,  dan
triangulasi waktu sebagai berikut:

a. Data yang telah dipeoleh lewat media
dikonfirmasi dengan 2 bagian terkait
yaitu Kasi Bidang Pendaya Gunaan
Data dan Informasi dan Bidang  Penge-
lolaan Informasi Administrasi Kepen-
dudukan.

b. Verifikasi data dilakukan dalam waktu
yang berbeda sehingga pengembangan
materi dapat lebih valid karena key
informan lebih mendalami strategi
yang telah dilakukan dalam pelaksana-
an program E-KTP.

Profil Instrumen Penelitian
Berikut penulis sajikan identitas nama in-
forman pokok  (key informan):

a.a.a.a.a. Bpk. Heli Slamet, M.SiBpk. Heli Slamet, M.SiBpk. Heli Slamet, M.SiBpk. Heli Slamet, M.SiBpk. Heli Slamet, M.Si. Seorang
pejabat esselon 3 ini berasal dari Pan-
deglang, Banten. Beliau adalah Kepala
Seksi Pendayagunaan Data dan Infor-
masi Kependudukan Dinas Kependu-

Gambar 2.
Display Data

Sumber: Data diolah peneliti
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dukan dan Pencatatatn Sipil Kota
Tangerang Selatan.

b.b.b.b.b. IIIIIbu Hj. Ebu Hj. Ebu Hj. Ebu Hj. Ebu Hj. Ernawati, S.Irnawati, S.Irnawati, S.Irnawati, S.Irnawati, S.Ippppp,M.S,M.S,M.S,M.S,M.Si .i .i .i .i .
Seorang pejabat esselon 4 ini adalah
yang mengepalai Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudu-
kan.

Perencanaan dan Strategi Komunikasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dalam Diseminasi Informasi E-
KTP kepada Masyarakat Kota
Tangerang Selatan
Perencanaan dan strategi komunikasi
DisDukCapil dalam diseminasi Informasi
E-KTP kepada  masyarakat Kota Tangera-
ng Selatan, seperti halnya yang disampaikan
oleh Bapak Heli Slamet, M.Si selaku
Kepala Seksi bidang pendayagunaan data
dan informasi penduduk bahwa dalam
mewujudkan program e-KTP, DisDukCa-
Pil kota Tangerang Selatan telah melakukan
perencanan strategi komunikasi dengan
berbagai upaya yang dilakukan: 1) Sosia-Sosia-Sosia-Sosia-Sosia-
lisasi,lisasi,lisasi,lisasi,lisasi, yaitu dengan tatap muka dilakukan
ditingkat Kecamatan, Kalurahan dan RT/
RW serta  masyarakat sehingga masyarakat
mengetahui program KTP Elektronik. a)
Melalui media Cetak, Setiap bulan terbit
4 Kali, b) Media Radio, seperti Talk Show,
setiap bulan 4 Kali. c) melalui media tele-
visi. 2). Koordinasi, Koordinasi, Koordinasi, Koordinasi, Koordinasi, dilakukan dengan
seluruh pemangku kepentingan, mulai dari
Kementerian   Dalam Negeri, Provinsi
Banten, Pemkot Tangerang Selatan, Keca-
matan dan Kelurahan, Konsorsium Penga-
daan Pusat.3) Sumber Daya Manusia,Sumber Daya Manusia,Sumber Daya Manusia,Sumber Daya Manusia,Sumber Daya Manusia,
untuk operator. 4) DDDDDukungan Anggaran,ukungan Anggaran,ukungan Anggaran,ukungan Anggaran,ukungan Anggaran,
diperuntukkan honorarium operator dan

Tim Kerja, honorarium RT/RW, Pembe-
lian peralatan pendukung, seperti untuk
ruang tunggu, AC, dll.

Implementasidan Upaya Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam penyebaran Informasi E-KTP
kepada Masyarakat Kota Tangerang.
DisDukCapil telah menetapkan berbagai
perencanaan strategi komunikasi yaitu,
sosialisasi, koordinasi, persiapan sumber
daya manusia dan anggaran, telah dilaku-
kan dengan maksimal. Salah satu pelaksa-
naan sosialisasi lewat media Spaduk, baliho
dan Banner dari 8 lokasi  adalah sebagai
berikut:

Tabel 1.
Pelaksanaan Pemasangan Spanduk E-KTP Kota

Tangerang Selatan

Sumber: DisDukCapil Tangerang Selatan

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa
implementasi pelaksanaan strategi ko-
munikasi yang dilakukan DisDkCapil Kota
Tangerang sesuai dengan titik kebutuhan.

Secara detail implementasi dalam pen-
yebaran informasi e-KTP sebagai berikut:
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Diagram implementasi dalam penye-
baran informasi dalam mensosialisasikan
program E-KTP wilayah kota Tangerang
Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.

Evaluasi dari Implementasi Strategi
Komunikasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam Diseminasi
Informasi E-KTP kepada Masyarakat
Kota Tangerang
Informasi yang telah disampaikan kepada
masyarakat tentu mendapatkan tanggapan
yang beraneka ragam. Diseminasi informasi
tentang E-KTP di Tangerang selatan yang
telah direncanakan dan melalui berbagai
media secara umum mendapat tanggapan
yang positif dari masyarakat. Secara garis
besar masyarakat Tangerang Selatan sudah
memahami pentingnya E-KTP untuk ber-
bagai keperluan. Namun bagi kalangan
lanjut usia, hal tersebut dirasakan tidak
perlu karena mereka beranggapan tidak ter-
lalu banyak menggunakan KTP untuk
aktivitas sehari-hari. Namun hal ini dapat

teratasi dengan diseminasi informasi yang
dipertajam dengan menunjukkan fungsi
dan kegunaan serta risiko jika tidak memi-
liki e-KTP.

Dalam implementasi mengkomunika-
sikan informasi pelaksanaan E-KTP, me-
miliki beberapa kekuarangan dan kelebihan
yang dapat dijadikan bahan evaluasi.
Sebagaimana disampaikan Ibu Hj. Ernawa-
ty selaku Kabid pengelolaan informasi
administrasi kependudukanbahwa kelema-
han dalam implementasi strategi komuni-
kasi E-KTP  adalah:

a. Sosialisasi dengan Tatap muka, Media
Cetak, Media TV masih belum men-
yadarkan warga tentang pentingnya E-
KTP.

b. Bagi warga yang berada di luar negeri
yang sudah menerima informasi tidak
dapatlangsung memilikinya, kecuali
kembali ke Indonesia karena pereka-
man dilakukan di wilayah masing-
masing.

Tabel 2.
Implementasi Stategi Komunikasi DisdukCapil Tangerang Selatan

Sumber: Data Disdukcapil diolah peneliti
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c. Warga perumahan yang sibuk sehingga
tidak menghiraukan informasi pelak-
sanaan perekaman E-KTP

Model Strategi Komunikasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam Implementasi Diseminasi
Informasi Program E-KTP terhadap
Masyarakat
Dalam setiap perencanaan komunikasi tak
dapat digeneralisir bahwa tiap model dapat
dapat diterima secara umum pada peker-
jaan yang memiliki sifat dan jenis pekerjaan
berbeda melainkan dimodifikasi sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai. (Cangara,
2013: 67). Program E-KTP adalah
program Nasional yang diarahkan untuk
kepentingan publik. Dengan demikian
segala sesuatu yang mendukung pelaksana-

an program E-KTP harus disosialisasikan
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetap-
kan pemerintah sesuai dengan UU. Sehing-
ga model yang layak digunakan ialah model
perencanaan komunikasi difusi inovasi
yang dimodifikasi dengan komunikasi
advokasi.

Model Perencanaan Komunikasi
Difusi Inovasi
Menurut Rogers (1975) dalam Changara
2013: 89, Model difusi inovasi adalah mo-
del perencanaan komunikasi yang memiliki
tahapan dalam penyebarluasan sebuah gaga-
san atau ide-ide baru (inovasi).  Pengenalan
suatu inovasi (ide, gagasan atau barang)
ditentukan oleh 3 hal yaitu:

Gambar 3.
Diagram Implementasi Penyebaran Informasi

Sumber: DisDukCaPil Tangerang Selatan dilah peneliti
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a. Tahap awal (antecedent), di mana
dalam menerima ide dipengaruhi be-
berapa factor antara lain kepribadian
penerima untuk berubah dengan me-
nerima sesuatu hal yang baru, wawasan
sosial yang luas dan kebutuhan untuk
memiliki barang tersebut.

b. Proses (process)yaitu harus didukung
oleh pengetahuan (knowledge) bahwa
inovasi itu tidak bertentangan dengan
system social dan budaya penerima dan
Persuasi (persuasion) dimana proses ini
dipertanyakan tentang kegunaan (ad-
vantage), apakah cocok (compatibili-
ty), apa tidak terlalu ruwet (complexi-
ty), apa bisa dicoba (triability) dan apa
bisa diamati (observability)

Gambar 4.
Model Difusi Inovasi Program E-KTP Disdukcapil Tangerang Selatan

Sumber: Adopsi Strategi Model Difusi Inovasi Disdukcapil Tangerang Selatan

c. Konsekuensi (Consequences). Yaitu
pengambilan keputusan (decision)
untuk memiliki barang atau menerima
ide, gagasan atau inovasi tersebut.

Bertitik tolak dari model difusi inovasi
diatas, DisDukCapil Tangerang Selatan
menerapkan komunikasi sesuai dengan
model di atas. Hal ini dapat dilihat dari
hirarki tata urutan tahap awal, proses dan
konsekuensi diseminasi informasi E-KTP
yang dilakukan Disdukcapil sesuai dengan
model difusi inovasi. Secara umum gamba-
ran model difusi inovasi yang dilakukan
disdukcapil dapat dilihat pada Gambar 4
di bawah.

Dari gambar 4 di bawah dapat dilihat
bahwa proses perencanaan menunjukkan
tahapan yang harus dilalaui dari proses awal
yaitu informasi dari Pemerintah Pusat
berupa ide E-KTP, Kemudian informasi

tersebut diinformasikan kepada  masyarakat
sehingga memunculkan minat masyarakat
untuk memiliki E-KTP tersebut.
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Untuk melanjutkan proses awal
tersebut informasi yang disampaikan harus
mengakomodir beberapa hal yang ingin
diketahui oleh khalayak (masyarakat) yaitu,
Masyarakat mengetahui produk itu memi-
liki dampak apa terhadap kehidupan social,
selanjutnya kegunaan yang dapat diperoleh,
tingkat kesulitan proses mendapatkan E-
KTP, dan bisa diuji coba.

Model Perencanaan Komunikasi
Advokasi
Advokasi adalah aksi strategis yang ditun-
jukkan untuk menciptakan kebijakan pub-
lik yang bermanfaat bagi masyarakat atau
mencegah munculnya kebijakan yang di-
perkirakan merugikan masarakat. Advokasi
dimaksudkan sebagai aksi strategis dan ter-
padu yang dilakukan.Advokasi yang
dimaksud ialah usaha untuk memengaruhi
kebijakan publik melalui berbagai macam
bentuk komunikasi persuasif. Kebijakan
publik termasuk pernyataan, kebijakan
atau penetapan sebuah gerakan yang diten-
tukan oleh pihak yang berwenang untuk
memimbing atau mengendalikan perilaku
lembaga, masyarakat atau individu. (Ca-
ngara, 2013: 82)

Kebijakan public mengenai penerapan
E-KTP merupakan salah satu bentuk ino-
vasi baru yang dapat diterapkan dengan
model advokasi.Model perencanaan ko-
munikasi untuk advokasi terdiri atas enam
langkah yaitu analisis, strategi, mobilisasi,
aksi, evaluasi dan kesinambungan. Untuk
melihat alur proses pada model advokasi
disajikan gambar model sebagaimana dapat
dilihat pada Gambar 5.

Model Strategi Diseminasi Informasi
Publik
Diseminasi merupakan suatu kegiatan yang
ditujukan kepada kelompok target atau
individu agar mereka memperoleh infor-
masi, timbul kesadaran, menerima, dan
akhirnya memanfaatkan informasi terse-
but. Penerapan E-KTP merupakan kegia-
tan pemerintah yang terkait dengan kebi-
jakan public yang memerlukan kecermatan
dan pemikiran jangka panjang agar masya-
rakat menerima kebijakan tersebut.

Model Difusi inovasi dan advokasi me-
rupakan model yang tepat jika digunakan
untuk mengkomunikasikan ide tersebut.
Model difusi inovasi merupakan model
yang memiliki tahapan dalam penyebarlua-
san gagasan atau ide-ide baru. Sedangan
model advokasi adalah Sebuah aksi yang
ditujukan untuk menciptakan kebijakan
public yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam hal penerapan E-KTP kedua model
tersebut bisa digabungkan hingga memiliki
makna simultan dan lebih komprehensif.
Adapan pembentukan model tersebut
dapat dilihat pada Gambar 6.

Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat
bahwa temuan model kombinasi antara
model difusi inovasi dan advokasi memi-
liki kesinambungan yang relevan. Hal ini
dapat dilihat bahwa secara umum terdapat
3 bagian yang dapat dilihat yaitu tahap awal,
proses dan konsekwensi. Pada tahap awal
ide diusulkan oleh pemerintah pusat yang
diterima secara umum oleh masyarakat.
Selain itu secara khusus Pemerintah Kota
Tangerang Selatan menganalisa program E-
KTP tersebut. Setelah itu disebarluaskan
ke masyarakat.
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Gambar 5.
Model Advokasi Program  E-KTP Disdukcapil Tangerang Selatan

Sumber: (Cangara 2013: 83) dimodifikasi peneliti.

Gambar 6.
Model Gabungan Difusi Inovasi dan Advokasi

Sumber: (Cangara, 2013 : 83) dimodifikasi peneliti.
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Dengan demikian reaksi masyarakat
akan lebih yakin dengan informasi yang
diterima setelah dilakukan analisa oleh
Pemerintah kota tangerang selatan daripada
informasi yang sifatnya masih umum dari
pemerintah pusat. Selanjutnya proses dise-
minasi informasi tersebut dilakukan de-
ngan berbagai cara melalui face to face,
media dan strukturan. Selain itu langkah
proses diseminasi juga dengan mobilisai
seperti pendekatan terhadap tokoh, per-
alatan yang memadai. Setelah itu dilakukan
aksi secara serentak sesuai skala prioritas dari
hasil analisa tersebut di tahap awal.

Dengan demikian output dari reaksi
awal masyarakat yang sebelumnya masih
bertanya-tanya tentang E-KTP akhirnya
terjawab. Namun tidak serta merta tahapan
strategi tersebut langsung ditanggapi 100%
oleh masyarakat.

Konsekwensi yang diterima pemangku
kepentingan adalah menanggapi masyara-
kat yang belum dapat menerima kebera-
daan E-KTP, ketidakpuasan terhadap
pelayanan atau informasi yang dismpaikan
ke masyarakat masih ada yang belum sam-
pai. Dengan demikian hal tersebut dilaku-
kan langkah evaluasi sehingga Pemerintah
Kota Tangerang membuat terobosan stra-
tegi dengan mengadakan sosialisasi pere-
kaman ke sekolah, kampus, rumah sakit.
Dari hasil evaluasi tersebut akhirnya Peme-
rintah Kota Tangerang selatan mempunyai
konsep yang utuh sehingga dapat diguna-
kan secara kesinambungan untuk proses
pembuatan E-KTP regular bagi warga
ditahun-tahun berikutnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) me-
rupakan amanat Undang-Undang (UU)
dan serangkaian peraturan lainnya seperti
peraturan UU nomor 35 tahun 2010 yang
menyatakan aturan tata cara dan imple-
mentasi teknis e-KTP. Dalam implementa-
sinya, DisDukCapil Tangerang Selatan telah
melakukan strategi komunikasi:

a. DisDukCapil telah melakukan strategi
perencanaan dalam memberi informasi
kepada masyarakat Tangerang Selatan
untuk mengimplementasikan prog-
ram e-KTP dengan cara menyusun tek-
nis dengan skala prioritas: Sosialisasi
Tatap muka (face to face) melalui RT
dan RW secara langsung,memberikan
instruksi kepada aparat melalu birokrasi
(up to buttom) melalui media cetak
seperti spanduk, baner, baleho yang
dipasang pada titik-titik strategis pada
tiap kelurahan, melalui media radio
tiap bulan 4 kali dalam acara talk show,
melalui running text Televisi 21 taya-
ngan agar diterima oleh warga yang ada
di Luar Negeri

b. Model perencanaan dan strategi yang
dipakai mengimplementasikan prog-
ram e-KTP adalah model advokasi
yang dikombinasikan dengan model
difusi inovasi. Model ini menyangkut
kebijakan publik khususnya dalam
penerapan e-KTP. Penerapan e-KTP
DisDukCapil Tangeang Selatan dalam
pelaksanaannya dapat meyakinkan
masyarakat dengan memberi informasi
pentingnya e-KTP dengan strategi
pelaksanaan tepat sasaran, mobilisasi
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yang cukup memadai, implementasi
sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan
evaluasi terhadap proses penerapan
program-KTP tersebut sehingga mas-
yarakat bisa menerima produk e-KTP
yang telah diterapkan pemerintah.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, ada bebe-
rapa saran yang dapat peneliti kemukakan:

a. Secara teoritis, perlu penelitian yang
lebih komprehensif mengenai startegi
komunikasi dalam penerapan e-KTP,
dengan memperluas wilayah peneliti-
an supaya perbandingan startegi dapat
mewakili.

b. Strategi yang sudah disusun agar dapat
dibuat outline yang lebih permanen
agar proses perekaman E-KTP pada
periode tahun selanjutnya lebih mudah
dan tertib.
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