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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh 
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Kuasa atas keberhasilan Pascasarjana Universitas Lampung 
menerbitkan “Katalog Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Universitas 
Lampung Volume 1 Tahun 2022” ini. Melalui penerbitan ini, 
diharapkan dapat menjadi informasi dan membuka jalan interaksi 
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ini dimaksudkan sebagai upaya penyebarluasan hasil penelitian 
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penjaminan mutu, Pascasarjana sedang mendesain sistem penjaminan mutu internal yang 
lebih relevan dan aplikatif sehingga target peningkatan jumlah program studi magister 
dan doktor yang terakreditasi unggul dapat dicapai. Adapun pada aspek tri darma, sistem 
pembelajaran yang relavan dengan dunia kerja terus dikembangkan termasuk di dalamnya 
penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah dosen maupun mahasiswa. 

Atas nama pimpinan Pascasarjana Universitas Lampung, saya menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada Tim Penelaah, para mahasiswa Pascasarjana di lingkungan 
Universitas Lampung, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras 
sehingga Katalog Katalog Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Universitas Lampung Volume 1 
Tahun 2021 ini dapat diterbitkan. Semoga Allah SWT; Tuhan Yang Maha kuasa 
senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk-Nya untuk kita semua. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
  
                Bandar Lampung, 30 Juni 2021 
                  Direktur. 

 
Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, ST, MT 
NIP. 197104151998031005 
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ABSTRAK 
Partisipasi Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun mencapai 73,87%, merupakan tingkat 
partisipasi tertinggi masyarakat terasing Provinsi Jambi pada Pemilu 2019. Dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan fenomenologi riset, penelitian ini 
hendak mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi Orang 
Rimba dan mengetahui strategi KPU Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan 
partisipasi Orang Rimba pada Pemilu 2019. Identifikasi faktor menggunakan kategori 
Warganegara, dkk. (2019) meliputi aspek pemilih, sistem, administrasi, penyelenggara, 
peserta pemilu, geografi dan cuaca. Analisa Strategi KPU Sarolangun menggunakan 
Cangara (2014:133-175) meliputi pemilihan komunikator, penetapan target sasaran, 
teknik penyusunan pesan, pemanfaatan media, penyebarluasan media, dan memobilisasi 
kelompok berpengaruh. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor dominan yang 
mempengaruhi tingkat partisipasi Orang Rimba dalam Pemilu 2019 meliputi (a) faktor 
pemilih: budaya Orang Rimba yang taat kepada pemimpin, (b) sistem Pemilu, Orang 
Rimba  mayoritas tuna aksara dan berpikiran sederhana sehingga lebih menaruh 
perhatian pada figur yang mudah dikenali, contohnya Pilpres, (c) administrasi Pemilu, 
penyusunan DPT bersifat aktif-inklusif untuk Orang Rimba dan pengadaan TPS khusus 
Orang Rimba, (d) peserta Pemilu, mobilisasi masif tim sukses mengunjungi dan memberi 
imbalan Orang Rimba, sedangkan (2) Strategi yang digunakan KPU Kabupaten 
Sarolangun paling dominan meningkatkan partisipasi Orang Rimba meliputi penetapan 
sebagai target sasaran basis pemilih, pelibatan Temanggung dalam kegiatan sosialisasi 
dan sebagai bagian dari KPPS, menggunakan media sesuai budaya lokal dengan 
pemanfaatan Radio Benor (Radio Orang Rimba), serta intensnya kegiatan sosialisasi dan 
pendidikan pemilih secara tatap muka pada pemilu 2019.   
Kata Kunci: Partisipasi Pemilih, Orang Rimba, Strategi KPU 
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THE STRATEGY OF GENERAL ELECTION COMMISSION OF 
SAROLANGUN REGENCY TO RAISE VOTER TURNOUT OF THE 

INDIGENOUS PEOPLE “ORANG RIMBA” IN THE  2019 GENERAL 
ELECTIONS 

 
ABSTRACT 

In the 2019 concurrent election, the voter’s turnout of Orang Rimba in Sarolangun had 
reached 73.87%, the highest amongst other indigenous people in Jambi Province. By using 
a qualitative descriptive research method with phenomenology approach, this study aims 
to identify factors that affect the voter’s turnout of Orang Rimba and to recognize the 
strategy applied by General Election Commission of Sarolangun Regency to raised it  in 
the 2019 concurrent election. Factors were identified using Warganegara et al. (2019)’s 
category such as voter factors, electoral system, administration, organizers, election 
participants, geography and weather condition. Referring to Cangara (2014: 133-175), 
strategies were mapped into communicator selection, targeting, message drafting 
techniques, media utilization, media dissemination, and mobilizing influential groups. 
Data were collected through observation, interviews and documentation. The research 
showed that (1) The dominant factors affecting the voter’s turnout of the Orang Rimba in 
the 2019 Election includes (a) voter : Orang Rimba are obedient to the leader; (b) the 
election system, most of them are illiterate and naive so they are more intrigued by 
popular figures, such as the Presidential Election; (c) administrative, active-inclusive 
voter’s list drafting and forming specific polling station for Orang Rimba; (d) election 
participant, the campaign team were actively visited and enticed them with rewards; (2) 
Significant strategies applied includes the determination of Orang Rimba as targeted 
voter’s basis, the Temanggung engagement in socialization and election administrator, 
using Radio Benor (Radio of the Orang Rimba) as a local culture media, and helding public 
socialization and voter’s education events intensively. 
Keywords: voter turnout, indigeneus people, strategi of KPU 
 
PENDAHULUAN 

Partisipasi warga negara pada Pemilu merupakan wujud peran serta masyarakat 
dalam bernegara. Menurut Herbert McClosky (1972) dalam Budiardjo (2017:367), 
partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik 
yang menggambarkan kegiatan sukarela warga negara ketika mengambil bagian dalam 
proses pemilihan penguasa, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Sehingga, 
partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat diukur dengan menghitung jumlah warga 
negara yang hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya (right to vote) tanpa terkecuali 
termasuk bagi masyarakat terasing seperti Orang Rimba di Provinsi Jambi.  

Dalam proses penyelenggaraan pemilu, pemilih berada pada posisi yang setara 
dengan KPU, partai politik dan stakeholder lainnya. Partisipasi pemilih dianggap penting 
bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat termasuk kelompok 
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partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik 
yang menggambarkan kegiatan sukarela warga negara ketika mengambil bagian dalam 
proses pemilihan penguasa, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Sehingga, 
partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat diukur dengan menghitung jumlah warga 
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Dalam proses penyelenggaraan pemilu, pemilih berada pada posisi yang setara 
dengan KPU, partai politik dan stakeholder lainnya. Partisipasi pemilih dianggap penting 
bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat termasuk kelompok 

disabilitas, kelompok minoritas, maupun masyarakat terasing seperti Orang Rimba. 
Penting bagi penyelenggara untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih sebagai 
target utama, kemudian penting bagi peserta pemilu untuk meraup suara terbanyak dan 
juga bagi masyarakat sebagai alat kontrol untuk jalannya pemerintahan (Nugroho, 
2018:5). Penting bagi masyarakat terasing, kelompok disabilitas dan kelompok minoritas 
ini menunjukkan seberapa besar peran pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya 
terhadap hak-hak masyarakat tersebut yaitu, kewajiban menghormati (to respect), 
kewajiban melindungi (to protect), kewajiban memenuhi (to fulfill), dan bahkan 
memberikan tindakan khusus (affirmative action) bagi mereka. Sebagaimana tertuang 
dalam ICCPR yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, 
pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk 
menghormati dan menjamin hak warga negaranya terutama tentang hak-hak sipil dan 
politik. 

Pada umumnya tingkat partisipasi masyarakat terasing dalam pemilu masih 
cenderung rendah. Ragam hambatan bagi masyarakat terasing yang sering disebut juga 
sebagai masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pemilu cukup banyak. Sebagaimana 
penelitian Hidayat dan Akbar (2019) menunjukkan diantara hambatan bagi masyarakat 
adat dalam berpartisipasi pemilu yaitu desain pemilu, regulasi kepemiluan, dinamika 
sosio-kultural masyarakat. Penelitian Bawaslu Provinsi Gorontalo (2019) 
mengungkapkan fakta bahwa pemilih masyarakat adat atau masyarakat terasing yang 
terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019, yakni sebanyak 2,3 
juta masyarakatnya hidup di kawasan hutan. Sekitar 700.000 jiwa masyarakat tersebut 
tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki identitas kependudukan 
KTP-Elektronik. Selanjutnya, penelitian Saputra, (2017) mengungkapkan bahwa selain 
masalah KTP, faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terasing 
atau masyarakat adat dalam pemilu yaitu faktor budaya. Faktor budaya juga 
menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat terasing menjadi golput atau tidak 
menggunakan hak pilihnya dalam pemilu seperti terjadi pada suku Baduy.  

Selain Suku Baduy, Suku Polahi, Suku Talang Mamak di Riau pun menunjukan 
tingkat partisipasi yang rendah dalam pemilu. Pada Pemilu Gubernur Riau 2018 tingkat 
partisipasi Suku Talang Mamak menurun drastis. Menurut catatan KPU, dari dua 
kecamatan tempat Suku Talang Mamak berdomisili menunjukkan rendahnya partisipasi 
pemilih suku Talang Mamak di Kecamatan Batang Gansal partisipasinya hanya 40% dan 
Kecamatan Rakit Kulim partisipasinya 45% dibandingkan dengan target yang telah 
ditetapkan oleh KPU untuk Pilkada Serentak 2018 sebesar 77,5%. Diantara penyebab 
rendahnya Partisipasi politik Suku Talang Mamak, yaitu kendala geografis yang 
ditunjukan oleh kondisi jalan yang rusak dan pemukiman Suku Talang Mamak berada di 
pedalaman sehingga membuat masyarakat Suku Talang Mamak mengalami kesulitan 
untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu (Anggoro, 2019). Rendahnya tingkat partisipasi 
pemilih tidak hanya terjadi di masyarakat suku Baduy, Polahi, dan Talang Mamak tetapi 
juga terjadi pada masyarakat terasing yang ada di Provinsi Jambi yaitu Orang Rimba, 
diantaranya pada pemilu 2014 di Kabupaten Batanghari dengan tingkat partisipasi Orang 
Rimba hanya mencapai 14,81%, bahkan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Batanghari Orang 
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Rimba tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu dikarenakan tidak memiliki Kartu Tanda 
Penduduk elektronik (Prastiwi, 2018).  

Orang Rimba adalah salah satu suku minoritas yang hidup di pulau Sumatera 
tepatnya di Provinsi Jambi (Takiddin, 2014), sedangkan kementerian sosial (1987) 
menggolongkan Orang Rimba ke dalam masyarakat terasing (indigenous people). Selain 
itu, Orang Rimba juga sering disebut dengan Suku Anak Dalam (SAD), Komunitas Adat 
Terpencil (KAT), KUBU, Orang Dalam, Orang Kelam dengan pola hidup sebagian besar 
masih berpindah-pindah dengan sumber penghidupan dari berburu dan meramu hasil 
hutan. Hidupnya berkelompok, berpakaian hanya sebagian menutupi badan cawat bagi 
laki-laki dan kemben bagi perempuan, gaya hidup yang masih tradisional, serta tinggal 
dalam pondok-pondok sederhana di hutan dan sebagian lainnya telah menetap di desa. 
Orang Rimba  menganut kepercayaan kepada dewa-dewa dan arwah leluhur (Soetomo, 
1995; Prasetijo, 2011; Mulyani dan Parapat, 2018; KKI WARSI, http://warsi.or.id/orang-
rimba-kubu-dan-suku-anak-dalam-sad/). 

Orang Rimba di Provinsi Jambi tersebar di tiga wilayah berbeda, yaitu di kawasan 
Taman Nasional Bukit Dua belas (TNBD), di bagian utara Provinsi Jambi terutama di 
Taman Nasional Bukit Tiga puluh (TNBT), dan di bagian barat Provinsi Jambi yaitu 
sepanjang jalur lintas Sumatera, dan sebaran terbanyak berada di Kawasan TNBD 
(Takiddin, 2014; Mulyani dan Parapat, 2018; KKI WARSI, http://warsi.or.id/orang-
rimba-kubu-dan-suku-anak-dalam-sad/). Berikut sebaran Orang Rimba menurut 
wilayah kabupaten pada tabel 1.  

 
Tabel 1. Sebaran Orang Rimba di Provinsi Jambi 

No. Kabupaten Jumlah Jiwa Persentase (%) 
1. Batang Hari 629 12,02 
2. Tebo 707 13,51 
3. Bungo 395 7,55 
4. Sarolangun 2.228 42,56 
5. Merangin 1.276 24,37 
 Jumlah 5.235  

Sumber: KKI Warsi Survei 2017, Hasil wawancara dengan Humas KKI Warsi 
Sukmareni tanggal 26 Februari 2020 pukul 11.28 WIB     

 
Tabel 1 terlihat bahwa sebaran Orang Rimba menunjukan jumlah yang cukup 

banyak, yaitu sebanyak 5.235 jiwa. Meskipun jumlahnya cukup besar, masyarakat Orang 
Rimba belum terlihat secara aktif dalam proses pemilu. Geliat Orang Rimba pada pemilu 
baru dimulai sejak Pemilu pasca reformasi, walaupun baru sebagian kecil yang 
mengikuti proses pemilihan tersebut (KKI WARSI, https://warsi.or.id/orang-rimba-
dan-pemilu/).  

Berdasarkan arsip KPU Kabupaten Batanghari, pada Pemilu 2014 di TPS khusus 
yaitu TPS 2 di Desa Batu Sawar Kecamatan Muaro Sebo Ulu, Panwaslu memberikan 
rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan dihadiri pemilih Orang 
Rimba yang menggunakan hak pilihnya hanya sejumlah 20 Pemilih atau 14,81% dari 
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Rimba tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu dikarenakan tidak memiliki Kartu Tanda 
Penduduk elektronik (Prastiwi, 2018).  

Orang Rimba adalah salah satu suku minoritas yang hidup di pulau Sumatera 
tepatnya di Provinsi Jambi (Takiddin, 2014), sedangkan kementerian sosial (1987) 
menggolongkan Orang Rimba ke dalam masyarakat terasing (indigenous people). Selain 
itu, Orang Rimba juga sering disebut dengan Suku Anak Dalam (SAD), Komunitas Adat 
Terpencil (KAT), KUBU, Orang Dalam, Orang Kelam dengan pola hidup sebagian besar 
masih berpindah-pindah dengan sumber penghidupan dari berburu dan meramu hasil 
hutan. Hidupnya berkelompok, berpakaian hanya sebagian menutupi badan cawat bagi 
laki-laki dan kemben bagi perempuan, gaya hidup yang masih tradisional, serta tinggal 
dalam pondok-pondok sederhana di hutan dan sebagian lainnya telah menetap di desa. 
Orang Rimba  menganut kepercayaan kepada dewa-dewa dan arwah leluhur (Soetomo, 
1995; Prasetijo, 2011; Mulyani dan Parapat, 2018; KKI WARSI, http://warsi.or.id/orang-
rimba-kubu-dan-suku-anak-dalam-sad/). 

Orang Rimba di Provinsi Jambi tersebar di tiga wilayah berbeda, yaitu di kawasan 
Taman Nasional Bukit Dua belas (TNBD), di bagian utara Provinsi Jambi terutama di 
Taman Nasional Bukit Tiga puluh (TNBT), dan di bagian barat Provinsi Jambi yaitu 
sepanjang jalur lintas Sumatera, dan sebaran terbanyak berada di Kawasan TNBD 
(Takiddin, 2014; Mulyani dan Parapat, 2018; KKI WARSI, http://warsi.or.id/orang-
rimba-kubu-dan-suku-anak-dalam-sad/). Berikut sebaran Orang Rimba menurut 
wilayah kabupaten pada tabel 1.  

 
Tabel 1. Sebaran Orang Rimba di Provinsi Jambi 

No. Kabupaten Jumlah Jiwa Persentase (%) 
1. Batang Hari 629 12,02 
2. Tebo 707 13,51 
3. Bungo 395 7,55 
4. Sarolangun 2.228 42,56 
5. Merangin 1.276 24,37 
 Jumlah 5.235  

Sumber: KKI Warsi Survei 2017, Hasil wawancara dengan Humas KKI Warsi 
Sukmareni tanggal 26 Februari 2020 pukul 11.28 WIB     

 
Tabel 1 terlihat bahwa sebaran Orang Rimba menunjukan jumlah yang cukup 

banyak, yaitu sebanyak 5.235 jiwa. Meskipun jumlahnya cukup besar, masyarakat Orang 
Rimba belum terlihat secara aktif dalam proses pemilu. Geliat Orang Rimba pada pemilu 
baru dimulai sejak Pemilu pasca reformasi, walaupun baru sebagian kecil yang 
mengikuti proses pemilihan tersebut (KKI WARSI, https://warsi.or.id/orang-rimba-
dan-pemilu/).  

Berdasarkan arsip KPU Kabupaten Batanghari, pada Pemilu 2014 di TPS khusus 
yaitu TPS 2 di Desa Batu Sawar Kecamatan Muaro Sebo Ulu, Panwaslu memberikan 
rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan dihadiri pemilih Orang 
Rimba yang menggunakan hak pilihnya hanya sejumlah 20 Pemilih atau 14,81% dari 

jumlah DPT sebanyak 135 pemilih. Selanjutnya di Kabupaten Merangin pada Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2018 dengan menetapkan TPS khusus yaitu 
TPS 008 Desa Mekar Jaya Kecamatan Tabir Selatan, jumlah pemilih Orang Rimba yang 
terdaftar di DPT sebanyak 149 Pemilih sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya 
59 pemilih atau 39,59% dari jumlah DPT. Sedangkan, pada Pemilu Serentak 2019, 
walaupun tidak lagi ditetapkan sebagai TPS khusus untuk Orang Rimba, jumlah Orang 
Rimba yang terdaftar di DPT sebanyak 143 pemilih sedangkan yang menggunakan hak 
pilih hanya 69 pemilih atau 48,28% jumlah DPT.  

Sementara, Kabupaten Sarolangun yang merupakan kabupaten yang paling banyak 
jumlah sebaran Orang Rimba. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun 
Tahun 2017, KPU Kabupaten Sarolangun juga telah menetapkan TPS khusus tepatnya 
TPS 04 di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun dengan jumlah Orang Rimba yang 
terdaftar di DPT sebanyak 75 pemilih sedangkan yang menggunakan hak pilih 43 pemilih 
atau 57,33% dari jumlah DPT. Namun, pada Pemilu Serentak 2019 di TPS yang sama di 
Desa Lubuk Bedorong tingkat partisipasi Orang Rimba meningkat, dari jumlah Orang 
Rimba yang tercatat dalam DPT sebanyak 32 Orang Pemilih dan kesemuanya 
menggunakan hak pilih. TPS khusus lainnya di Desa Lubuk Jering Kecamatan Air Hitam 
dengan jumlah pemilih Orang Rimba terdaftar di DPT sebanyak 55 pemilih sedangkan 
yang menggunakan hak pilih hanya 24 pemilih atau 43,64% dari DPT. Berikut data 
pemilih Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 2019 pada tabel 2. 

 
Tabel 2.  Sebaran Data Pemilih Orang Rimba pada Pemilu Serentak 2019 

No. Kabupaten 
Jumlah Data Pemilih 
(DPT) 

Terdata Non KTP dan 
Tidak Masuk DPT 

 
Total 

  L P Jumlah L P Jumlah  
1. Batang Hari - - - 358 230 588 588 
2. Tebo 374 346 720 - - - 720 
3. Sarolangun 433 382 815 45 52 97 912 
4. Merangin 170 171 341 27 24 51 392 
 Jumlah 977 899 1.876 430 306 736 2.612 

Sumber: Diolah dari KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten sebaran Pemilih Orang 
Rimba di Provinsi Jambi 

 
Tabel 2 menjelaskan bahwa sebanyak 1.876 Pemilih atau 71,82%, dari data Orang 

Rimba yang terdata oleh KPU telah memiliki hak Pilih dan masuk ke dalam Daftar 
Pemilih Tetap (DPT). Kabupaten Sarolangun merupakan kabupaten dengan jumlah 
Orang Rimba terbanyak yang terdata di DPT pada Pemilu Serentak 2019 yaitu sebanyak 
815 pemilih atau 43,44% dari keseluruhan pemilih Orang Rimba yang terdata di DPT 
Provinsi Jambi.  

Pada Pemilu Serentak 2019, dari 3 (tiga) kabupaten yang terdapat pemilih 
masyarakat Orang Rimba dalam DPT, hanya 2 (dua) kabupaten yang dapat memberikan 
informasi ukuran tingkat partisipasi masyarakat Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 
2019. Data tersebut dapat terlihat pada tabel 3 
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Tabel 3. Partisipasi Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 2019 
 
No. 
 

Kabupaten 
Jumlah
TPS 

Jumlah Pemilih 
Pemilih menggunakan             
Hak Pilih 

L P Jumlah L P Jumlah % 
1 Sarolangun 17 433 382 815 317 285 602 73,87 
2 Merangin 13 170 171 341 117 122 239 70,09 
 Jumlah 30 603 553 1.156 434 407 841 72,75 
Sumber: Dari KPU Kabupaten Sarolangun dan KPU Kabupaten Merangin 

 
Data di atas menunjukan bahwa tingkat partisipasi Orang Rimba dalam 

menggunakan hak pilihnya (right to vote) di TPS sudah cukup baik, terutama di 
Kabupaten Sarolangun dengan persentase tingkat partisipasi pemilih Orang Rimba 
tertinggi di Provinsi Jambi yaitu mencapai 73,87%, mendekati target partisipasi pemilih 
disabilitas dan marginal sesuai Rencana Strategis KPU 2015-2019 sebesar 75%. Ini 
menunjukan bahwa kinerja KPU Kabupaten Sarolangun dinilai cukup berhasil untuk 
meningkatkan partisipasi Orang Rimba dalam Pemilu. Sehingga, Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui strategi yang telah dipergunakan KPU Kabupaten Sarolangun untuk 
mencapai hal tersebut dan perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat partisipasi Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun dalam Pemilu 
Serentak 2019. 

Dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi 
Orang Rimba dalam Pemilu 2019 penulis menggunakan kategori Warganegara, dkk. 
(2019) meliputi pemilih, sistem pemilu, administrasi pemilu, penyelenggara pemilu, 
peserta pemilu, serta geografis dan cuaca. Sedangkan, untuk mengetahui bagaimana 
strategi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan 
partisipasi masyarakat terasing “Orang Rimba” pada Pemilu serentak 2019 dengan 
menggunakan indikator teori strategi komunikasi menurut Cangara (2014:133-175), yaitu: 
Pemilihan dan Penetapan Komunikator; Penetapan Target Sasaran; Teknik Penyusunan 
Pesan; Pemanfaatan Media; Penyebarluasan Media; dan Memobilisasi kelompok 
berpengaruh.  

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi riset (phenomenologi research). Dimana penulis melakukan 
penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu fenomena atau kejadian 
atau sebuah masalah secara jelas dan gamblang. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian yaitu data Primer dan data Sekunder. Data primer diperoleh 
dari proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam 
kepada informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan 
dan sebenarnya di lapangan, dan observasi terkait peristiwa-peristiwa yang 
mempengaruhi partisipasi pemilih Orang Rimba dalam pemilu. Informan yang dipilih 
karena dianggap mengetahui dan memahami permasalahan, diantaranya Dari unsur 
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Tabel 3. Partisipasi Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 2019 
 
No. 
 

Kabupaten 
Jumlah
TPS 

Jumlah Pemilih 
Pemilih menggunakan             
Hak Pilih 

L P Jumlah L P Jumlah % 
1 Sarolangun 17 433 382 815 317 285 602 73,87 
2 Merangin 13 170 171 341 117 122 239 70,09 
 Jumlah 30 603 553 1.156 434 407 841 72,75 
Sumber: Dari KPU Kabupaten Sarolangun dan KPU Kabupaten Merangin 

 
Data di atas menunjukan bahwa tingkat partisipasi Orang Rimba dalam 

menggunakan hak pilihnya (right to vote) di TPS sudah cukup baik, terutama di 
Kabupaten Sarolangun dengan persentase tingkat partisipasi pemilih Orang Rimba 
tertinggi di Provinsi Jambi yaitu mencapai 73,87%, mendekati target partisipasi pemilih 
disabilitas dan marginal sesuai Rencana Strategis KPU 2015-2019 sebesar 75%. Ini 
menunjukan bahwa kinerja KPU Kabupaten Sarolangun dinilai cukup berhasil untuk 
meningkatkan partisipasi Orang Rimba dalam Pemilu. Sehingga, Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui strategi yang telah dipergunakan KPU Kabupaten Sarolangun untuk 
mencapai hal tersebut dan perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat partisipasi Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun dalam Pemilu 
Serentak 2019. 

Dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi 
Orang Rimba dalam Pemilu 2019 penulis menggunakan kategori Warganegara, dkk. 
(2019) meliputi pemilih, sistem pemilu, administrasi pemilu, penyelenggara pemilu, 
peserta pemilu, serta geografis dan cuaca. Sedangkan, untuk mengetahui bagaimana 
strategi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan 
partisipasi masyarakat terasing “Orang Rimba” pada Pemilu serentak 2019 dengan 
menggunakan indikator teori strategi komunikasi menurut Cangara (2014:133-175), yaitu: 
Pemilihan dan Penetapan Komunikator; Penetapan Target Sasaran; Teknik Penyusunan 
Pesan; Pemanfaatan Media; Penyebarluasan Media; dan Memobilisasi kelompok 
berpengaruh.  

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi riset (phenomenologi research). Dimana penulis melakukan 
penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu fenomena atau kejadian 
atau sebuah masalah secara jelas dan gamblang. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian yaitu data Primer dan data Sekunder. Data primer diperoleh 
dari proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam 
kepada informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan 
dan sebenarnya di lapangan, dan observasi terkait peristiwa-peristiwa yang 
mempengaruhi partisipasi pemilih Orang Rimba dalam pemilu. Informan yang dipilih 
karena dianggap mengetahui dan memahami permasalahan, diantaranya Dari unsur 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sarolangun dan badan Ad hoc serta Tim Relawan 
Demokrasi basis pemilih kebutuhan khusus SAD; dari Dinas Dukcapil Kabupaten 
Sarolangun; Bagian dari Masyarakat Orang Rimba (Temenggung, Jenang, dan 
masyarakat biasa (pemilih)); Bawaslu Kabupaten Sarolangun, dari Partai Politik Pengurus 
DPD PKS, perwakilan Ormas/LSM KKI Warsi, Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi 
(KOPIPEDE), dari salah satu wartawan dari media GATRA, serta Perwakilan Akademisi 
UNJA dan UIN. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi atau 
dari laporan penelitian terdahulu.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 
tahapan menurut Spradley (1980) dalam Sugiyono (2014:255), yaitu analisis domain, 
analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Selanjutnya, uji 
kredibilitas data yang digunakan penulis dalam memvalidasi data yang diperoleh, yaitu 
dengan triangulasi. Triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi sumber untuk 
menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui 
beberapa sumber dengan teknik yang sama. Maksudnya dilakukan pengecekan data 
dengan cara memberikan pertanyaan yang sama dalam wawancara terhadap informan 
utama dengan informan yang dijadikan sumber triangulasi seperti perwakilan Bawaslu, 
perwakilan Dinas Dukcapil, perwakilan Ormas/LSM yang bergerak dalam pembinaan 
masyarakat SAD (KKI Warsi), Ormas/LSM yang bergerak dalam kepemiluan dari 
KOPIPEDE, perwakilan dari akademisi, dan perwakilan Partai Politik peserta Pemilu 
Serentak 2019.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sarolangun 

Pemilu Tahun 2019 diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia 
tak terkecuali di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Pelaksanaan pemilu serentak 
2019 yang lalu di Kabupaten Sarolangun telah berjalan dengan baik, aman dan lancar 
sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yang 
telah ditetapkan sebelumnya oleh KPU RI, serta ditunjukan dengan tingkat partisipasi 
yang tinggi di setiap Pemilihan baik untuk anggota DPR, DPD, DPRD dan Pilpres. Adapun 
tingkat partisipasi Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada 
tabel 4.  

 
Tabel 4. Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Pemilu Serentak 2019  

Kabupaten Sarolangun untuk PILPRES, DPR dan DPD, DPRD Provinsi Jambi  
Dapil Jambi 3 dan DPRD Kab. Sarolangun 

Uraian 
Tingkat Partisipasi Pemilu Serentak 2019 
PILPRES DPR DPD DPRD PROVINSI DPRD KAB. 

Jumlah Pemilih 205,423 205,423 205,423 205,423 205,423 
Pengguna Hak Pilih 171,593 171,334 171,329 171,132 171,010 
Persentase (%) 85,53 83,41 83,40 83,71 83,25 

Sumber: diolah dari KPU Kabupaten Sarolangun, 2019 
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Pada Tabel 4 menunjukan bahwa tingkat partisipasi pada Pemilu Serentak 2019 di 
Kabupaten Sarolangun sudah melebihi batas target tingkat partisipasi Pemilu 2019 yang 
ditetapkan secara nasional oleh KPU sebesar 77,5%. Partisipasi pada Pilpres sebesar 
85,53%, Pemilu Anggota DPR sebesar 83,41%, DPD sebesar 83,40%, DPRD Provinsi Jambi 
sebesar 83,71%, dan DPRD Kabupaten Sarolangun sebesar 83,24%, jika dirata-ratakan 
tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Sarolangun dari Pilpres, Anggota DPR, DPD, 
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten mencapai 83,38%. Sedangkan, tingkat partisipasi 
masyarakat di Kabupaten Sarolangun pada pemilu sebelumnya diantaranya Pemilihan 
Serentak 2015 dan 2017, Pemilu 2014, serta Pemilu 2009 dapat dilihat pada tabel 5.  

 
Tabel 5.  Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Pemilihan Serentak 2015 dan 2017, Pemilu 

2014 dan Pemilu 2009 di Kabupaten Sarolangun 

No. Uraian 
Jumlah 
Pemilih 

Pengguna 
Hak Pilih 

Persentase 
(%) 

1. 
Pemilihan Serentak 2015 
(PILGUB JAMBI 2015) 

193,089 126,382 65,45 

2. Pemilihan Serentak 2017 
(PILBUP Sarolangun 2017) 

194,261 134,872 69,43 

3. Pemilihan Umum 2014 Rata-rata 79,69 
 Pilpres 2014 202,191 146,220 72,32 
 Pemilihan DPR 205,007 167,171 81,54 
 Pemilihan DPD 205,007 167,171 81,54 
 Pemilihan DPRD Provinsi 205,007 167,171 81,54 
 Pemilihan DPRD Kabupaten Sarolangun 205,032 167,171 81,53 
4. Pemilihan Umum 2009 Rata-rata 75,97 
 Pilpres 2009 170,806 123,758 72,46 
 Pemilihan DPR 159,863 122,851 76,85 
 Pemilihan DPD 159,863 122,851 76,85 
 Pemilihan DPRD Provinsi 159,863 122,851 76,85 
 Pemilihan DPRD Kabupaten Sarolangun 159,863 122,851 76,85 

Sumber: diolah dari KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Sarolangun 
 

Pada Tabel 5 menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten 
Sarolangun pada Pemilihan serentak 2015 sebesar 65,45%, Pemilihan Serentak 2017 
sebesar 69,43%, tingkat partisipasi masyarakat dari Pilpres, Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilu 2014 rata-rata sebesar 79,69%, sedangkan  
dari Pilpres, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilu 2009 
rata-rata sebesar 75,97%.  Jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada pemilu 
terdekat yaitu Pemilihan Serentak 2017 yaitu Pemilukada Sarolangun 2017 sebesar 
69,43%, dan Pemilihan Serentak Tahun 2015 yaitu Pilgub 2015 untuk Kabupaten 
Sarolangun, sebesar 65,45% maka tingkat partisipasi pada Pemilu Serentak 2019 ini 
meningkat sebesar 13,95% dari Pilbup 2017 dan sebesar 17,93% dari Pilgub 2015. 
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Pada Tabel 4 menunjukan bahwa tingkat partisipasi pada Pemilu Serentak 2019 di 
Kabupaten Sarolangun sudah melebihi batas target tingkat partisipasi Pemilu 2019 yang 
ditetapkan secara nasional oleh KPU sebesar 77,5%. Partisipasi pada Pilpres sebesar 
85,53%, Pemilu Anggota DPR sebesar 83,41%, DPD sebesar 83,40%, DPRD Provinsi Jambi 
sebesar 83,71%, dan DPRD Kabupaten Sarolangun sebesar 83,24%, jika dirata-ratakan 
tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Sarolangun dari Pilpres, Anggota DPR, DPD, 
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten mencapai 83,38%. Sedangkan, tingkat partisipasi 
masyarakat di Kabupaten Sarolangun pada pemilu sebelumnya diantaranya Pemilihan 
Serentak 2015 dan 2017, Pemilu 2014, serta Pemilu 2009 dapat dilihat pada tabel 5.  

 
Tabel 5.  Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Pemilihan Serentak 2015 dan 2017, Pemilu 

2014 dan Pemilu 2009 di Kabupaten Sarolangun 

No. Uraian 
Jumlah 
Pemilih 

Pengguna 
Hak Pilih 

Persentase 
(%) 

1. 
Pemilihan Serentak 2015 
(PILGUB JAMBI 2015) 

193,089 126,382 65,45 

2. Pemilihan Serentak 2017 
(PILBUP Sarolangun 2017) 

194,261 134,872 69,43 

3. Pemilihan Umum 2014 Rata-rata 79,69 
 Pilpres 2014 202,191 146,220 72,32 
 Pemilihan DPR 205,007 167,171 81,54 
 Pemilihan DPD 205,007 167,171 81,54 
 Pemilihan DPRD Provinsi 205,007 167,171 81,54 
 Pemilihan DPRD Kabupaten Sarolangun 205,032 167,171 81,53 
4. Pemilihan Umum 2009 Rata-rata 75,97 
 Pilpres 2009 170,806 123,758 72,46 
 Pemilihan DPR 159,863 122,851 76,85 
 Pemilihan DPD 159,863 122,851 76,85 
 Pemilihan DPRD Provinsi 159,863 122,851 76,85 
 Pemilihan DPRD Kabupaten Sarolangun 159,863 122,851 76,85 

Sumber: diolah dari KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Sarolangun 
 

Pada Tabel 5 menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten 
Sarolangun pada Pemilihan serentak 2015 sebesar 65,45%, Pemilihan Serentak 2017 
sebesar 69,43%, tingkat partisipasi masyarakat dari Pilpres, Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilu 2014 rata-rata sebesar 79,69%, sedangkan  
dari Pilpres, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilu 2009 
rata-rata sebesar 75,97%.  Jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada pemilu 
terdekat yaitu Pemilihan Serentak 2017 yaitu Pemilukada Sarolangun 2017 sebesar 
69,43%, dan Pemilihan Serentak Tahun 2015 yaitu Pilgub 2015 untuk Kabupaten 
Sarolangun, sebesar 65,45% maka tingkat partisipasi pada Pemilu Serentak 2019 ini 
meningkat sebesar 13,95% dari Pilbup 2017 dan sebesar 17,93% dari Pilgub 2015. 

Sedangkan, jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada pemilu 2014 sebesar 
79,69% dan Pemilu 2009 sebesar 75,97%, maka tingkat partisipasi masyarakat pada 
Pemilu Serentak 2019 meningkat sebesar 3,69% dari Pemilu 2014 dan meningkat sebesar 
7,41% dari Pemilu 2009. 
 
Masyarakat Terasing “ORANG RIMBA” dalam Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten 
Sarolangun 

Orang Rimba pada dasarnya telah mengikuti pemilu semenjak pemilu pasca 
reformasi, hanya saja baru sedikit yang terdata terutama “Orang Rimba” yang telah 
berdiom di desa atau bertempat tinggal di luar hutan. Sejak Pemilu 2004, dimana pemilu 
pertama dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota yang terbentuk berdasarkan UU No. 12 
Tahun 2003, KPU Kabupaten Sarolangun telah mendata Orang Rimba untuk ikut dalam 
pemilu sampai dengan pemilu Serentak 2019 yang lalu, bahkan pada pemilu 2009 
terdapat TPS khusus untuk Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun, dan pada Pemilu 
2014 juga melibatkan Orang Rimba untuk menjadi petugas pendata pemilih khusus 
masyarakat mereka. 

Menurut KKI Warsi sebaran Orang Rimba di Provinsi Jambi berdasarkan wilayah 
administrasi pada tahun 2017 berjumlah 5.235 jiwa, dengan rincian terdapat pada tabel 1. 
Jumlah sebaran terbanyak berada di Kabupaten Sarolangun sebanyak 2.228 Jiwa 
(42,56%). Sedangkan, menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Sarolangun pada tahun 2019 Orang Rimba atau Komunitas Adat Tertinggal (KAT) 
tersebar di 6 (enam) kecamatan 12 (dua belas) desa sebanyak 2.205 jiwa sedangkan yang 
telah memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 311 Kepala Keluarga 
1.250 Jiwa, rincian dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Sebaran Orang Rimba atau Komunitas Adat Tertinggal 

 (KAT) di Kabupaten Sarolangun 
No. Kecamatan  Desa Lokasi KK LK PR Jumlah 
1 Air Hitam   354 600 649 1.249 
  Bukit Suban Bukit Pal Makmur, 

Punti Kayu I dan II 
225 356 387 743 

  Pematang 
Kabau 

Ujung Kutai, Singo 
Sari, dan Doha 

93 188 175 363 

  Lubuk Jering Pematang Selantik 36 56 87 143 
2 Bathin VIII   93 149 147 296 
  Suka Jadi Sungai Seluang 37 50 46 96 
  Pulau Lintang Sungai Surian 24 42 49 91 
  Tanjung Tanjung 13 25 21 46 
  Limbur Talang Kejumat 19 32 31 63 
3 Cermin Nan 

Gedang 
Sekamis Sekamis 20 51 32 83 

4 LIMUN   93 192 208 400 
  Suka Damai Suka Damai 63 129 151 280 
  Lubuk Lubuk Bedorong 30 63 57 120 
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Bedorong 
5 Mandiangin Gurun Tuo Ex. Emal 37 92 61 153 
6 Batang Asai Muara Cuban Sungai Terung 8 12 12 24 
Total    605 1.096 1.109 2.205 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 
 
Masyarakat terasing “Orang Rimba” yang terdata sebagai pemilih dalam beberapa 

pemilu di Kabupaten Sarolangun, diantaranya pada Pemilihan Serentak 2015, Pemilihan 
Serentak 2017, serta pada Pemilu Serentak 2019, dan bahkan pada Pemilihan Serentak 
2020, dapat dilihat pada tabel 7.  

 
Tabel 7. Orang Rimba terdata dalam Daftar Pemilih 

 pada Pemilu di Kabupaten Sarolangun. 
No. Pemilu Tahun Jumlah 
1 Pemilihan Serentak 2015 (Pilgub Jambi) 2015 232 
2 Pemilihan Serentak 2017 (Pilbup Sarolangun) 2017 367 
3 Pemilu Serentak 2019  2019 815 
4 Pemilihan Serentak 2020 (Pilgub Jambi) 2020 998 

  Sumber: KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Sarolangun 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen diketahui bahwa secara umum 

tingkat partisipasi Orang Rimba dalam pemilu membutuhkan ketelitian dalam 
pengukurannya, karena sebagian besar data pemilih Orang Rimba tergabung di TPS 
masyarakat umum, hanya beberapa kabupaten yang menyiapkan TPS khusus di 
beberapa pemilu. TPS khusus masyarakat Orang Rimba di beberapa Kabupaten dan 
Pemilu yang telah dijelaskan sebelumnya. Upaya dari tim Sekretariat KPU Kabupaten 
Merangin dan Kabupaten Sarolangun serta jajaran ad hoc dibawah dari tingkat PPK, PPS, 
dan KPPS akhirnya diperoleh tingkat partisipasi Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 
2019, yang dapat dilihat pada tabel 8.  

 
Tabel 9. Partisipasi Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 2019 

Kabupaten/ 
Kecamatan 

Desa TPS 
Jumlah Pemilih 

Pemilih menggunakan  
Hak Pilih 

L P Jmlh L P Jmlh % 
Sarolangun 
- Cermin Nan 

Gedang 
Sekamis 1 22 13 35 18 10 28 80 

- Limun 
Suka Damai 3 90 92 182 90 92 182 100 
Lubuk 
Bedorong 

4 14 18 32 14 18 32 100 

- Bathin VIII 

Tanjung 11 12 9 21 12 9 21 100 

Suka Jadi 
1 12 11 23 9 9 18 78,26 
2 15 8 23 11 6 17 73,91 

Pulau Lintang 5 23 19 42 23 19 42 100 

- Air Hitam 

Lubuk Jering 7 29 26 55 9 15 24 43,64 

Bukit Suban 
1 57 51 108 38 38 76 70,37 
7 98 86 184 50 39 89 48,37 
9 21 26 47 12 15 27 57,45 

Pematang 
Kabau 

1 5 1 6 3 1 4 66,67 
5 12 7 19 9 4 13 68,42 
6 2 0 2 1 0 1 50,00 
7 19 12 31 16 9 25 80,65 
8 0 1 1 0 0 0 0 
9 2 2 4 2 1 3 75,00 

Jumlah Kab. Sarolangun 17 
43
3 

38
2 

815 317 285 602 73,87 

Merangin 

- Bangko Barat Bukit Beringin 
1 5 4 9 5 4 9 100 
8 1 1 2 1 1 2 100 

- Pemenang  

Pauh Menang 7 13 12 25 7 9 16 64,00 
Pematang Kecil 1 15 15 30 13 12 25 83,33 

Karang Birahi 
2 1 1 2 1 1 2 100 
3 7 5 12 7 5 12 100 

Pelakar Jaya 
2 15 15 30 13 12 25 83,33 
3 0 4 4 0 4 4 100 
4 11 5 16 6 5 11 68,75 

- Renah Pemenang  
Bukit Bungkul 7 6 7 13 6 7 13 100 
Lantak Seribu 8 19 28 47 16 27 43 91,49 

- Tabir Selatan 
Mekar Jaya 8 74 69 143 39 30 69 48,25 
Ganding Jaya 3 4 4 8 4 4 8 100 

Jumlah Kab. Merangin 13 170 171 341 117 122 239 70,09 

Total Gabungan 30 
60
3 

55
3 

1.156 434 407 841 72,75 

Sumber: Dari KPU Kabupaten Sarolangun dan KPU Kabupaten Merangin 
Pada tabel 9. Terlihat bahwa tingkat partisipasi Orang Rimba pada Pemilu Serentak 

2019 di Kabupaten Sarolangun mencapai 73,87%, angka ini termasuk tinggi jika 
disandingkan dengan tingkat partisipasi Orang Rimba di Kabupaten Merangin yaitu 
70,09%, begitu juga jika disandingkan dengan target partisipasi pemilih disabilitas dan 
partisipasi pemilih pada umumnya dalam Pemilu Serentak 2019 sesuai dengan rencana 
strategis KPU Tahun 2015-2019 sebesar 75% dan 77,5%. Tingkat partisipasi dan 
perolehan suara di TPS yang terdapat Orang Rimba pada Pemilu Serentak 2019, sebagai 
contoh dalam Pilpres Tahun 2019 di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada Tabel 10. 
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Bedorong 
5 Mandiangin Gurun Tuo Ex. Emal 37 92 61 153 
6 Batang Asai Muara Cuban Sungai Terung 8 12 12 24 
Total    605 1.096 1.109 2.205 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 
 
Masyarakat terasing “Orang Rimba” yang terdata sebagai pemilih dalam beberapa 

pemilu di Kabupaten Sarolangun, diantaranya pada Pemilihan Serentak 2015, Pemilihan 
Serentak 2017, serta pada Pemilu Serentak 2019, dan bahkan pada Pemilihan Serentak 
2020, dapat dilihat pada tabel 7.  

 
Tabel 7. Orang Rimba terdata dalam Daftar Pemilih 

 pada Pemilu di Kabupaten Sarolangun. 
No. Pemilu Tahun Jumlah 
1 Pemilihan Serentak 2015 (Pilgub Jambi) 2015 232 
2 Pemilihan Serentak 2017 (Pilbup Sarolangun) 2017 367 
3 Pemilu Serentak 2019  2019 815 
4 Pemilihan Serentak 2020 (Pilgub Jambi) 2020 998 

  Sumber: KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Sarolangun 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen diketahui bahwa secara umum 

tingkat partisipasi Orang Rimba dalam pemilu membutuhkan ketelitian dalam 
pengukurannya, karena sebagian besar data pemilih Orang Rimba tergabung di TPS 
masyarakat umum, hanya beberapa kabupaten yang menyiapkan TPS khusus di 
beberapa pemilu. TPS khusus masyarakat Orang Rimba di beberapa Kabupaten dan 
Pemilu yang telah dijelaskan sebelumnya. Upaya dari tim Sekretariat KPU Kabupaten 
Merangin dan Kabupaten Sarolangun serta jajaran ad hoc dibawah dari tingkat PPK, PPS, 
dan KPPS akhirnya diperoleh tingkat partisipasi Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 
2019, yang dapat dilihat pada tabel 8.  

 
Tabel 9. Partisipasi Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 2019 

Kabupaten/ 
Kecamatan 

Desa TPS 
Jumlah Pemilih 

Pemilih menggunakan  
Hak Pilih 

L P Jmlh L P Jmlh % 
Sarolangun 
- Cermin Nan 

Gedang 
Sekamis 1 22 13 35 18 10 28 80 

- Limun 
Suka Damai 3 90 92 182 90 92 182 100 
Lubuk 
Bedorong 

4 14 18 32 14 18 32 100 

- Bathin VIII 

Tanjung 11 12 9 21 12 9 21 100 

Suka Jadi 
1 12 11 23 9 9 18 78,26 
2 15 8 23 11 6 17 73,91 

Pulau Lintang 5 23 19 42 23 19 42 100 

- Air Hitam 

Lubuk Jering 7 29 26 55 9 15 24 43,64 

Bukit Suban 
1 57 51 108 38 38 76 70,37 
7 98 86 184 50 39 89 48,37 
9 21 26 47 12 15 27 57,45 

Pematang 
Kabau 

1 5 1 6 3 1 4 66,67 
5 12 7 19 9 4 13 68,42 
6 2 0 2 1 0 1 50,00 
7 19 12 31 16 9 25 80,65 
8 0 1 1 0 0 0 0 
9 2 2 4 2 1 3 75,00 

Jumlah Kab. Sarolangun 17 
43
3 

38
2 

815 317 285 602 73,87 

Merangin 

- Bangko Barat Bukit Beringin 
1 5 4 9 5 4 9 100 
8 1 1 2 1 1 2 100 

- Pemenang  

Pauh Menang 7 13 12 25 7 9 16 64,00 
Pematang Kecil 1 15 15 30 13 12 25 83,33 

Karang Birahi 
2 1 1 2 1 1 2 100 
3 7 5 12 7 5 12 100 

Pelakar Jaya 
2 15 15 30 13 12 25 83,33 
3 0 4 4 0 4 4 100 
4 11 5 16 6 5 11 68,75 

- Renah Pemenang  
Bukit Bungkul 7 6 7 13 6 7 13 100 
Lantak Seribu 8 19 28 47 16 27 43 91,49 

- Tabir Selatan 
Mekar Jaya 8 74 69 143 39 30 69 48,25 
Ganding Jaya 3 4 4 8 4 4 8 100 

Jumlah Kab. Merangin 13 170 171 341 117 122 239 70,09 

Total Gabungan 30 
60
3 

55
3 

1.156 434 407 841 72,75 

Sumber: Dari KPU Kabupaten Sarolangun dan KPU Kabupaten Merangin 
Pada tabel 9. Terlihat bahwa tingkat partisipasi Orang Rimba pada Pemilu Serentak 

2019 di Kabupaten Sarolangun mencapai 73,87%, angka ini termasuk tinggi jika 
disandingkan dengan tingkat partisipasi Orang Rimba di Kabupaten Merangin yaitu 
70,09%, begitu juga jika disandingkan dengan target partisipasi pemilih disabilitas dan 
partisipasi pemilih pada umumnya dalam Pemilu Serentak 2019 sesuai dengan rencana 
strategis KPU Tahun 2015-2019 sebesar 75% dan 77,5%. Tingkat partisipasi dan 
perolehan suara di TPS yang terdapat Orang Rimba pada Pemilu Serentak 2019, sebagai 
contoh dalam Pilpres Tahun 2019 di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Tingkat Partisipasi dan Perolehan Suara dalam TPS yang terdapat Orang 
Rimba dalam Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu Presiden. 

 

Kecamatan/ 
Desa 

TPS 

Jumlah Pemilih 
Masyarakat 

Pengguna Hak Pilih 
Perolehan Suara PPWP 
(No, Urut Paslon) 

UM OR Jlh UM OR Jmlh % 1 2 
Tdk 
Sah 

Jlh 

Kec.Bathin 
VIII Dapil 1 

            

- Tanjung 11 231 21 252 174 21 195 77 103 71 21 195 

- Suka Jadi 
1 227 23 250 190 18 208 83 88 111 9 208 

2 198 23 221 162 17 179 81 112 60 7 179 

- Pulau 
Lintang 

5 168 42 210 157 42 197 94 64 122 11 197 

Kec.Air 
Hitam Dapil2 

            

- Lubuk 
Jering 

7 9 55 64 9 24 33 52 28 4 1 33 

- Bukit Suban 

1 192 108 300 136 76 212 71 190 15 7 212 

7 113 184 297 54 89 143 48 112 27 4 143 

9 243 47 290 137 27 164 57 122 39 3 164 

- Pematang 
Kabau 

1 235 6 241 182 4 186 77 90 94 2 186 

5 267 19 286 189 13 202 71 106 93 3 202 

6 288 2 290 226 1 227 78 122 102 3 227 

7 208 31 239 154 25 179 75 141 37 1 179 

8 208 1 209 173 0 173 83 140 32 1 173 

9 239 4 243 209 3 212 87 175 33 4 212 

Kec. Limun 
Dapil 4 

            

- Suka Damai 3 18 182 200 18 182 200 100 130 70 0 200 

- Lubuk 
Bedorong 

4 93 32 125 68 32 100 80 34 61 5 100 

Kec. CNG 
Dapil 4 

            

- Sekamis 1 204 35 239 168 28 196 82 88 98 10 196 

Jumlah 17 3.141 815 3.958 2.406 602 3.006 76 1.845 1.069 92 3.006 

Sumber: diolah dari KPU Kabupaten Sarolangun, 2019 
 
Pada Tabel 10 terlihat bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden untuk TPS yang terdapat Orang Rimba, Paslon Presiden dan Wakil Presiden 
nomor urut 1 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin rata-rata unggul 
atas Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 H. Prabowo Subianto dan H. 
Sandiaga Salahuddin Uno. Padahal secara umum untuk tingkat Kabupaten Sarolangun 
Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 unggul atas Paslon Presiden dan 
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Tabel 10. Tingkat Partisipasi dan Perolehan Suara dalam TPS yang terdapat Orang 
Rimba dalam Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu Presiden. 

 

Kecamatan/ 
Desa 

TPS 

Jumlah Pemilih 
Masyarakat 

Pengguna Hak Pilih 
Perolehan Suara PPWP 
(No, Urut Paslon) 

UM OR Jlh UM OR Jmlh % 1 2 
Tdk 
Sah 

Jlh 

Kec.Bathin 
VIII Dapil 1 

            

- Tanjung 11 231 21 252 174 21 195 77 103 71 21 195 

- Suka Jadi 
1 227 23 250 190 18 208 83 88 111 9 208 

2 198 23 221 162 17 179 81 112 60 7 179 

- Pulau 
Lintang 

5 168 42 210 157 42 197 94 64 122 11 197 

Kec.Air 
Hitam Dapil2 

            

- Lubuk 
Jering 

7 9 55 64 9 24 33 52 28 4 1 33 

- Bukit Suban 

1 192 108 300 136 76 212 71 190 15 7 212 

7 113 184 297 54 89 143 48 112 27 4 143 

9 243 47 290 137 27 164 57 122 39 3 164 

- Pematang 
Kabau 

1 235 6 241 182 4 186 77 90 94 2 186 

5 267 19 286 189 13 202 71 106 93 3 202 

6 288 2 290 226 1 227 78 122 102 3 227 

7 208 31 239 154 25 179 75 141 37 1 179 

8 208 1 209 173 0 173 83 140 32 1 173 

9 239 4 243 209 3 212 87 175 33 4 212 

Kec. Limun 
Dapil 4 

            

- Suka Damai 3 18 182 200 18 182 200 100 130 70 0 200 

- Lubuk 
Bedorong 

4 93 32 125 68 32 100 80 34 61 5 100 

Kec. CNG 
Dapil 4 

            

- Sekamis 1 204 35 239 168 28 196 82 88 98 10 196 

Jumlah 17 3.141 815 3.958 2.406 602 3.006 76 1.845 1.069 92 3.006 

Sumber: diolah dari KPU Kabupaten Sarolangun, 2019 
 
Pada Tabel 10 terlihat bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden untuk TPS yang terdapat Orang Rimba, Paslon Presiden dan Wakil Presiden 
nomor urut 1 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin rata-rata unggul 
atas Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 H. Prabowo Subianto dan H. 
Sandiaga Salahuddin Uno. Padahal secara umum untuk tingkat Kabupaten Sarolangun 
Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 unggul atas Paslon Presiden dan 

Wakil Presiden nomor 1. Sebagaimana hasil rapat pleno terbuka penetapan Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sarolangun Pemilu Serentak 
2019 untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 
62.196 suara atau 37,05% dari surat suara Sah, dan Paslon Nomor Urut 2 memperoleh 
105.668 suara atau 62,95% dari surat suara sah. 

 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Terasing “Orang 
Rimba” Pada Pemilu Serentak 2019 

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat terasing “Orang Rimba” dalam Pemilu 
Serentak 2019 di Kabupaten Sarolangun sebagaimana penjelasan sebelumnya, 
memberikan sedikit harapan atas perkembangan pemilu terhadap masyarakat terasing. 
Telah diketahui secara umum bahwa, tingkat partisipasi masyarakat terasing pada 
pemilu memiliki kecenderungan yang rendah. Beberapa hambatan bagi masyarakat 
terasing berpartisipasi pada pemilu, diantaranya menurut Hidayat dan Akbar (2019) 
yaitu desain pemilu, regulasi kepemiluan, dan dinamika sosio-kultural masyarakat. 
Selain itu permasalahan E-KTP juga yang menjadi pemicu hilangnya hak pilih bagi 
masyarakat terasing untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu (Bawaslu Provinsi 
Gorontalo, 2019), dan selanjutnya Saputra (2017) mengungkapkan bahwa faktor budaya 
atau adat istiadat juga bisa menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat terasing 
untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu seperti yang terjadi pada suku 
Baduy. 

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada masalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terasing “Orang Rimba” dalam Pemilu 
Serentak 2019 dengan indikator menurut Warganegara, dkk. (2019) yaitu pemilih (terkait 
dengan budaya/adat istiadat, dan alasan memilih, serta alasan tidak memilih), Sistem 
pemilu, Administrasi pemilu, Penyelenggara pemilu, Peserta pemilu, serta faktor 
geografis dan cuaca. 

 
1. Pemilih 

Pemilih merupakan faktor utama partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. 
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya akan menentukan tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pemilu. Tanpa pemilih, tidak akan ada partisipasi politik dalam 
pemilu. Kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu menjadi salah satu faktor 
tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selain kesadaran pemilih, 
pengaruh atau mobilisasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu terhadap 
pemilih juga mendorong tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, hal ini 
tidak hanya terjadi pada masyarakat umum bahkan juga terjadi pada masyarakat 
terasing Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen dapat diketahui 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terasing “Orang 
Rimba” dalam Pemilu Serentak 2019 dengan indikator pemilih diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
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a. Budaya Orang Rimba 
Budaya Orang Rimba yang taat kepada pemimpin dan budaya Melangun serta 
berpindah-pindah menjadi bagian dari faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi 
Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 2019. Faktor budaya masyarakat Orang Rimba 
yaitu taat kepada pemimpin secara umum dapat meningkatkan partisipasi Orang 
Rimba dalam Pemilu Serentak 2019, sedangkan faktor budaya Orang Rimba yaitu 
Melangun dan berpindah-pindah secara umum dapat membuat rendahnya tingkat 
partisipasi Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 2019.   

b. Kesadaran Orang Rimba dalam pemilu 
Kesadaran Orang Rimba dalam rangka untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 
menjadi salah satu penyebab juga yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih 
Orang Rimba pada pemilu Serentak 2019 terutama untuk meningkatkan angka 
partisipasi, walaupun tidak dipungkiri ada juga yang ikut memilih karena dimobilisasi 
oleh pihak-pihak tertentu. Bagi masyarakat Orang Rimba terutama yang telah 
menetap ikut memilih karena wujud dari menghargai dan rasa terima kasih kepada 
Pemerintah yang telah memperhatikan dalam bentuk kunjungan langsung ke lokasi 
mereka dan memberikan bantuan bagi mereka terutama mereka yang memperoleh 
bantuan perumahan dan lainya, sehingga pada periode pemilihan selanjutnya mereka 
akan terpilih kembali hal ini terlihat pada hasil Pemilukada 2017 Kabupaten 
Sarolangun Bupati Cek Endra memenangkan pilkada di kecamatan air hitam dan 
terpilih kembali menjadi Bupati Sarolangun pada periode 2017-2002. Begitu juga pada 
Pemilu Serentak 2019, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bahwa Paslon 
Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 Jokowi-Ma'ruf Amin rata-rata unggul atas 
Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 H. Prabowo-Sandiaga Uno pada 
TPS yang terdapat Orang Rimbanya di Kabupaten Sarolangun. Padahal secara umum 
untuk tingkat Kabupaten Sarolangun Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 
2 unggul atas Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor 1. Hal ini cukup beralasan 
karena Presiden Jokowi pernah melakukan kunjungan langsung ke masyarakat Orang 
Rimba di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2015, dan beliau 
merupakan satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang pernah berkunjung ke 
masyarakat Orang Rimba. 

c. Imbalan (Politik Uang). 
Selain dari budaya dan kesadaran Orang Rimba ikut memilih dalam pemilu dari aspek 
pemilih yang mempengaruhi tingkat partisipasi orang rimba dalam pemilu, terdapat 
juga faktor imbalan (Politik Uang). Hal ini rupanya bukan hanya terjadi pada 
masyarakat umum tapi juga terjadi pada masyarakat terasing, terutama di masyarakat 
Orang Rimba. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dapat 
diketahui bahwa secara umum Orang Rimba hanya mengenal Pemilu itu sebagai 
sarana untuk memilih “RAJO”, sedangkan terkait teknisnya dan lainya pengetahuan 
mereka sangat minim tentang itu. Hal ini didukung karena tingkat pendidikan mereka 
yang rendah. Pada Pemilu Serentak 2019, partisipasi Orang Rimba cukup tinggi dan 
ini sedikit kontradiksi, padahal secara umum adanya korelasi antara tingkat 
pendidikan masyarakat yang rendah terutama pemahaman minim tentang pemilu 
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a. Budaya Orang Rimba 
Budaya Orang Rimba yang taat kepada pemimpin dan budaya Melangun serta 
berpindah-pindah menjadi bagian dari faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi 
Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 2019. Faktor budaya masyarakat Orang Rimba 
yaitu taat kepada pemimpin secara umum dapat meningkatkan partisipasi Orang 
Rimba dalam Pemilu Serentak 2019, sedangkan faktor budaya Orang Rimba yaitu 
Melangun dan berpindah-pindah secara umum dapat membuat rendahnya tingkat 
partisipasi Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 2019.   

b. Kesadaran Orang Rimba dalam pemilu 
Kesadaran Orang Rimba dalam rangka untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 
menjadi salah satu penyebab juga yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih 
Orang Rimba pada pemilu Serentak 2019 terutama untuk meningkatkan angka 
partisipasi, walaupun tidak dipungkiri ada juga yang ikut memilih karena dimobilisasi 
oleh pihak-pihak tertentu. Bagi masyarakat Orang Rimba terutama yang telah 
menetap ikut memilih karena wujud dari menghargai dan rasa terima kasih kepada 
Pemerintah yang telah memperhatikan dalam bentuk kunjungan langsung ke lokasi 
mereka dan memberikan bantuan bagi mereka terutama mereka yang memperoleh 
bantuan perumahan dan lainya, sehingga pada periode pemilihan selanjutnya mereka 
akan terpilih kembali hal ini terlihat pada hasil Pemilukada 2017 Kabupaten 
Sarolangun Bupati Cek Endra memenangkan pilkada di kecamatan air hitam dan 
terpilih kembali menjadi Bupati Sarolangun pada periode 2017-2002. Begitu juga pada 
Pemilu Serentak 2019, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bahwa Paslon 
Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 Jokowi-Ma'ruf Amin rata-rata unggul atas 
Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 H. Prabowo-Sandiaga Uno pada 
TPS yang terdapat Orang Rimbanya di Kabupaten Sarolangun. Padahal secara umum 
untuk tingkat Kabupaten Sarolangun Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 
2 unggul atas Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor 1. Hal ini cukup beralasan 
karena Presiden Jokowi pernah melakukan kunjungan langsung ke masyarakat Orang 
Rimba di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2015, dan beliau 
merupakan satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang pernah berkunjung ke 
masyarakat Orang Rimba. 

c. Imbalan (Politik Uang). 
Selain dari budaya dan kesadaran Orang Rimba ikut memilih dalam pemilu dari aspek 
pemilih yang mempengaruhi tingkat partisipasi orang rimba dalam pemilu, terdapat 
juga faktor imbalan (Politik Uang). Hal ini rupanya bukan hanya terjadi pada 
masyarakat umum tapi juga terjadi pada masyarakat terasing, terutama di masyarakat 
Orang Rimba. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dapat 
diketahui bahwa secara umum Orang Rimba hanya mengenal Pemilu itu sebagai 
sarana untuk memilih “RAJO”, sedangkan terkait teknisnya dan lainya pengetahuan 
mereka sangat minim tentang itu. Hal ini didukung karena tingkat pendidikan mereka 
yang rendah. Pada Pemilu Serentak 2019, partisipasi Orang Rimba cukup tinggi dan 
ini sedikit kontradiksi, padahal secara umum adanya korelasi antara tingkat 
pendidikan masyarakat yang rendah terutama pemahaman minim tentang pemilu 

terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Hasil temuan ini 
memperkuat indikasi diawal bahwa adanya faktor lain yang lebih dominan dari aspek 
pemilih bagi masyarakat Orang Rimba untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 
terutama dalam Pemilu Serentak 2019, yaitu adanya imbalan (Politik Uang). Menurut 
Aspinall dan Sukmajati (2015:24) menjelaskan bahwa Politik Uang dapat diartikan 
sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih 
secara sistematis beberapa hari menjelang Pemilu yang disertai dengan harapan 
implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi 
si pemberi.  
 

2. Sistem pemilu 
Sistem pemilu sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya penyelenggaraan 

pemilu. Terkait dengan tingkat partisipasi politik, apakah desain pemilu menyebabkan 
angka partisipasi politik tinggi atau justru sebaliknya, menghambat partisipasi terutama 
bagi masyarakat terasing Orang Rimba. Penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan 
pemilu yang menggabungkan pemilu presiden dan legislatif secara serentak, sehingga 
membuat pemilu 2019 menjadi pemilu yang paling kompleks sedunia. Pada pemilu 2019 
menunjukan ada tiga sistem pemilu yang digunakan pada satu hari pelaksanaan 
pemungutan suara. Adapun sistem dimaksud yaitu, sistem proporsional daftar calon 
terbuka untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; 
sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD, dan sistem mayoritas dua 
putaran untuk memilih calon presiden dan wakil presiden (Husain, 2019:1).  

Penggabungan pemilu legislatif dan presiden secara serentak dan dengan 3 sistem 
pemilu dan 5 surat suara yang harus dipilih bagi masyarakat Orang Rimba pada dasarnya 
juga mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pemilu. Walaupun, Orang Rimba 
hanya mengenal pemilu itu sebagai sarana untuk memilih “RAJO”. Diantaranya dari tiga 
sistem pemilu yang digunakan dalam pemilu serentak 2019 dan desain 5 surat suara 
yang harus dipilih, itu cukup menyulitkan bagi Orang Rimba, terutama pada satu sistem 
pemilu yaitu sistem proporsional daftar calon terbuka untuk memilih calon anggota 
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sistem dan desainnya tertuang dalam 
kertas surat suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang secara desain 
sangat sulit dipahami oleh masyarakat Orang Rimba dikarenakan masih rendahnya 
tingkat pendidikan mereka, sehingga dalam sistem pemilu mereka lebih menaruh 
perhatian pada figur yang mudah dikenali terutama pada pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden  

 
3. Administrasi pemilu 

Administrasi pemilu juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat orang 
rimba dalam pemilu. Persoalan administrasi pemilu bagi masyarakat Orang Rimba lebih 
terkait dengan  penyusunan data pemilih yang bersifat aktif-inklusif dan Penetapan TPS.     
a. Penyusunan Data Pemilih bersifat aktif-inklusif 

Data pemilih merupakan dasar pertama untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu. 
Hanya warga negara yang memenuhi syarat dan masuk dalam daftar pemilih yang dapat 
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memberikan suaranya dalam pemilu. Oleh karena itu, data pemilih yang valid akan 
sangat menentukan tingkat partisipasi termasuk bagi Masyarakat Orang Rimba.  Begitu 
juga sebaliknya, jika daftar pemilih bermasalah maka sudah barang tentu ini akan 
memberikan dampak terhadap angka partisipasi.  

Permasalahan dalam pendataan pemilih bagi Orang rimba cukup banyak, diantaranya 
karena sebagian besar masyarakat Orang Rimba belum memiliki dokumen 
kependudukan, termasuk Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun. menurut data yang 
diperoleh dari KKI Warsi dari hasil survei 2017 bahwa Orang Rimba di Kabupaten 
Sarolangun sebanyak 2.228 jiwa yang tersebar di beberapa kecamatan. Sedangkan, Data 
Dinas Dukcapil di tahun 2019 menunjukan sebaran masyarakat Orang Rimba di 
Kabupaten Sarolangun sebanyak 605 Kepala Keluarga 2.205 jiwa yang tersebar di 
beberapa kecamatan, sedangkan yang sudah terdata di dalam dokumen kependudukan 
baru sebanyak 311 Kepala keluarga 1.250 jiwa. Dari jumlah tersebut terlihat baru sekitar 
56,68% Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun yang memiliki Nomor Induk 
Kependudukan (NIK). Menurut catatan KPU Kabupaten Sarolangun Orang Rimba yang 
tercatat dalam DPT pada pemilu 2019 sebanyak 815 jiwa, data ini juga mengalami 
peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya, yaitu pada pemilihan Serentak 2017 
sebanyak 367 jiwa. Kenaikan data pemilih ini disebabkan oleh penyusunan data pemilih 
bagi Orang Rimba bersifat aktif-inklusif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun 
dan Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun sehingga meningkatnya jumlah pemilih 
Orang Rimba dalam DPT, ini juga menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat Orang 
Rimba pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sarolangun meningkat. 
b. Penetapan TPS khusus Orang Rimba 

Meningkatnya partisipasi Masyarakat Orang Rimba pada pemilu Serentak 2019, 
terindikasi juga karena adanya TPS khusus bagi masyarakat Orang Rimba. Fakta 
dilapangan menunjukkan bahwa dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun yang terdata memiliki 
data pemilih masyarakat Orang Rimba di Pemilu Serentak 2019, hanya KPU Kabupaten 
Sarolangun yang menetapkan TPS khusus bagi masyarakat Orang Rimba. Kabupaten 
Merangin yang terdapat Orang Rimbanya dan tidak memiliki TPS khusus bagi Orang 
Rimba angka partisipasi mencapai 70,09%, jika dibandingkan dengan Kabupaten 
Sarolangun yang mempunyai TPS khusus Orang Rimba menunjukan angka 
partisipasinya 73,87% atau 3,78% lebih tinggi dari Kabupaten Merangin. 

 
4. Penyelenggara pemilu 

Penyelenggara pemilu, baik KPU, dan badan ad hoc nya juga sangat terkait dengan 
tingkat partisipasi pemilu. Sosialisasi masif tentang pemilu, memanfaatkan beragam 
media dan kerjasama dengan berbagai pihak yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
Pemilu mampu meningkatkan angka partisipasi Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun. 
Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumen yang dilakukan, terlihat 
upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun dalam rangka meningkatkan 
partisipasi Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 2019, yaitu: Membentuk Relawan 
Demokrasi basis kebutuhan khusus untuk masyarakat Orang Rimba; Melakukan 
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memberikan suaranya dalam pemilu. Oleh karena itu, data pemilih yang valid akan 
sangat menentukan tingkat partisipasi termasuk bagi Masyarakat Orang Rimba.  Begitu 
juga sebaliknya, jika daftar pemilih bermasalah maka sudah barang tentu ini akan 
memberikan dampak terhadap angka partisipasi.  

Permasalahan dalam pendataan pemilih bagi Orang rimba cukup banyak, diantaranya 
karena sebagian besar masyarakat Orang Rimba belum memiliki dokumen 
kependudukan, termasuk Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun. menurut data yang 
diperoleh dari KKI Warsi dari hasil survei 2017 bahwa Orang Rimba di Kabupaten 
Sarolangun sebanyak 2.228 jiwa yang tersebar di beberapa kecamatan. Sedangkan, Data 
Dinas Dukcapil di tahun 2019 menunjukan sebaran masyarakat Orang Rimba di 
Kabupaten Sarolangun sebanyak 605 Kepala Keluarga 2.205 jiwa yang tersebar di 
beberapa kecamatan, sedangkan yang sudah terdata di dalam dokumen kependudukan 
baru sebanyak 311 Kepala keluarga 1.250 jiwa. Dari jumlah tersebut terlihat baru sekitar 
56,68% Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun yang memiliki Nomor Induk 
Kependudukan (NIK). Menurut catatan KPU Kabupaten Sarolangun Orang Rimba yang 
tercatat dalam DPT pada pemilu 2019 sebanyak 815 jiwa, data ini juga mengalami 
peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya, yaitu pada pemilihan Serentak 2017 
sebanyak 367 jiwa. Kenaikan data pemilih ini disebabkan oleh penyusunan data pemilih 
bagi Orang Rimba bersifat aktif-inklusif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun 
dan Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun sehingga meningkatnya jumlah pemilih 
Orang Rimba dalam DPT, ini juga menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat Orang 
Rimba pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sarolangun meningkat. 
b. Penetapan TPS khusus Orang Rimba 

Meningkatnya partisipasi Masyarakat Orang Rimba pada pemilu Serentak 2019, 
terindikasi juga karena adanya TPS khusus bagi masyarakat Orang Rimba. Fakta 
dilapangan menunjukkan bahwa dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun yang terdata memiliki 
data pemilih masyarakat Orang Rimba di Pemilu Serentak 2019, hanya KPU Kabupaten 
Sarolangun yang menetapkan TPS khusus bagi masyarakat Orang Rimba. Kabupaten 
Merangin yang terdapat Orang Rimbanya dan tidak memiliki TPS khusus bagi Orang 
Rimba angka partisipasi mencapai 70,09%, jika dibandingkan dengan Kabupaten 
Sarolangun yang mempunyai TPS khusus Orang Rimba menunjukan angka 
partisipasinya 73,87% atau 3,78% lebih tinggi dari Kabupaten Merangin. 

 
4. Penyelenggara pemilu 

Penyelenggara pemilu, baik KPU, dan badan ad hoc nya juga sangat terkait dengan 
tingkat partisipasi pemilu. Sosialisasi masif tentang pemilu, memanfaatkan beragam 
media dan kerjasama dengan berbagai pihak yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
Pemilu mampu meningkatkan angka partisipasi Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun. 
Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumen yang dilakukan, terlihat 
upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun dalam rangka meningkatkan 
partisipasi Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 2019, yaitu: Membentuk Relawan 
Demokrasi basis kebutuhan khusus untuk masyarakat Orang Rimba; Melakukan 

Sosialisasi bersama dengan Relawan Demokrasi basis kebutuhan khusus untuk 
masyarakat Orang Rimba di Desa yang memiliki sebaran Orang Rimba paling banyak; 
Bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka 
pemutakhiran Data Pemilih Masyarakat Orang Rimba yang bersifat aktif-inklusif; 
Bekerjasama dengan Pihak KKI Warsi dalam rangka sosialisasi ke masyarakat Orang 
Rimba; Membuat TPS Khusus Orang Rimba di Kawasan Terpadu Madani Suku Anak 
Dalam Desa Lubuk Jering Kecamatan Air Hitam; Melibatkan Temenggung dan 
Masyarakat Orang Rimba sebagai Penyelenggara Pemilu terutama sebagai Anggota 
KPPS; Memanfaatkan Media Radio khusus komunitas Orang Rimba (Radio Benor) untuk 
mensosialisasikan Pemilu bagi komunitas Orang Rimba dengan budaya lokal mereka. 

 
5. Peserta pemilu 

Peran peserta pemilu baik partai politik, pasangan calon, dan dan calon-calon 
anggota legislatif terutama DPRD pada dasarnya sangat menentukan angka partisipasi 
politik. Giatnya sosialisasi yang dilakukan oleh para peserta baik langsung maupun 
melibatkan tim sukses hingga ke pelosok-pelosok terbukti mampu meningkatkan 
partisipasi masyarakat pada pemilu Serentak 2019. Hanya saja untuk Pemilu Serentak 
2019 di Kabupaten Sarolangun peran Partai Politik tidak begitu terlihat untuk melakukan 
sosialisasi maupun kampanye secara khusus bagi masyarakat Terasing “Orang Rimba”. 
Peran-peran yang terlihat dari aspek peserta pemilu pada Pemilu Serentak 2019, lebih 
terlihat yang dilakukan oleh tim sukses, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten. 
Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui dan dianalisa bahwa peran peserta 
pemilu terutama dari Tim Sukses dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dari basis mereka 
masing-masing juga memberikan pengaruh meningkatnya angka partisipasi politik 
masyarakat Orang Rimba pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sarolangun. Atas 
uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor peserta pemilu juga dapat 
mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 
2019.  

 
6. Geografis dan Cuaca 

Kondisi geografis dan cuaca juga turut mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih 
Orang Rimba dalam Pemilu. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Orang Rimba ini ada 
yang sudah bertempat tinggal di desa dan masih banyak juga yang berada di dalam 
hutan. Terkait dengan kondisi geografis dan cuaca secara garis besar juga 
mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih Orang Rimba dalam pemilu terutama pada 
masyarakat Orang Rimba yang masih berada dalam hutan atau lokasi perumahan cukup 
jauh dari desa, sedangkan bagi masyarakat Orang Rimba yang telah menetap dan lokasi 
perumahan mereka tidak jauh dari lokasi TPS geografis dan cuaca tidak akan 
mempengaruhi partisipasi mereka dalam Pemilu. Berdasarkan hasil wawancara dan 
observasi di lapangan, diketahui dan dianalisa bahwa lokasi TPS yang cukup jauh dari 
tempat tinggal Orang Rimba dan faktor cuaca terutama hujan, akan menjadi penyebab 
angka partisipasi politik masyarakat Orang Rimba dalam pemilu menjadi rendah 
terutama bagi komunitas yang masih tinggal di dalam hutan. Atas uraian tersebut, dapat 
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diambil kesimpulan bahwa faktor geografis dan cuaca juga dapat mempengaruhi tingkat 
partisipasi masyarakat Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 2019.  

 Secara keseluruhan hasil penelitian berdasarkan wawancara dari informan, 
observasi dan studi dokumen dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-
faktor yang dapat dapat mempengaruhi tingkat partisipasi Orang Rimba dalam Pemilu 
serentak 2019, sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dan dianalisis 
dengan analisis data Spradley (1980) dalam Sugiyono (2014) dapat dilihat pada gambar 1, 
dimana faktor-faktor tersebut secara umum mempengaruhi tingkat partisipasi Orang 
Rimba dalam pemilu Serentak 2019. 

 
Gambar 1. Analisis Kualitatif menurut Spradley Analisis Domain, Taksonomi, dan 
Komponensial Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Orang Rimba dalam 

Pemilu Serentak 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Hasil Pengolahan Data penulis, 2020.  
 

Sedangkan, faktor-faktor menurut penilaian penulis yang paling dominan 
membuat meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat Orang Rimba dalam pemilu 
serentak 2019 yaitu, budaya Orang Rimba yang taat kepada pemimpin; Adanya mobilisasi 
dari pihak-pihak yang berkepentingan atas suara masyarakat Orang Rimba pada Pemilu 
seperti Tim Sukses dan Calon peserta Anggota DPRD Kabupaten baik dengan cara 
memberikan janji-janji kepada masyarakat Orang Rimba bahkan adanya pemberian 
imbalan kepada masyarakat Orang Rimba berupa pembelian suara (Politik Uang); serta 
adanya upaya KPU Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan partisipasi dengan cara 
bekerjasama dengan Dinas Dukcapil dalam rangka penyusunan data pemilih yang 
bersifat aktif-inklusif kepada Orang Rimba sehingga membuat cukup banyak Orang 
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diambil kesimpulan bahwa faktor geografis dan cuaca juga dapat mempengaruhi tingkat 
partisipasi masyarakat Orang Rimba dalam Pemilu Serentak 2019.  

 Secara keseluruhan hasil penelitian berdasarkan wawancara dari informan, 
observasi dan studi dokumen dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-
faktor yang dapat dapat mempengaruhi tingkat partisipasi Orang Rimba dalam Pemilu 
serentak 2019, sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dan dianalisis 
dengan analisis data Spradley (1980) dalam Sugiyono (2014) dapat dilihat pada gambar 1, 
dimana faktor-faktor tersebut secara umum mempengaruhi tingkat partisipasi Orang 
Rimba dalam pemilu Serentak 2019. 

 
Gambar 1. Analisis Kualitatif menurut Spradley Analisis Domain, Taksonomi, dan 
Komponensial Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Orang Rimba dalam 

Pemilu Serentak 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Hasil Pengolahan Data penulis, 2020.  
 

Sedangkan, faktor-faktor menurut penilaian penulis yang paling dominan 
membuat meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat Orang Rimba dalam pemilu 
serentak 2019 yaitu, budaya Orang Rimba yang taat kepada pemimpin; Adanya mobilisasi 
dari pihak-pihak yang berkepentingan atas suara masyarakat Orang Rimba pada Pemilu 
seperti Tim Sukses dan Calon peserta Anggota DPRD Kabupaten baik dengan cara 
memberikan janji-janji kepada masyarakat Orang Rimba bahkan adanya pemberian 
imbalan kepada masyarakat Orang Rimba berupa pembelian suara (Politik Uang); serta 
adanya upaya KPU Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan partisipasi dengan cara 
bekerjasama dengan Dinas Dukcapil dalam rangka penyusunan data pemilih yang 
bersifat aktif-inklusif kepada Orang Rimba sehingga membuat cukup banyak Orang 

Rimba terdata dalam Pemilu 2019. Upaya yang tidak kalah pentingnya yaitu Sosialisasi 
dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun bagi Orang 
Rimba pada Pemilu Serentak 2019, serta adanya kesadaran dari Orang Rimba sendiri 
untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu 
 
Strategi KPU Kabupaten Sarolangun dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 
Terasing “Orang Rimba” pada Pemilu Serentak 2019 

Setiap organisasi sudah barang tentu memiliki strategi sebagai sarana untuk 
mencapai tujuan dari organisasi. Strategi memiliki peranan yang sangat penting dalam 
pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah dan tindakan dan cara bagaimana 
tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Strategi tidak 
hanya berperan sebagai peta jalan, melainkan strategi harus mampu menunjukkan taktik 
operasionalnya. Tujuan KPU Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan partisipasi 
pemilih masyarakat terasing “Orang Rimba” pada Pemilu Serentak 2019 tentunya adalah 
untuk mewujudkan target angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019 di 
Kabupaten Sarolangun diatas target nasional sebesar 77,5%. Dalam rangka mewujudkan 
sasaran, tujuan dan misi tersebut, maka KPU harus menggunakan strategi tertentu.  

KPU Kabupaten Sarolangun telah berupaya memetakan faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Baik itu faktor yang 
membuat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat secara umum, maupun faktor yang 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sebagaimana dalam laporan 
kegiatan Tahapan Pemilu (KPU Kabupaten Sarolangun, 2019:186) menyebutkan bahwa 
berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi 
kegiatan tahapan pemilu masih kurang optimal dalam setiap tahapan, padahal kegiatan 
tersebut menjadi salah satu titik krusial keberhasilan penyelenggaraan pemilu. 
Berdasarkan pengalaman tersebut KPU Kabupaten Sarolangun telah berupaya 
semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 
Serentak 2019 dan mencapai target angka partisipasi secara nasional sebesar 77,5%, 
dengan berbagai strategi terutama dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, karena 
setiap kesempatan KPU mengungkapkan bahwa upaya meningkatkan partisipasi 
masyarakat yang selalu menjadi pekerjaan penting dalam setiap penyelenggaraan 
pemilihan umum (pemilu) adalah sosialisasi kegiatan tahapan terkait teknis dan 
substansi pemilu serta pendidikan pemilih. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan 
pendidikan pemilih ini berlaku pada segenap lapisan warga negara termasuk pada 
masyarakat terasing “Orang Rimba”. Untuk itu, dalam penelitian ini mengkaji strategi 
KPU Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Orang Rimba 
dalam Pemilu Serentak 2019 dengan menggunakan strategi komunikasi menurut Prof. 
Cangara (2014), yaitu: Pemilihan dan penetapan komunikator, Penetapan target sasaran, 
Teknik penyusunan pesan, Pemanfaatan media, Penyebarluasan media, dan 
Memobilisasi kelompok berpengaruh.  
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1. Pemilihan dan penetapan komunikator 
Komunikator merupakan sumber dari kendali semua aktivitas komunikasi. Oleh 

karena itu jika proses komunikasi tidak berhasil dengan baik, maka kesalahan utama 
berasal dari komunikator, karena komunikator lah yang tidak memahami dari setiap 
unsur komunikasi. Menurut Cangara (2014:133) ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh 
seorang komunikator, yakni: (1) tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya 
(kredibilitas), (2) daya tarik (attractive), (3) kekuatan (power). Effendi dalam  Satma dan 
Putri (2019) menyebutkan bahwa faktor yang harus dimiliki oleh komunikator adalah 
daya tarik dan kredibilitas 

Berdasarkan hasil wawancara berbagai informan dan studi dokumen dapat 
ditarik kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Sarolangun dan jajaran selaku pelaku utama 
dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terasing Orang Rimba juga telah 
menentukan pihak-pihak lain untuk terlibat diantaranya relawan demokrasi basis 
kebutuhan khusus Suku Anak Dalam, selanjutnya tokoh masyarakat adat Orang Rimba 
sendiri yaitu Temenggung dan Jenang, selain itu juga melibatkan pihak TNI yaitu Babinsa 
dari Komandan Rayon Militer Pauh yang merupakan tokoh masyarakat di Kecamatan Air 
Hitam, cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terasing Orang Rimba 
pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sarolangun yaitu mencapai angka 73,87%. 

 
2. Penetapan target sasaran 

Masyarakat dalam dunia bisnis biasanya diistilahkan dengan sebutan pasar, 
dalam studi komunikasi disebut khalayak (audience), disebut publik dalam dunia 
perpolitikan, selanjutnya dalam pemilu maka masyarakat itu disebut dengan pemilih. 
Memahami masyarakat, terutama yang akan menjadi target sasaran program merupakan 
hal yang sangat penting, sebab semua aktivitas sosialisasi diarahkan kepada mereka. 
Merekalah yang menentukan berhasil tidaknya suatu program, sebab bagaimanapun 
besarnya biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk mempengaruhi mereka jika 
masyarakat tidak tertarik pada program yang ditawarkan, maka kegiatan sosialisasi akan 
sia-sia. Untuk memahami dan mengetahui segmentasi masyarakat, para peneliti sering 
kali memulai dengan cara memetakan (scanning) karakteristik masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara berbagai informan dan studi dokumen dapat 
ditarik kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Sarolangun telah menetapkan masyarakat 
Orang Rimba sebagai target sasaran pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sarolangun, pada prinsipnya sudah tepat 
terutama bagi masyarakat Orang Rimba yang telah bertempat tinggal atau sudah 
bermasyarakat. KPU sebagai perwakilan negara untuk tetap memfasilitasi masyarakat 
Orang Rimba agar dapat berpartisipasi dalam pemilu.  

 
3. Teknik penyusunan pesan 

Pesan merupakan segala sesuatu yang disampaikan seseorang dalam bentuk 
simbol dan dipersepsikan serta diterima oleh masyarakat dalam serangkaian arti. Pesan 
sangat tergantung pada program yang mau disampaikan. Jika program tersebut bersifat 
komersial dalam bentuk mengajak orang untuk membeli barang yang dipasarkan, maka 
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1. Pemilihan dan penetapan komunikator 
Komunikator merupakan sumber dari kendali semua aktivitas komunikasi. Oleh 

karena itu jika proses komunikasi tidak berhasil dengan baik, maka kesalahan utama 
berasal dari komunikator, karena komunikator lah yang tidak memahami dari setiap 
unsur komunikasi. Menurut Cangara (2014:133) ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh 
seorang komunikator, yakni: (1) tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya 
(kredibilitas), (2) daya tarik (attractive), (3) kekuatan (power). Effendi dalam  Satma dan 
Putri (2019) menyebutkan bahwa faktor yang harus dimiliki oleh komunikator adalah 
daya tarik dan kredibilitas 

Berdasarkan hasil wawancara berbagai informan dan studi dokumen dapat 
ditarik kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Sarolangun dan jajaran selaku pelaku utama 
dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terasing Orang Rimba juga telah 
menentukan pihak-pihak lain untuk terlibat diantaranya relawan demokrasi basis 
kebutuhan khusus Suku Anak Dalam, selanjutnya tokoh masyarakat adat Orang Rimba 
sendiri yaitu Temenggung dan Jenang, selain itu juga melibatkan pihak TNI yaitu Babinsa 
dari Komandan Rayon Militer Pauh yang merupakan tokoh masyarakat di Kecamatan Air 
Hitam, cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terasing Orang Rimba 
pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sarolangun yaitu mencapai angka 73,87%. 

 
2. Penetapan target sasaran 

Masyarakat dalam dunia bisnis biasanya diistilahkan dengan sebutan pasar, 
dalam studi komunikasi disebut khalayak (audience), disebut publik dalam dunia 
perpolitikan, selanjutnya dalam pemilu maka masyarakat itu disebut dengan pemilih. 
Memahami masyarakat, terutama yang akan menjadi target sasaran program merupakan 
hal yang sangat penting, sebab semua aktivitas sosialisasi diarahkan kepada mereka. 
Merekalah yang menentukan berhasil tidaknya suatu program, sebab bagaimanapun 
besarnya biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk mempengaruhi mereka jika 
masyarakat tidak tertarik pada program yang ditawarkan, maka kegiatan sosialisasi akan 
sia-sia. Untuk memahami dan mengetahui segmentasi masyarakat, para peneliti sering 
kali memulai dengan cara memetakan (scanning) karakteristik masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara berbagai informan dan studi dokumen dapat 
ditarik kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Sarolangun telah menetapkan masyarakat 
Orang Rimba sebagai target sasaran pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sarolangun, pada prinsipnya sudah tepat 
terutama bagi masyarakat Orang Rimba yang telah bertempat tinggal atau sudah 
bermasyarakat. KPU sebagai perwakilan negara untuk tetap memfasilitasi masyarakat 
Orang Rimba agar dapat berpartisipasi dalam pemilu.  

 
3. Teknik penyusunan pesan 

Pesan merupakan segala sesuatu yang disampaikan seseorang dalam bentuk 
simbol dan dipersepsikan serta diterima oleh masyarakat dalam serangkaian arti. Pesan 
sangat tergantung pada program yang mau disampaikan. Jika program tersebut bersifat 
komersial dalam bentuk mengajak orang untuk membeli barang yang dipasarkan, maka 

pesannya bersifat persuasif. Sedangkan program berbentuk penyuluhan untuk 
memberikan penyadaran bagi masyarakat maka pesan tersebut bersifat informatif dan 
edukatif. Akan tetapi, jika program yang ingin disampaikan hanya sekedar untuk 
diketahui masyarakat maka pesan tersebut bersifat informatif. Menurut Cangara (2014) 
bahwa teknik penyusunan pesan berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi tiga, yaitu: 
pesan yang bersifat informatif, persuasif, dan edukatif. 

Berdasarkan hasil wawancara berbagai informan dan studi dokumen dapat 
ditarik kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Sarolangun dalam upaya meningkatkan 
partisipasi masyarakat Orang Rimba telah menggunakan teknik penyusunan pesan 
dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih yang bersifat informatif, persuasif, dan edukatif 
yang disesuaikan dengan budaya masyarakat Orang Rimba, bahkan bahasa yang 
disampaikan oleh KPU Kabupaten Sarolangun juga diterjemah dengan bahasa 
masyarakat Orang Rimba sendiri. Sehingga dengan penggunaan bahasa Orang Rimba 
sendiri mempermudah bagi masyarakat Orang Rimba untuk memahami pesan yang 
disampaikan.  

 
4. Pemanfaatan media 

Memilih media komunikasi untuk dimanfaatkan harus mempertimbangkan 
karakteristik isi dan tujuan pesan yang ingin disampaikan, dan jenis media yang dimiliki 
oleh masyarakat. Isi pesan maksudnya adalah kemasan pesan yang ditujukan untuk 
masyarakat luas. Untuk masyarakat luas, Pesan sebaiknya disalurkan melalui media 
massa misalnya surat kabar, radio dan televisi, serta untuk komunitas tertentu 
digunakan media selebaran atau saluran komunikasi kelompok. Tata cara bagaimana 
tentang pemilihan media dikalangan masyarakat harus diketahui lebih dahulu 
berdasarkan penelitian yang dilakukan. 

Berdasarkan hasil wawancara berbagai informan dan studi dokumen dapat 
ditarik kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Sarolangun dalam rangka meningkatkan 
partisipasi masyarakat Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun dalam pemilu Serentak 
2019 telah menggunakan beberapa media yang dikhususkan untuk mempermudah 
penyampaian informasi sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pendidikan 
masyarakat Orang Rimba. Pemanfaat media tersebut sesuai dengan media yang biasa 
mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya media elektronik dengan 
menggunakan radio benor, sosialisasi tatap muka dalam bentuk ceramah dan simulasi, 
serta penggunaan alat peraga dan bahan sosialisasi yang sesungguhnya untuk 
memudahkan Orang Rimba mengerti tentang pemilu. Selain menggunakan media 
sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dijelaskan diatas KPU Kabupaten 
Sarolangun juga menggunakan TPS dengan menetapkan satu TPS khusus bagi 
masyarakat Orang Rimba tepatnya di Kawasan Terpadu Madani Suku Anak Dalam Desa 
Lubuk Jering. Penetapan TPS khusus ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan 
oleh KPU untuk mengatasi masalah dari salah satu faktor dominan yang mempengaruhi 
rendah tingkat partisipasi masyarakat Orang Rimba dalam Pemilu. 
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5. Penyebarluasan media 
Penyebarluasan media sangat menentukan keberhasilan program sosialisasi dan 

pendidikan pemilih, sebab jika tidak tepat dalam menentukan penyebarluasan media 
maka selain membuang waktu dan tenaga dan akan terjadi pemborosan biaya, dan 
sosialisasi yang dilakukan menjadi sia-sia. Pada prinsipnya penyebaran media itu 
berbeda antara yang satu dengan yang lain. 

Berdasarkan hasil wawancara berbagai informan dan studi dokumen bahwa KPU 
Kabupaten Sarolangun dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Orang Rimba 
di Kabupaten Sarolangun dalam pemilu Serentak 2019 melakukan penyebaran media 
melalui Talkshow di Radio benor, Iklan layanan masyarakat di radio benor, penyebaran 
langsung ke masyarakat berupa brosur dan leaflet, dan pemasangan spanduk di 
pemukiman masyarakat Orang Rimba yang telah menetap walaupun secara jumlah 
belum optimal tersebar di lokasi masyarakat Orang Rimba berada, apalagi dalam 
pemukiman Orang Rimba di dalam hutan.   

 
6. Memobilisasi kelompok berpengaruh 

Dalam berbagai program komunikasi baik itu penyadaran masyarakat, 
pemasaran, promosi, kampanye politik, sosialisasi pemilu selain dilakukan dalam bentuk 
media maka memobilisasi massa juga perlu dilakukan. Untuk menggerakkan massa tentu 
tidak mudah, apalagi di era modern ini dimana orang merasa sudah tidak terlalu 
tergantung dengan orang lain. Sikap individualisme dan kapitalisme lebih menonjol 
daripada solidaritas kelompok.  

Orang Rimba secara pola hidup dan adat istiadat mereka ini lebih taat kepada 
penghulu atau pemimpinnya yaitu temenggung dan jenang sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara berbagai informan dan studi dokumen bahwa 
bahwa KPU Kabupaten Sarolangun dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat 
Orang Rimba dalam pemilu lebih banyak melibatkan dan memobilisasi atau 
menggerakkan temenggung sebagai tokoh masyarakat dan adat Orang Rimba dengan 
cara melibatkan mereka ke dalam setiap kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi 
masyarakat Orang Rimba bahkan menjadikan temenggung sebagai penyelenggara 
pemilu yaitu sebagai anggota KPPS, bahkan melibatkan masyarakat Orang Rimba lainnya 
sebagai anggota KPPS. 

Kemudian secara keseluruhan hasil penelitian berdasarkan wawancara berbagai 
informan dan studi dokumen bahwa Strategi KPU Kabupaten Sarolangun dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat Orang Rimba dalam Pemilu serentak 2019, yang 
dianalisis dengan analisis data Spradley (1980) dalam Sugiyono (2014) dapat dilihat pada 
gambar 2.  
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informan dan studi dokumen bahwa Strategi KPU Kabupaten Sarolangun dalam 
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Gambar 2. Analisis Kualitatif menurut Spradley Analisis Domain, Taksonomi, dan 
Komponensial Strategi KPU Meningkatkan Partisipasi Orang Rimba 

 dalam Pemilu Serentak 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Hasil Pengolahan Data penulis, 2020.  
 
Berdasarkan strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sarolangun di atas, 

menurut penilaian penulis strategi yang paling dominan dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat Orang Rimba dalam Pemilu serentak 2019, diantaranya menetapkan 
masyarakat Orang Rimba sebagai target sasaran basis pemilih khusus, dan sekaligus 
melibatkan tokoh adat masyarakat Orang Rimba sebagai komunikator dalam kegiatan 
pemilu, bahkan menjadikan mereka bagian dari penyelenggara pemilu. Selanjutnya 
menggunakan media sesuai dengan budaya lokal mereka terutama dalam pemanfaatan 
Radio Benor dan intensnya kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara tatap 
muka bagi masyarakat Orang Rimba tersebut.  
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SIMPULAN DAN REKOMENDASI  
SIMPULAN 

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa: 
Pertama, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi Orang Rimba 
dalam Pemilu Serentak 2019 dengan menggunakan indikator  Warganegara, dkk. (2019) 
meliputi: pemilih, sistem pemilu, administrasi pemilu, penyelenggara pemilu, peserta 
pemilu, dan geografis-cuaca. Faktor yang meningkatkan partisipasi Masyarakat terasing 
“Orang Rimba” meliputi faktor pemilih yaitu budaya Orang Rimba yang taat kepada 
pemimpin, kesadaran untuk memilih dan imbalan (Politik Uang). Dari faktor Sistem 
pemilu terutama pada sistem pemilu yang digunakan pada Pilpres dimana Orang Rimba 
mayoritas tuna aksara dan berpikiran sederhana sehingga lebih menaruh perhatian pada 
figur yang mudah dikenali. Dari faktor Administrasi pemilu meliputi penyusunan data 
pemilih yang aktif-inklusif bagi Orang Rimba dan penetapan TPS khusus, dari faktor 
penyelenggara pemilu merupakan Strategi KPU Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dari 
faktor peserta pemilu mobilisasi masif caleg DPRD kabupaten dan tim sukses 
mengunjungi serta memberi imbalan. Sedangkan, faktor yang membuat partisipasi 
rendah, dari faktor pemilih terutama faktor budaya, yaitu melangun dan pola hidup 
berpindah, serta faktor geografis-cuaca ditunjukan dengan cukup jauhnya lokasi TPS 
dari pemukiman Orang Rimba.  

Kedua, bahwa strategi KPU Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan 
partisipasi Orang Rimba pada Pemilu Serentak 2019 dapat dikatakan cukup berhasil, 
ditunjukan dengan tingkat partisipasi masyarakat terasing “Orang Rimba” di Kabupaten 
Sarolangun tertinggi di Provinsi Jambi yaitu mencapai 73,87% mendekati target 
partisipasi pemilih disabilitas sesuai Renstra KPU 2015-2019 sebesar 75%. Analisa 
strategi menggunakan Cangara (2014), Strategi yang digunakan meliputi, Pemilihan dan 
penetapan komunikator, yaitu menjadikan KPU dan Badan Ad hoc, Relawan Demokrasi, 
Tokoh masyarakat/Adat Orang Rimba meliputi Temenggung dan Jenang, serta dari 
Tokoh masyarakat umum terutama Babinsa dari Pihak TNI sebagai komunikator; 
Penetapan target sasaran, yaitu dengan menetapkan Orang Rimba menjadi salah satu 
basis pemilih, yaitu Basis Kebutuhan Khusus SAD; Teknik penyusunan pesan, yaitu 
bersifat informatif, persuasif, dan edukatif yang disesuaikan dengan budaya dan bahasa 
Orang Rimba; Pemanfaatan media, yaitu menggunakan media elektronik dengan 
menggunakan radio benor, sosialisasi tatap muka dalam bentuk ceramah dan simulasi, 
serta penggunaan alat peraga berupa spanduk dan banner, serta bahan sosialisasi 
berupa brosur dan leaflet; Penyebarluasan media, yaitu melalui talkshow di radio Benor, 
iklan layanan masyarakat di radio Benor, penyebaran langsung ke masyarakat berupa 
brosur dan leaflet, dan pemasangan spanduk di pemukiman masyarakat; dan 
Memobilisasi kelompok berpengaruh, yaitu menggerakan tokoh masyarakat/adat Orang 
Rimba dalam setiap kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bahkan melibatkan 
Temenggung sebagai penyelenggara pemilu tingkat ad hoc sebagai Anggota KPPS. 
Strategi yang paling dominan meningkatkan partisipasi Orang Rimba meliputi 
penetapan sebagai target sasaran basis pemilih, pelibatan Temanggung dalam kegiatan 
sosialisasi dan sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yaitu KPPS, menggunakan 
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SIMPULAN DAN REKOMENDASI  
SIMPULAN 
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pemilu, dan geografis-cuaca. Faktor yang meningkatkan partisipasi Masyarakat terasing 
“Orang Rimba” meliputi faktor pemilih yaitu budaya Orang Rimba yang taat kepada 
pemimpin, kesadaran untuk memilih dan imbalan (Politik Uang). Dari faktor Sistem 
pemilu terutama pada sistem pemilu yang digunakan pada Pilpres dimana Orang Rimba 
mayoritas tuna aksara dan berpikiran sederhana sehingga lebih menaruh perhatian pada 
figur yang mudah dikenali. Dari faktor Administrasi pemilu meliputi penyusunan data 
pemilih yang aktif-inklusif bagi Orang Rimba dan penetapan TPS khusus, dari faktor 
penyelenggara pemilu merupakan Strategi KPU Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dari 
faktor peserta pemilu mobilisasi masif caleg DPRD kabupaten dan tim sukses 
mengunjungi serta memberi imbalan. Sedangkan, faktor yang membuat partisipasi 
rendah, dari faktor pemilih terutama faktor budaya, yaitu melangun dan pola hidup 
berpindah, serta faktor geografis-cuaca ditunjukan dengan cukup jauhnya lokasi TPS 
dari pemukiman Orang Rimba.  

Kedua, bahwa strategi KPU Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan 
partisipasi Orang Rimba pada Pemilu Serentak 2019 dapat dikatakan cukup berhasil, 
ditunjukan dengan tingkat partisipasi masyarakat terasing “Orang Rimba” di Kabupaten 
Sarolangun tertinggi di Provinsi Jambi yaitu mencapai 73,87% mendekati target 
partisipasi pemilih disabilitas sesuai Renstra KPU 2015-2019 sebesar 75%. Analisa 
strategi menggunakan Cangara (2014), Strategi yang digunakan meliputi, Pemilihan dan 
penetapan komunikator, yaitu menjadikan KPU dan Badan Ad hoc, Relawan Demokrasi, 
Tokoh masyarakat/Adat Orang Rimba meliputi Temenggung dan Jenang, serta dari 
Tokoh masyarakat umum terutama Babinsa dari Pihak TNI sebagai komunikator; 
Penetapan target sasaran, yaitu dengan menetapkan Orang Rimba menjadi salah satu 
basis pemilih, yaitu Basis Kebutuhan Khusus SAD; Teknik penyusunan pesan, yaitu 
bersifat informatif, persuasif, dan edukatif yang disesuaikan dengan budaya dan bahasa 
Orang Rimba; Pemanfaatan media, yaitu menggunakan media elektronik dengan 
menggunakan radio benor, sosialisasi tatap muka dalam bentuk ceramah dan simulasi, 
serta penggunaan alat peraga berupa spanduk dan banner, serta bahan sosialisasi 
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Memobilisasi kelompok berpengaruh, yaitu menggerakan tokoh masyarakat/adat Orang 
Rimba dalam setiap kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bahkan melibatkan 
Temenggung sebagai penyelenggara pemilu tingkat ad hoc sebagai Anggota KPPS. 
Strategi yang paling dominan meningkatkan partisipasi Orang Rimba meliputi 
penetapan sebagai target sasaran basis pemilih, pelibatan Temanggung dalam kegiatan 
sosialisasi dan sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yaitu KPPS, menggunakan 

media sesuai budaya lokal dengan pemanfaatan Radio Benor (Radio Orang Rimba), serta 
intensnya kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara tatap muka pada pemilu 
2019 

 
REKOMENDASI 

Rekomendasi hasil penelitian dibagi menjadi 2 yaitu, secara akademis dan praktis. 
Secara akademis rekomendasi yang diberikan meliputi; (1) Perlu adanya kajian lebih 
lanjut mengenai penyederhanaan Sistem Pemilu yang lebih mengakomodir tingkat 
pendidikan masyarakat terasing terutama bagi masyarakat terasing “Orang Rimba” di 
Provinsi Jambi; dan (2) Perlu ada kajian lebih lanjut mengenai bagaimana Pendidikan 
Pemilih yang tepat bagi masyarakat terasing, dan hasil kajian tersebut diharapkan dapat 
dijadikan suatu kebijakan di kalangan KPU, Partai Politik dan Pemerintah daerah yang 
memiliki sebaran masyarakat terasing dalam wilayahnya serta para pihak yang 
berkepentingan sehingga partisipasi pemilih bagi masyarakat terasing bisa meningkat 
dan berkualitas sebagai proses demokrasi.  

Secara praktis rekomendasi yang diberikan meliputi; (1) Perlu memperbanyak 
jumlah TPS khusus bagi masyarakat Orang Rimba untuk mempermudah akses Orang 
Rimba ikut dalam pemilu; (2) Perlu adanya pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan 
pemilih intens dan masif bagi Masyarakat Orang Rimba pada saat pelaksanaan 
Pemilu/Pemilukada, serta memperbanyak media-media sosialisasi yang sesuai dengan 
kebudayaan Orang Rimba. (3) Perlu adanya program dan kegiatan khusus untuk 
Pendidikan Pemilih bagi Masyarakat Orang Rimba baik yang telah menetap maupun 
masih dalam hutan yang dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya pada saat 
pelaksanaan Pemilu/pemilukada tetapi setiap tahun dan menjadikannya rutinitas.; (4) 
KPU sebaiknya memiliki database masyarakat Orang Rimba yang terkoneksi dengan KPU 
antar kabupaten, dengan melibat Pemerintah Daerah terutama dari Dinas Dukcapil dan 
Dinas Sosial, serta melibatkan Balai TNBD, dan LSM yang fokus dengan Masyarakat 
Orang Rimba; serta (5) Perlu adanya dorongan bagi Partai Politik untuk melakukan 
sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat terasing khususnya “Orang Rimba” 
secara intens melalui program kerja masing-masing partai. 
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Abstrak 

Pembangunan JTTS ruas Terbanggi Besar-Gunung Sugih menimbulkan dampak positif 
dan dampak negatif. Penelitian ini merupakan penelitian mix method menggabungkan 
kuantitatif dan kualitatif. Responden penelitian adalah 30 pelaku usaha rumah makan 
dan UMKM penjual oleh-oleh serta bengkel kendaraan, serta 10 pelaku usaha baru yang 
muncul dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha 
rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh serta bengkel kendaraan mengalami 
penurunan pendapatan yang signifikan setelah adanya JTTS. Sedangkan pada exit tol 
Terbanggi Besar mengalami pertumbuhan usaha baru yang cukup pesat.  Berdasarkan 
hasil uji statistik (1) Pembangunan JTTS berpengaruh signifikan terhadap penurunan 
pendapatan usaha rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh serta bengkel kendaraan 
pada jalan Lintas Tengah Sumatera dari exit tol Terbanggi Besar hingga exit tol Gunung 
Sugih dengan nilai thitung sebesar  8.435 lebih besar dari > 2.048 dengan pengaruh 
sebesar 71.8%. (2) Pembangunan JTTS berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
usaha baru yang muncul dengan nilai thitung sebesar  8.222 lebih besar dari > 2.306 
dengan pengaruh sebesar 89.4%. (3) Alternatif kebijakan untuk penurunan pendapatan 
usaha rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh serta bengkel kendaraan adalah: (a) 
Pemerintah melakukan promosi dengan memberikan petunjuk arah kawasan kuliner 
sebelum exit Tol Gunung Sugih dan exittol Terbanggi Besar. (b)  Untuk usaha bengkel 
kendaraan bisa diambil alternatif kebijakan kemudahan mendapatkan kredit usaha 
rakyat (KUR) melalui sejumlah Bank. Sedangkan untuk alternatif kebijakan pertumbuhan 
usaha baru yang muncul adalah pemanfaatan exit jalan tol Terbanggi Besar untuk 
membangun sebuah lokasi khusus untuk berjualan. 
Kata Kunci: Dampak, Pembangunan Jalan Tol, Alternatif Kebijakan, UMKM 
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Abstrak 

Pembangunan JTTS ruas Terbanggi Besar-Gunung Sugih menimbulkan dampak positif 
dan dampak negatif. Penelitian ini merupakan penelitian mix method menggabungkan 
kuantitatif dan kualitatif. Responden penelitian adalah 30 pelaku usaha rumah makan 
dan UMKM penjual oleh-oleh serta bengkel kendaraan, serta 10 pelaku usaha baru yang 
muncul dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha 
rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh serta bengkel kendaraan mengalami 
penurunan pendapatan yang signifikan setelah adanya JTTS. Sedangkan pada exit tol 
Terbanggi Besar mengalami pertumbuhan usaha baru yang cukup pesat.  Berdasarkan 
hasil uji statistik (1) Pembangunan JTTS berpengaruh signifikan terhadap penurunan 
pendapatan usaha rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh serta bengkel kendaraan 
pada jalan Lintas Tengah Sumatera dari exit tol Terbanggi Besar hingga exit tol Gunung 
Sugih dengan nilai thitung sebesar  8.435 lebih besar dari > 2.048 dengan pengaruh 
sebesar 71.8%. (2) Pembangunan JTTS berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
usaha baru yang muncul dengan nilai thitung sebesar  8.222 lebih besar dari > 2.306 
dengan pengaruh sebesar 89.4%. (3) Alternatif kebijakan untuk penurunan pendapatan 
usaha rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh serta bengkel kendaraan adalah: (a) 
Pemerintah melakukan promosi dengan memberikan petunjuk arah kawasan kuliner 
sebelum exit Tol Gunung Sugih dan exittol Terbanggi Besar. (b)  Untuk usaha bengkel 
kendaraan bisa diambil alternatif kebijakan kemudahan mendapatkan kredit usaha 
rakyat (KUR) melalui sejumlah Bank. Sedangkan untuk alternatif kebijakan pertumbuhan 
usaha baru yang muncul adalah pemanfaatan exit jalan tol Terbanggi Besar untuk 
membangun sebuah lokasi khusus untuk berjualan. 
Kata Kunci: Dampak, Pembangunan Jalan Tol, Alternatif Kebijakan, UMKM 

 
 
 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF TRANS SUMATERA TOLL ROAD (TSTR) SEGMENT 
TERBANGGI BESAR-GUNUNG SUGIH ON RESTAURANT AND MIDDLE MICRO 

ENTERPRISES (MSMEs) 
 

Abstract 
The JTTS development policy for the Terbanggi Besar-Gunung Sugih section had 

both positive and negative impacts. This research is aresearch mix method combining 
quantitative and qualitative. Respondents in the study were 30 restaurant and UMKM 
business actors selling souvenirs and vehicle repair shops, as well as 10 new business 
actors who emerged using purposive sampling technique. The results showed that the 
restaurant and UMKM sellers of souvenirs and vehicle repair shops experienced a 
significant decrease in income after the existence of JTTS. Meanwhile, the exit toll at 
Terbanggi Besar has experienced quite rapid growth in new businesses. Based on the 
statistical test (1) Development JTTS significant effect on the reduction in income the 
restaurant business and SMEs sellers of souvenirs and vehicle repair shop on the street 
Central Crossing Sumatra from exit toll roadTerbanggi Besar to exit the toll Mount 
Sugih with  valuet for 8435 is greater than > 2,048 with an influence of 71.8%. (2) 
Development JTTS significant effect on the growth of new businesses are emerging 
withtvaluethe for 8222 is greater than> 2.306 with the effect of 89.4%. (3) Alternative 
policies for reducing the income of souvenirs-selling restaurants and SMEs as well as 
vehicle repair shops are: (a) The Government promotion by giving directions culinary 
region before the exit tollMount Sugih and exit motorwayGreat Terbanggi. (b) For the 
vehicle repair business, an alternative policy can be adopted for the convenience of 
obtaining people's business credit (KUR) through a number of banks. Meanwhile, an 
alternative policy for new business growth that has emerged is the use of exit the 
Terbanggi Besar toll roadto build a special location for selling. 
Keywords: Impact, Toll Road Development, Policy Alternatives, MSMEs 
 
PENDAHULUAN 

Kebijakan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) merupakan bagian dari 
kebijakan publik dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pembangunan JTTS 
bertujuan untuk menghubungkan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera dalam 
satu jalur cepat. Selain itu juga diharapkan mampu mempermudah akses setiap orang 
untuk melakukan perjalanan di Pulau Sumatera, dari Lampung hingga Aceh, tentu hal 
tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian setiap daerah yang dilalui jalur 
tersebut melalui optimalisasi pengembangan objek pariwisata, potensi ekonomi daerah 
dan sektor lainnya.Jalan Lintas Tengah Sumatera yang terletak diantara exit tol 
Terbanggi Besar hingga exit tol Gunung Sugih merupakan jantung kehidupan ekonomi, 
sosial, dan transportasi di Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga jalan lintas tengah ini 
menjadi jalur teramai dan sering menjadi simpul kemacetan. Wilayah ini merupakan 
tempat transit untuk pengendara baik itu motor, mobil,truk, dan bus antar provinsi.Hal 
tersebut lah yang membuat sepanjang jalan Lintas Tengah Sumatera terdapat banyak 
usaha rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh dan bengkel kendaraan yang 
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membuka usaha dan memenuhi jalur lintas tengah ini. Jalur ini juga menjadi jalur 
dengan perputaran pendapatan yang tinggi karena aktivitas ekonomi yang bersumber 
dari usaha rumah makan dan UMKM yang berjalan sangat pesat. 

Akan tetapi, pembangunan JTTS tersebut menimbulkan masalah terhadap usaha 
rumah makan dan UMKM. Terdapat penurunan pendapatan yang bahkan 
mengakibatkan sejumlah toko dan rumah makan gulung tikar akibat keberadaan JTTS 
Terbanggi Besar. Rumah makan, toko oleh-oleh yang biasanya ramai dikunjungi oleh 
kendaraan saat ini terbilang sepi karena banyak mobil dan bus memilih untuk melintas 
lewat JTTS. Sepinya pengendara yang melewati jalan Lintas Tengah Sumatera dari exit 
tol Terbanggi Besar hingga exit tol Gunung Sugih mengakibatkan menurunnya 
pendapatan usaha rumah makan dan UMKMmyang sangat signifikan.Sejak diresmikan, 
bus, truk, dan mobil pribadi banyak memilih untuk melalui tol. Dampaknya mulai 
dirasakan UMKM di sepanjang Jalan Lintas Sumatera Usaha rumah makan menjadi sepi 
pengunjung. Pengunjung biasanya turun dari kapal mampir ke rumah makan, terutama 
pada malam hari. Sejak keluar kapal, mobil-mobil sudah mengarah ke pintu masuk tol 
dari Pelabuhan Bakauheni hingga ke Kota Bandar Lampung dan Terbanggi Besar. Hal 
tersebut juga terjadi pada rumah makan di sekitar Bandar Jaya, yang mengalami sepi 
pengunjung, setelah mobil-mobil tidak lagi melewati Jalan Tengah Lintas Sumatera 
(republika.co.id). 

Dampak  pembangunan jalan tol  berdampak relatif buruk terhadap kondisi 
ekonomi. Penduduk yang pendapatannya menurun setelah pembebasan lahan menjadi 
banyak, hal ini dikarenakan petani terpaksa membeli lahan pengganti yang harganya 
telah melejit dan lahan pengganti itu tidak seluas dengan tanah yang semula 
(Dwitasari,2016).  Kondisi ekonominya banyak sekali perubahan pendapatannya 
menurun dikarenakan lahan pertanian mereka digunakan untuk bangunan jalan tol 
sehingga produktivitas lahan pertaniannya berkurang dan berpengaruh terhadap 
pendapatan (Intani,2016) 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan 
yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Proses 
pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik 
secara spiritual, maupun material (Soekanto,2013). Sudut pandang ekonomi 
mengemukakan pembangunan berarti suatu proses dimana real per capita income dari 
suatu negara meningkat dalam suatu masa panjang, dan dalam masa yang bersamaan 
jumlah penduduk yang di bawah garis kemiskinan, tidak bertambah, dan distribusi 
pendapatan tidak makin senjang Meier (Marzali,2005). 

Selain dampak terhadap usaha rumah makan dan UMKM pembangunan JTTS juga 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan dibuatnya jalan arteri bagi 
penduduk di tepi jalan tol, harga tanah pun menjadi tinggi, dan masyarakat mempunyai 
lebih banyak peluang ekonomi dan usaha di lingkungannya (Sumaryoto,2010).  
Pembangunan jalan tol memberikan dampak positif yaitu membuka peluang pelaku 
usaha untuk membuka usaha disekitar pembangunan jalan tol (Khasanah,2017).  
Pembangunan jalan dan exit tol memberikan peluang usaha berupa penambahan kios 
atau toko untuk berjualan (Nurhayati,2020).Pembangunan JTTS yang memicu 
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membuka usaha dan memenuhi jalur lintas tengah ini. Jalur ini juga menjadi jalur 
dengan perputaran pendapatan yang tinggi karena aktivitas ekonomi yang bersumber 
dari usaha rumah makan dan UMKM yang berjalan sangat pesat. 

Akan tetapi, pembangunan JTTS tersebut menimbulkan masalah terhadap usaha 
rumah makan dan UMKM. Terdapat penurunan pendapatan yang bahkan 
mengakibatkan sejumlah toko dan rumah makan gulung tikar akibat keberadaan JTTS 
Terbanggi Besar. Rumah makan, toko oleh-oleh yang biasanya ramai dikunjungi oleh 
kendaraan saat ini terbilang sepi karena banyak mobil dan bus memilih untuk melintas 
lewat JTTS. Sepinya pengendara yang melewati jalan Lintas Tengah Sumatera dari exit 
tol Terbanggi Besar hingga exit tol Gunung Sugih mengakibatkan menurunnya 
pendapatan usaha rumah makan dan UMKMmyang sangat signifikan.Sejak diresmikan, 
bus, truk, dan mobil pribadi banyak memilih untuk melalui tol. Dampaknya mulai 
dirasakan UMKM di sepanjang Jalan Lintas Sumatera Usaha rumah makan menjadi sepi 
pengunjung. Pengunjung biasanya turun dari kapal mampir ke rumah makan, terutama 
pada malam hari. Sejak keluar kapal, mobil-mobil sudah mengarah ke pintu masuk tol 
dari Pelabuhan Bakauheni hingga ke Kota Bandar Lampung dan Terbanggi Besar. Hal 
tersebut juga terjadi pada rumah makan di sekitar Bandar Jaya, yang mengalami sepi 
pengunjung, setelah mobil-mobil tidak lagi melewati Jalan Tengah Lintas Sumatera 
(republika.co.id). 

Dampak  pembangunan jalan tol  berdampak relatif buruk terhadap kondisi 
ekonomi. Penduduk yang pendapatannya menurun setelah pembebasan lahan menjadi 
banyak, hal ini dikarenakan petani terpaksa membeli lahan pengganti yang harganya 
telah melejit dan lahan pengganti itu tidak seluas dengan tanah yang semula 
(Dwitasari,2016).  Kondisi ekonominya banyak sekali perubahan pendapatannya 
menurun dikarenakan lahan pertanian mereka digunakan untuk bangunan jalan tol 
sehingga produktivitas lahan pertaniannya berkurang dan berpengaruh terhadap 
pendapatan (Intani,2016) 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan 
yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Proses 
pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik 
secara spiritual, maupun material (Soekanto,2013). Sudut pandang ekonomi 
mengemukakan pembangunan berarti suatu proses dimana real per capita income dari 
suatu negara meningkat dalam suatu masa panjang, dan dalam masa yang bersamaan 
jumlah penduduk yang di bawah garis kemiskinan, tidak bertambah, dan distribusi 
pendapatan tidak makin senjang Meier (Marzali,2005). 

Selain dampak terhadap usaha rumah makan dan UMKM pembangunan JTTS juga 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan dibuatnya jalan arteri bagi 
penduduk di tepi jalan tol, harga tanah pun menjadi tinggi, dan masyarakat mempunyai 
lebih banyak peluang ekonomi dan usaha di lingkungannya (Sumaryoto,2010).  
Pembangunan jalan tol memberikan dampak positif yaitu membuka peluang pelaku 
usaha untuk membuka usaha disekitar pembangunan jalan tol (Khasanah,2017).  
Pembangunan jalan dan exit tol memberikan peluang usaha berupa penambahan kios 
atau toko untuk berjualan (Nurhayati,2020).Pembangunan JTTS yang memicu 

pertumbuhan usaha baru pada wilayah sekitar exit Tol Terbanggi Besar.Banyak 
bermunculan usaha-usaha baru jenis perdagangan dan jasa keuangan yang membuka 
usaha  disekitar pintu exit tol.  Usaha-usaha baru yang bermunculan adalah seperti 
warung makan, warung manisan, warung kelontong, penjual e-tol, dan atm mini. 

Argumentasi dasar dalam penelitian ini adalah pembangunan JTTS ruas Terbanggi 
Besar Gunung Sugih memberikan dampak terhadap perubahan sosial ekonomi 
masyarakat.Dampak yang tidak bisa dihindari yaitu dampak negatif terhadap 
pendapatan usaha rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh serta bengkel kendaraan.  
Sisi lain pembangunan JTTS juga memberikan dampak yang cukup baik pada 
pertumbuhan usaha baru yang berkembang dan menjadi pusat ekonomi baru pada exit 
tol Terbanggi  Besar. Satu sisi pemerintah gencar membangun infrastruktur melalui 
proyek JTTS termasuk tol Terbanggi Besar-Gunung Sugih untuk memperlancar logistik 
dan pertumbuhan perekonomian namun disisi lain beberapa pengusaha rumah makan 
dan UMKM di lingkungan sekitar menerima dampak yang tidak baik serta belum siap 
untuk itu. Pemerintah dan semua pihak terkait perlu melakukan langkah strategis agar 
para pelaku usaha rumah makan dan UMKM di sekitar JTTS dapat eksis dan dapat 
memasarkan produknya. 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, pertanyaan yang akan dijawab dalam 
paper ini yaitu: (1) Menganalisis dampak pembangunan JTTS ruas Terbanggi Besar-
Gunung Sugih terhadap pendapatan usaha rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh, 
serta bengkel kendaraan di Jalan Lintas Tengah Sumatera dari exit tol Terbanggi Besar 
hingga exit tol Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dengan indikator Konsumen, 
Omset, Aset, Pekerja. (2) Untuk mengetahui dampak pembangunan JTTS ruas Terbanggi 
Besar-Gunung Sugih terhadap pertumbuhan usaha baru pada exit tol Terbanggi Besar 
Kabupaten Lampung Tengah dengan indikator faktor peluang, faktor pengalaman, 
faktor emosioal, dan faktor modal (3) Untuk mengetahui alternatif kebijakan terkait 
dampak pembangunan JTTS ruas Terbanggi Besar-Gunung Sugih terhadap menurunnya 
pendapatan usaha rumah makan dan UMKM di Jalan Lintas Tengah Sumatera serta 
pertumbuhan usaha baru pada exit tol Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. 

 
METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan 
kualitatif dengan desain concurrent embedded. Kuantitatif untuk mengukur pendapatan 
usaha rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh serta bengkel kendaraan (Y1). Juga 
mengukur pertumbuhan usaha baru pada  exit tol Terbanggi Besar (Y2). Y1 dan Y2 
sebagai varibael dependen, sedangkan untuk pembangunan JTTS (X) sebagai variabel 
independen. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner, 
diperdalam dengan wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dari kuisioner 
dengan pemberian skor pada pernyataan selanjutnya di olah dan di analisis dengan 
menggunakan sofware Statistical Package for Social Science(SPSS) untuk menghasilkan 
Distribusi Frekuensi Variabel,Regresi Linier Sederhana, Koefisien Determinasi, Uji 
Hipotesis yang hasilnya di intrepestasikan. Selanjutnya metode kualitatif digunakan 
untuk mendapatkan alternatif kebijakan dengan data hasil wawancara.  Jumlah 
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responden penelitian ini sebanyak 30 pelaku usaha rumah makan dan UMKM penjual 
oleh-oleh dan bengkel kendaraan serta 10 pelaku usaha dari pertumbuhan usaha baru 
pada exit tol Terbanggi Besar. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Pembangunan JTTS tentu saja diharapkan memberikan dampak terhadap 
perekonomian masyarakat secara menyeluruh seperti yang diharapkan dalam Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan Jalan Tol di 
Sumatera yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan 
masyarakat, dan pembangunan di daerah.Pembangunan JTTS ruas Terbanggi Besar-
Gunung Sugih yang menyebabkan adanya perubahan dalam sosial ekonomi masyarakat 
yang bertempat tinggal pada sekitar wilayah yang dilalui pembangunan JTTS. 
Pembangunan JTTS menimbulkan dua sisi dampak yang tidak dapat dihindari. Satu sisi 
berdampak negatif dan sisi yang lain berdampak positif.  Dampak negatif yang timbul 
dengan adanya JTTS adalah terhadap kondisi ekonomi usaha rumah makan dan UMKM 
penjual oleh-oleh dan bengkel kendaraan di Jalan Lintas Tengah Sumatera dari exit tol 
Terbanggi Besar hingga exit tol Gunung Sugih.  Sedangkan sisi lain timbul dampak 
positif yang terdapat pada exit tol Terbanggi Besar dimana kawasan sekitar exit tol 
mengalami perubahan yaitu menjadi wilayah pertumbuhan usaha baru setelah adanya 
pembangunan JTTS. 
1. Penurunan Pendapatan Usaha Rumah Makan dan UMKM Penjual Oleh-Oleh serta 

Bengkel Kendaraan 
Uji Regresi Linier Sederhana 

bertujuan untuk melihat hubungan secara linear antara variabel independen (X) 
dengan Variabel dipenden (Y1). Berdasarkan hasil pengolah data dengan bantuan 
program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: 

 
Tabel  1.  Hasil Uji Regresi Variabel Pendapatan usaha Rumah Makan dan UMKM (Y1) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.064 1.256  .847 .404 

Pembangunan Jalan Tol (X) .943 .112 .847 8.435 .000 

a. Dependent Variable: Penurunan Pendapatan (Y1)  
Sumber : Hasil Uji Menggunakan Software SPSS. 

 
Persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan tabel di atas untuk variabel Penurunan 

Pendapatan usaha Rumah Makan dan UMKM (Y1) Y= a+bxadalah sebagai berikut: 
Penurunan Pendapatan = 1.064 + 0.943 
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responden penelitian ini sebanyak 30 pelaku usaha rumah makan dan UMKM penjual 
oleh-oleh dan bengkel kendaraan serta 10 pelaku usaha dari pertumbuhan usaha baru 
pada exit tol Terbanggi Besar. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Pembangunan JTTS tentu saja diharapkan memberikan dampak terhadap 
perekonomian masyarakat secara menyeluruh seperti yang diharapkan dalam Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan Jalan Tol di 
Sumatera yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan 
masyarakat, dan pembangunan di daerah.Pembangunan JTTS ruas Terbanggi Besar-
Gunung Sugih yang menyebabkan adanya perubahan dalam sosial ekonomi masyarakat 
yang bertempat tinggal pada sekitar wilayah yang dilalui pembangunan JTTS. 
Pembangunan JTTS menimbulkan dua sisi dampak yang tidak dapat dihindari. Satu sisi 
berdampak negatif dan sisi yang lain berdampak positif.  Dampak negatif yang timbul 
dengan adanya JTTS adalah terhadap kondisi ekonomi usaha rumah makan dan UMKM 
penjual oleh-oleh dan bengkel kendaraan di Jalan Lintas Tengah Sumatera dari exit tol 
Terbanggi Besar hingga exit tol Gunung Sugih.  Sedangkan sisi lain timbul dampak 
positif yang terdapat pada exit tol Terbanggi Besar dimana kawasan sekitar exit tol 
mengalami perubahan yaitu menjadi wilayah pertumbuhan usaha baru setelah adanya 
pembangunan JTTS. 
1. Penurunan Pendapatan Usaha Rumah Makan dan UMKM Penjual Oleh-Oleh serta 

Bengkel Kendaraan 
Uji Regresi Linier Sederhana 

bertujuan untuk melihat hubungan secara linear antara variabel independen (X) 
dengan Variabel dipenden (Y1). Berdasarkan hasil pengolah data dengan bantuan 
program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: 

 
Tabel  1.  Hasil Uji Regresi Variabel Pendapatan usaha Rumah Makan dan UMKM (Y1) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.064 1.256  .847 .404 

Pembangunan Jalan Tol (X) .943 .112 .847 8.435 .000 

a. Dependent Variable: Penurunan Pendapatan (Y1)  
Sumber : Hasil Uji Menggunakan Software SPSS. 

 
Persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan tabel di atas untuk variabel Penurunan 

Pendapatan usaha Rumah Makan dan UMKM (Y1) Y= a+bxadalah sebagai berikut: 
Penurunan Pendapatan = 1.064 + 0.943 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh dari variabel 
pembangunan jalan tol terhadap penurunan pendapatan, yaitu: 
1. Konstanta sebesar 0.943  merupakan nilai (a) yang berarti jika tidak ada 

pembangunan jalan tol (X=0) maka rata-rata skor penurunan pendapatan sebesar 
0.943 

2. Koifiseien X sebesar 1.0640. menunjukkan setiap penambahan  satu satuan X atau jika  
pembangunan jalan tol baik maka akan meningkatkan penurunan pendapatan (Y1) 
sebesar. Maka dapat dikatakan apabila pembangunan JTTS semakin baik maka 
penurunan pendapatan akan bertambah 1.064, begitu pula sebaliknya. 

Berdasarkan tabel 1 tersebut, dapat diketahui nilai p value sebesar 0.00 dengan taraf 
kesalahan 5% (a=0,05), maka dengan begitu dapat dikatakan regresi hubungan antara 
pembangunan jalan tol dengan penurunan pendapatan usaha rumah makan dan UMKM 
adalah signifikan. 

 
Uji KoefisienDeterminasi 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kadar persentase 
pengaruh pembangunan jalan tol  (X) berpengaruh terhadap penurunan pendapatan 
usaha rumah makan dan UMKM (Y1) Adapun hasil uji determinasi sebagai berikut: 
 
Tabel  2.  Determinasi X terhadap Y1 
 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .847a .718 .708 2.56171 

a. Predictors: (Constant), Pembangunan Jalan Tol (X) 
Sumber : Hasil Uji Menggunakan Software SPSS. 

 
Dari output diatas  diketahui nilai R Square sebesar 0.718. nilai ini mengandung arti 

bahwa pengaruh pembangunan jalan tol terhadap penurunan pendapatan adalah 
sebesar 71.8% sedangkan 28.2% penurunan pendapatan dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti.  
 
Uji Hipotesis 
Pengujian  Hipotesis Dengan (uji T)  untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y1. 
Tabel  3. Hasil Uji  Hipotesis Y1 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.064 1.256  .847 .404 

Pembangunan Jalan Tol (X) .943 .112 .847 8.435 .000 

a. Dependent Variable: Penurunan Pendapatan (Y1) 
Sumber : Hasil Uji Menggunakan Software SPSS. 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai thit sebesar 8.435. Dengan derajad 
kebebasan (df) n-2= 30-2= 28 dengan derajad kesalahan 0,05 artinya resiko kesalahan 
dalam pengambilan keputusan untuk menolak hipotesis dengan taraf kesalahan 5% dan 
taraf kepercayaan 95%, maka di dapat nilai ttabel sebesar 2.048.  Karena nilai thitung 

sebesar  8.435 lebih besar dari > 2.048, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 
dan Ha diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh pembangunan jalan tol (X) terhadap 
pendapatan usaha rumah makan dan UMKM (Y1). 

Pembangunan JTTS yang diharapkan berdampak terhadap perekonomian 
masyarakat secara menyeluruh, tetapi sebaliknya, keberadaan JTTS sejak 2019 
mempengaruhi dan mengakibatkan menurunya pendapatan usaha rumah makan dan 
UMKM. Para pelaku usahasecara umum merasakan kondisi usaha mereka sangat 
menurun drastis setelah adanya pembangunan JTTS.  

 

 
 
Jika dilihat pada diagram diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa JTTS benar sangat 

berpengaruh terhadap penurunan pendapatan usaha rumah makan dan UMKM pada 
sepanjang Jalan Lintas Tengah Sumatera dari exit tol Terbanggi Besar hingga exit tol 
Gunung Sugih dinilai dari konsumen, omset, aset, dan karyawan yang mengalami 
penurunan yag sangat signifikan, tentu hal tersebut berpengaruh pada penurunan 
pendapatan usaha. Perubahan yang paling dirasakan pada usaha adalah sepi dari 
pengunjung. Setelah adanya JTTS pengguna jalan yang biasa nya melewati Lintas 
Tengah Sumatera beralih dan memilih JTTS, mengakibatkan terjadinya penurunan 
volume kendaraan,sehingga konsumen yang biasanya lewat saat ini sudah tidak lagi 
mampir ke tempat mereka berjualan. Setelah ada dan beroperasi nya JTTS menyebabkan 
menurunnya jumlah konsumen, jumlah omset, jumlah asetdan, jumlah pekerja. 

Dilihat dari kondisi usaha rumah makan dan UMKM di sepanjang  Jalan Lintas 
Tengah  Sumatera ini mengalami dampak yang berbeda-beda semenjak adanya JTTS. 
Para pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis.Berbalik 
dengan tujuan yang diharapkan dari adanya pembangunan JTTS yang salah satunya 
adalah pemerataan  perekonomian. Hampir semua pelaku usaha rumah makan dan 
UMKM mengeluhkan usahanya yang kian terpuruk.  Lesunya usaha mereka mulai 
dirasakan sejak adanya JTTS. Usaha-usaha yang sudah dirintis sejak lama saat ini 
kondisinya kian sulit.  Jika kondisi ini dibiarkan, maka sangat mungkin banyak usaha 
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Gambar 1. Diagram Distribusi Frekuensi Dampak Pembangunan JTTS 
 Terhadap Pendapatan Usaha Rumah Makan dan UMKM 

Sangat Menurun Sekali

Sangat Menurun

Cukup Menurun

Menurun

Sama Saja



35PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG JUNI 2021

K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai thit sebesar 8.435. Dengan derajad 
kebebasan (df) n-2= 30-2= 28 dengan derajad kesalahan 0,05 artinya resiko kesalahan 
dalam pengambilan keputusan untuk menolak hipotesis dengan taraf kesalahan 5% dan 
taraf kepercayaan 95%, maka di dapat nilai ttabel sebesar 2.048.  Karena nilai thitung 

sebesar  8.435 lebih besar dari > 2.048, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 
dan Ha diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh pembangunan jalan tol (X) terhadap 
pendapatan usaha rumah makan dan UMKM (Y1). 

Pembangunan JTTS yang diharapkan berdampak terhadap perekonomian 
masyarakat secara menyeluruh, tetapi sebaliknya, keberadaan JTTS sejak 2019 
mempengaruhi dan mengakibatkan menurunya pendapatan usaha rumah makan dan 
UMKM. Para pelaku usahasecara umum merasakan kondisi usaha mereka sangat 
menurun drastis setelah adanya pembangunan JTTS.  

 

 
 
Jika dilihat pada diagram diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa JTTS benar sangat 

berpengaruh terhadap penurunan pendapatan usaha rumah makan dan UMKM pada 
sepanjang Jalan Lintas Tengah Sumatera dari exit tol Terbanggi Besar hingga exit tol 
Gunung Sugih dinilai dari konsumen, omset, aset, dan karyawan yang mengalami 
penurunan yag sangat signifikan, tentu hal tersebut berpengaruh pada penurunan 
pendapatan usaha. Perubahan yang paling dirasakan pada usaha adalah sepi dari 
pengunjung. Setelah adanya JTTS pengguna jalan yang biasa nya melewati Lintas 
Tengah Sumatera beralih dan memilih JTTS, mengakibatkan terjadinya penurunan 
volume kendaraan,sehingga konsumen yang biasanya lewat saat ini sudah tidak lagi 
mampir ke tempat mereka berjualan. Setelah ada dan beroperasi nya JTTS menyebabkan 
menurunnya jumlah konsumen, jumlah omset, jumlah asetdan, jumlah pekerja. 

Dilihat dari kondisi usaha rumah makan dan UMKM di sepanjang  Jalan Lintas 
Tengah  Sumatera ini mengalami dampak yang berbeda-beda semenjak adanya JTTS. 
Para pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis.Berbalik 
dengan tujuan yang diharapkan dari adanya pembangunan JTTS yang salah satunya 
adalah pemerataan  perekonomian. Hampir semua pelaku usaha rumah makan dan 
UMKM mengeluhkan usahanya yang kian terpuruk.  Lesunya usaha mereka mulai 
dirasakan sejak adanya JTTS. Usaha-usaha yang sudah dirintis sejak lama saat ini 
kondisinya kian sulit.  Jika kondisi ini dibiarkan, maka sangat mungkin banyak usaha 
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Gambar 1. Diagram Distribusi Frekuensi Dampak Pembangunan JTTS 
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rumah makan dan UMKM yang akan gulung tikar.  Kondisi yang dihadapi para pelaku 
usaha ini bisa dikatakan kembang kempis hanya untuk tetap bertahan saja.  

Karena keadaan yang timbul sebagai dampak dari pembangunan JTTS 
mengakibatkan penurunan kondisi yang cukup drastis beberapa rumah makan menjadi 
tutup sedangkan rumah makan yang tetap buka dan beroperasi kebanyakan kondisi nya 
cukup sepi pengunjung dan makanan yang disediakan terbatas atau tidak banyak 
disediakan lagi, seperti yang terlihat pada etalase. Selanjutnya untuk pedagang oleh-
oleh pada saat sebelum adanya JTTS banyak serta mudah untuk ditemui menjajakan 
dagangannya di sepanjang  Lintas Tengah Sumatera, saat ini terbilang sulit ditemui 
daganganya. Terlihat beberapa ruko toko oleh-oleh yang tutup, toko oleh-oleh tersebut 
tutup karena pindah lokasi berdagang dan juga yang memang benar-benar tutup total. 
Sedangkan untuk bengkel kendaraan yang juga terkena dampak dari adanya JTTS juga 
mengalami penurunan kondisi usaha yang sangat jauh sekali dimana bengkel-bengkel 
kendaraan tersebut yang banyak mengandalkan kendaraan seperti bus dan truk saat ini 
cukup sepi. 

 
2. Pertumbuhan Usaha Baru Pada Exit Tol Terbanggi Besar 

Selain menimbulkan dampak negatif pada usaha rumah makan dan UMKM penjual 
oleh-oleh dan bengkel kendaraan, JTTS juga memberikan dampak positif terhadap 
pertumbuhan usaha baru pada sekitaran exit tol Terbanggi Besar. Dengan adanya JTTS 
lokasi dekat exit tol tentu berkembang cepat sebagai kawasan bisnis, baik industri 
perdagangan dan jasa keuangan, maupun lainnya.  Kegiatan usaha yang dilakukan 
masyarakat di sekitar exit tol Terbanggi Besar cukup sangat bervariasi, mulai dari 
berdagang degan jenis usaha warung  kuliner, warung kelontong, sedangkan untuk jasa 
keuangan terdapat ATM mini dan e-tol. 
 
Uji Regresi Linier Sederhana 
Tabel  4.  Hasil Uji Regresi Pertumbuhan Usaha Baru Pada Exit Tol Terbanggi Besar (Y2) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.143 2.133  .536 .607 

Pembangunan Jalan Tol (X) .929 .113 .946 8.222 .000 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Usaha Baru (Y2) 
Sumber : Hasil Uji Menggunakan Software SPSS. 

 
Persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan tabel di atas untuk variabel 

Pertumbuhan Usaha Baru Pada Exit Tol Terbanggi Besar (Y1) Y= a+bxadalah sebagai berikut: 
Penurunan Pendapatan = 1.143 + 0.929 
Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh dari variabel 

pembangunan jalan tol terhadap Pertumbuhan Usaha Baru, yaitu: 
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1. konstanta sebesar 1.064 merupakan nilai (a) yang berarti jika tidak ada pembangunan 
jalan tol (X=0) maka rata-rata skor pertumbuhan usaha baru 0. 929 

2. Koifiseien X sebesar 1.0640. menunjukkan setiap penambahan  satu satuan X atau jika  
pembangunan jalan tol baik maka akan meningkatkan pertumbuhan usaha baru pada 
exit tol Terbanggi Besar (Y2) sebesar 1.143, begitu pula sebaliknya. 

Berdasarkan tabel 2 tersebut, dapat diketahui nilai p value sebesar 0.00 dengan 
taraf kesalahan 5% (a=0,05), maka dengan begitu dapat dikatakan regresi hubungan 
antara pembangunan jalan tol dengan pertumbuhan usaha baru pada exit tol Terbanggi 
Besar adalah signifikan. 

 
Uji KoefisienDeterminasi 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kadar persentase 
pengaruh pembangunan jalan tol  (X) berpengaruh terhadap penurunan pendapatan 
usaha rumah makan dan UMKM (Y1) dan terhadap pertumbuhan usaha baru (Y2). 
Adapun hasil uji determinasi sebagai berikut: 
Tabel  5.  Determinasi X terhadap Y2 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .946a .894 .881 .65465 

a. Predictors: (Constant), Pembangunan Jalan Tol (X) 
Sumber : Hasil Uji Menggunakan Software SPSS. 

 
Dari output diatas  diketahui nilai R Square sebesar 0.894. Nilai ini mengandung arti 

bahwa pengaruh pembangunan jalan tol terhadap pertumbuhan usaha baru adalah 
sebesar 89.4% sedangkan 10.6% pertumbuhan usaha baru dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak diteliti.  

 
Uji Hipotesis 
Tabel  6. Uji  Hipotesis Y2 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.143 2.133  .536 .607 

Pembangunan Jalan Tol (X) .929 .113 .946 8.222 .000 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Usaha Baru (Y2) 
Sumber : Hasil uji menggunakan software SPSS. 

 
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai thit sebesar 8.222. Dengan derajad kebebasan 

(df) n-2= 10-2= 8 nilai 0,05  dengan derajad kesalahan 0,05 artinya pengambilan resiko 
kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk menolak hipotesis dengan taraf 
kesalahan 5% dan taraf kepercayaan 95%, maka di dapat nilai ttabel sebesar 2.306. Karena 
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1. konstanta sebesar 1.064 merupakan nilai (a) yang berarti jika tidak ada pembangunan 
jalan tol (X=0) maka rata-rata skor pertumbuhan usaha baru 0. 929 

2. Koifiseien X sebesar 1.0640. menunjukkan setiap penambahan  satu satuan X atau jika  
pembangunan jalan tol baik maka akan meningkatkan pertumbuhan usaha baru pada 
exit tol Terbanggi Besar (Y2) sebesar 1.143, begitu pula sebaliknya. 

Berdasarkan tabel 2 tersebut, dapat diketahui nilai p value sebesar 0.00 dengan 
taraf kesalahan 5% (a=0,05), maka dengan begitu dapat dikatakan regresi hubungan 
antara pembangunan jalan tol dengan pertumbuhan usaha baru pada exit tol Terbanggi 
Besar adalah signifikan. 

 
Uji KoefisienDeterminasi 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kadar persentase 
pengaruh pembangunan jalan tol  (X) berpengaruh terhadap penurunan pendapatan 
usaha rumah makan dan UMKM (Y1) dan terhadap pertumbuhan usaha baru (Y2). 
Adapun hasil uji determinasi sebagai berikut: 
Tabel  5.  Determinasi X terhadap Y2 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .946a .894 .881 .65465 

a. Predictors: (Constant), Pembangunan Jalan Tol (X) 
Sumber : Hasil Uji Menggunakan Software SPSS. 

 
Dari output diatas  diketahui nilai R Square sebesar 0.894. Nilai ini mengandung arti 

bahwa pengaruh pembangunan jalan tol terhadap pertumbuhan usaha baru adalah 
sebesar 89.4% sedangkan 10.6% pertumbuhan usaha baru dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak diteliti.  

 
Uji Hipotesis 
Tabel  6. Uji  Hipotesis Y2 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.143 2.133  .536 .607 

Pembangunan Jalan Tol (X) .929 .113 .946 8.222 .000 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Usaha Baru (Y2) 
Sumber : Hasil uji menggunakan software SPSS. 

 
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai thit sebesar 8.222. Dengan derajad kebebasan 

(df) n-2= 10-2= 8 nilai 0,05  dengan derajad kesalahan 0,05 artinya pengambilan resiko 
kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk menolak hipotesis dengan taraf 
kesalahan 5% dan taraf kepercayaan 95%, maka di dapat nilai ttabel sebesar 2.306. Karena 

nilai thitung sebesar 8.222 lebih besar dari > 2.306, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 
ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh pembangunan jalan tol (X) 
terhadap pertumbuhan usaha baru (Y2). 

Pembangunan JTTS yang diharapkan berdampak terhadap perekonomian 
masyarakat dapat dikatakan terwujud keberadaan JTTS sejak 2019 membuat exit tol 
terbanggi besar menjadi simpul dan pusat perekonomian baru di lampung tengah. ara 
pelaku usaha secara umum merasakan dampak yang baik setelah adanya JTTS dan Exit 
tol Terbanggi Besar. 

 

 
 

Jika dilihat pada diagram diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa JTTS benar sangat 
berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha baru pada exit tol Terbanggi Besaryang 
cukup lumayan pesat dengan dipengaruhi oleh faktor peluang, faktor pengalaman, 
emosioal dengan keyakinan membuka usaha pada exit tol dan faktor modal yang 
mendukung.  Saat ini kawasan sekitar exit tol Terbanggi Besar mengalami perubahan 
penggunaan dan pemanfaatan lahan. Sekitar exit Tol Terbanggi Besar mengalami 
peralihan kegiatan masyarakat yang disebabkan menjadi tempat keluar masuknya 
kendaraan yang berasal dari berbagai wilayah yang melalui JTTS dan merupakan salah 
satu muka tol dan exit tol yang teramai. Masyarakat serta investor melihat peluang 
dalam mengembangkan usahanya pada daerah sekitar exit tol Terbanggi Besar tersebut. 
Letak exit tol Terbanggi Besar ini sangat strategis karena tepat berada di ujung 
Terbanggi Besar, dekat dengan terminal Terbanggi Besar menuju arah Mesuji, dan ke 
arah Lampung Utara. exit tol Terbanggi Besar juga cukup padat karena menjadi exit tol  
pertama yang ditemui dari arah Lampung Utara. Sekitar exit tol Terbanggi Besar ini pula 
menjadi semacam terminal bayangan oleh karena itu lokasi ini begitu  ramai dan sesak 
kendaraan.  Sehingga untuk membuka usaha dan menjadi lokasi usaha sangat baik. 

Keberadaan exit tol Terbanggi Besar ini dalam kurun waktu hampir 2 tahun 
kebelakang sudah memberikan dampak terhadap perubahan dan pemanfaatan lahan di 
sekitarnya. Meski ramai, penjualan mereka tidak bisa maksimal.  Lokasi yang terlalu 
mepet dengan badan jalan membuat area parkir terbatas, daya tampung kendaraan pun 
tidak banyak. Pertumbuhan usaha pada sekitar exit tol Terbanggi Besar membuat usaha 
usaha lain ikut bermunculan karena melihat potensi yang ada. Pemanfaatan lahan dan 
kemunculan usaha-usaha baru tersebut sayangnya belum dapat dikendalikan dan 
dimanfaatkan serta diatur oleh pemerintah daerah. Secara umum pembangunan JTTS 
memberikan dampak ekonomi di daerah sekitar exit tol tersebut.  Exit tol dibangun 
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Gambar 2. Pertumbuhan Usaha Baru Pada Exit Tol Terbanggi Besar  
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dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Exit tol diharapkan dapat bermanfaat 
untuk masyarakat terutama di daerah Terbanggi Besar. Kawasan sekitar exit tol 
Terbanggi Besar harus ditangkap sebagai peluang untuk menumbuhkan pusat ekonomi 
baru, dan membangkitkan roda perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah.  

 
3. Alternatif Kebijakan 

Setelah melihat dampak yang timbul pada usaha rumah makan dan UMKM penjual 
oleh-oleh serta bengkel kendaraan. Juga pada usaha yang tumbuh pada exit tol 
Terbanggi Besar maka paper ini memberikan rekomendasi atau alternatif 
kebijakan.alternatif kebijakan  adalah informasi tentang serangkaian tindakan kebijakan 
yang dapat memberikan hasil-hasil yang bernilai bagi sekelompok orang-orang tertentu 
atau masyarakat secara keseluruhan. Setelah dilakukan survei dan wawancara muncul 
berbagai harapan atau keinginan dari para pelaku usaha agar usaha yang mereka miliki 
dapat bertahan atau bahkan berkembang. Harapan tersebut yang dikembangkan 
menjadi rekomendasi kebijakan sebagai berikut: 

 
a. Penurunan Pendapatan Usaha Rumah Makan Dan UMKM Penjual Oleh-Oleh 

Serta Bengkel Kendaraan 
Dihimpun dari hasil harapan apa yang diinginkan para pelaku usaha dari pemerintah 

setelah menghadapi kondisi yang timbul karena adanya pembangunan JTTS melalui 
wawancara. Diperoleh beberapa harapan yang  bisa dijadikan dan dimunculkan menjadi 
alternatif adalah sebagai berikut: (1) Rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh 
mendapat ruang khusus pada rest area jalan tol.  (2) Melakukan promosi atau 
memberikan petunjuk arah sebelum exit tol Gunung Sugih dan Terbanggi Besar 
merupakan  kawasan kuliner. (3) Pemberian bantuan dana/modal pada pelaku usaha 
UMKM. (4) Kemudahan mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) melalui sejumlah bank.  
Untuk menentukan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang dipertimbangkan, 
analis harus menggunakan beberapa kriteria penilaian.  Unsur tertentu dari tujuan 
kebijakan tersebut antara lain ekonomi, politik, keuangan, administrasi, dan efektivitas 
usulan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Penilaian Alternatif Rumah Makan dan UMKM Penjual Oleh-Oleh Mendapat Ruang 

Khusus Pada Rest Area Jalan Tol. Dinilai dari sisi ekonomi cukup baik, berjualan di rest 
area tentu keuntungan yang didapat oleh para pelaku usaha akan lebih besar karena 
banyak kendaraan yang akan singgah di rest area. Dari sisi politik kurang baik, karena 
pengembang tentu ingin mendapatkan untung besar, sehingga akan banyak usaha 
ritel yang akan dimasukkan kedalam rest area dengan sewa dan pajak yang cukup 
mahal sedangkan sebaliknya nya dengan UMKM. Dari sisi keuangan cukup baik 
memberikan ruang khusus bagi pelaku UMKM di rest area tidak mengeluarkan biaya 
bagi daerah, jadi bisa jadi strategi yang cukup baik dilakukan. Dari sisi administrasi 
Pemerintah daerah akan membuat regulasi dan peraturan baru mengenai alokasi rest 
area untuk keberadaan UMKM. Sedangkan dari sisi efektivitas tidak bisa menampung 
banyak UMKM karena mungkin dari seluruh rest area hanya dapat diisi maksimal 
30% nya oleh UMKM karena sebagian besar nya lagi tentu diisi oleh  usaha ritel. 
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dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Exit tol diharapkan dapat bermanfaat 
untuk masyarakat terutama di daerah Terbanggi Besar. Kawasan sekitar exit tol 
Terbanggi Besar harus ditangkap sebagai peluang untuk menumbuhkan pusat ekonomi 
baru, dan membangkitkan roda perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah.  

 
3. Alternatif Kebijakan 

Setelah melihat dampak yang timbul pada usaha rumah makan dan UMKM penjual 
oleh-oleh serta bengkel kendaraan. Juga pada usaha yang tumbuh pada exit tol 
Terbanggi Besar maka paper ini memberikan rekomendasi atau alternatif 
kebijakan.alternatif kebijakan  adalah informasi tentang serangkaian tindakan kebijakan 
yang dapat memberikan hasil-hasil yang bernilai bagi sekelompok orang-orang tertentu 
atau masyarakat secara keseluruhan. Setelah dilakukan survei dan wawancara muncul 
berbagai harapan atau keinginan dari para pelaku usaha agar usaha yang mereka miliki 
dapat bertahan atau bahkan berkembang. Harapan tersebut yang dikembangkan 
menjadi rekomendasi kebijakan sebagai berikut: 

 
a. Penurunan Pendapatan Usaha Rumah Makan Dan UMKM Penjual Oleh-Oleh 

Serta Bengkel Kendaraan 
Dihimpun dari hasil harapan apa yang diinginkan para pelaku usaha dari pemerintah 

setelah menghadapi kondisi yang timbul karena adanya pembangunan JTTS melalui 
wawancara. Diperoleh beberapa harapan yang  bisa dijadikan dan dimunculkan menjadi 
alternatif adalah sebagai berikut: (1) Rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh 
mendapat ruang khusus pada rest area jalan tol.  (2) Melakukan promosi atau 
memberikan petunjuk arah sebelum exit tol Gunung Sugih dan Terbanggi Besar 
merupakan  kawasan kuliner. (3) Pemberian bantuan dana/modal pada pelaku usaha 
UMKM. (4) Kemudahan mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) melalui sejumlah bank.  
Untuk menentukan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang dipertimbangkan, 
analis harus menggunakan beberapa kriteria penilaian.  Unsur tertentu dari tujuan 
kebijakan tersebut antara lain ekonomi, politik, keuangan, administrasi, dan efektivitas 
usulan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Penilaian Alternatif Rumah Makan dan UMKM Penjual Oleh-Oleh Mendapat Ruang 

Khusus Pada Rest Area Jalan Tol. Dinilai dari sisi ekonomi cukup baik, berjualan di rest 
area tentu keuntungan yang didapat oleh para pelaku usaha akan lebih besar karena 
banyak kendaraan yang akan singgah di rest area. Dari sisi politik kurang baik, karena 
pengembang tentu ingin mendapatkan untung besar, sehingga akan banyak usaha 
ritel yang akan dimasukkan kedalam rest area dengan sewa dan pajak yang cukup 
mahal sedangkan sebaliknya nya dengan UMKM. Dari sisi keuangan cukup baik 
memberikan ruang khusus bagi pelaku UMKM di rest area tidak mengeluarkan biaya 
bagi daerah, jadi bisa jadi strategi yang cukup baik dilakukan. Dari sisi administrasi 
Pemerintah daerah akan membuat regulasi dan peraturan baru mengenai alokasi rest 
area untuk keberadaan UMKM. Sedangkan dari sisi efektivitas tidak bisa menampung 
banyak UMKM karena mungkin dari seluruh rest area hanya dapat diisi maksimal 
30% nya oleh UMKM karena sebagian besar nya lagi tentu diisi oleh  usaha ritel. 

2. Penilaian Alternatif Pemerintah Melakukan Promosi Atau Memberikan Petunjuk Arah 
Sebelum Exit Tol Gunung Sugih dan Terbanggi Besar Merupakan  Kawasan Kuliner 
dan UMKM. Dinilai dari sisi ekonomi promosi dan memberikan petunjuk arah 
kawasan kuliner terhitung baik, menarik pengendara jalan tol untuk singgah. Dari sisi 
politik cukup baik tidak terlalu berpengaruh dengan keadaan politik dan akan 
diterima semua kalangan. Dari sisi keuangan promosi memberikan petunjuk arah 
sebelum exit tol oleh pemerintah tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar. Dari 
sisi administrasimelakukan promosi kawasan kuliner dalam jalan tol sebelum exit tol 
tidak terlalu banyak menimbulkan urusan administrasi yang rumitmaka dianggap 
cukup baik. Sedangkan dari sisi efektivitas memberikan petunjuk arah dan promosi 
sebelum exit tol oleh pemerintah sangat efisien untuk menarik pengunjung dan 
meramaikan usaha pada jalan Lintas Tengah Sumatera 

3. Penilaian Alternatif Pemberian Bantuan Dana/Modal Pada Pelaku Usaha UMKM. 
Dinilai dari sisi ekonomi pemberian bantuan dana tidak dapat jadi jaminan untuk 
usaha dapat berkembang, dalam keadaan sekarang, bantuan yang diberikan 
sepertinya tidak digunakan untuk mengembangkan usaha tapi digunakan untuk 
kebutuhan sehari-hari sehingga ini menjadi kurang baik.Dari sisi politik cukup baik, 
karena menjadi harapan dan tentu mendapat dukungan masyarakat, tetapi banyak 
yang merasa tidak adil pemberian nya.Dari sisi keuangan kurang baik ini dapat 
membuat beban anggaran daerah bertambah, dan tidak ada keuntungan.Dari sisi 
administrasi pemberian bantuan dana cukup banyak menimbulkan urusan 
administrasi, dan harus banyak pertimbangan sasaran pemberian bantuan.Sedangkan 
dari sisi efektivitas pemberian bantuan dana kurang efektif, dana yang diberikan 
belum tentu digunakan untuk mengembangkan usaha, sedangkan saat ini saja 
bantuan dana dari pemerintah pusat untuk usaha terdampak covid sedang digulirkan. 

4. Penilaian Alternatif Kemudahan Mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Melalui 
Sejumlah Bank.Dinilai dari sisi ekonomi Kemudahan Mendapatkan Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) melalui sejumlah Bank cukup baik dapat menjadi stimulus pelaku usaha 
untuk mempertahankan dan meningkatakan pendapatanya. Dari sisi politik Cukup 
baik, karena menjadi harapan dan tentu mendapat dukungan masyarakat.Dari sisi 
keuangan ini dapat membuat beban anggaran daerah bertambah tetapi tidak hilang 
begitu saja dana karena dikelola dengan perbankan. Dari sisi administrasi cukup 
banyak menimbulkan urusan administrasi, dan harus banyak pertimbangan sasaran 
pemberian bantuan.Sedangkan dari sisi efektivitas Cukup baik, membantu pelaku 
usaha untuk bertahan dan mengembangkan usahanya. Karena banyak pelaku usaha 
yang tidak mendapatkan bantuan. 

Setelah melihat hasil penilaian dengan menggunakan kriteria  ekonomi, politik, 
keuangan, administrasi, dan efektivitas selanjutnya dibandingkan antara alternatif yang 
ada. Maka  dapat ditarik kesimpulan bahwa alternatif kebijakan yang efektif dan dapat 
dijadikan untuk mengatasi dampak dan masalah yang timbul pada usaha rumah makan 
dan UMKM penjual oleh-oleh adalah  alternatif berikut: 
1. Pemerintah melakukan promosi atau memberikan petunjuk arah sebelum exit tol 

Gunung Sugih dan Terbanggi Besar yang merupakan  kawasan kuliner dan UMKM. 
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Promosi kawasan kuliner di dalam jalan tol dengan memberikan petunjuk arah setiap 
beberapa ratus meter sekali sebelum exit tol Gunung Sugih atau Terbanggi Besar. 
Dipasang plang-plang atau papan reklame yang mempromosikan kawasan kuliner. 
Jadi pengguna JTTS tidak hanya melalui tol saja tetapi bisa menikmati kuliner yang 
memenuhi jalan Lintas Tengah dari exit tol terbanggi besar hingga exit tol gunung 
sugih. Promosi dapat meningkatkan kunjungan dan minat beli pengguna JTTS. 
Alternatif ini bisa diambil dan dipilih karena cukup efisien tanpa mengeluarkan modal 
besar. Selain berpengaruh pada usaha rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh 
tentu akan berdampak juga pada usaha bengkel kendaraan yang dilalui oleh 
kendaraan. 

2. Untuk usaha bengkel kendaraan bisa diambil alternatif kebijakan kemudahan 
mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) melalui sejumlah Bank. Bertujuan untuk 
membangkitkan dan memberikan stimulus kepada sektor usaha bengkel kendaraan. 
Hal tersebut bisa dilakukan karena para pelaku usaha bengkel kendaraan mengakui 
bahwa untuk saluran bantuan dana usaha mereka tidak pernah mendapatkan nya 
meskipun telah mengajukan, contohnya bantuan dana untuk usaha yang terdampak 
covid 

 
b. Pertumbuhan Usaha Baru Pada Exit Tol Terbanggi Besar 

Dihimpun dari hasil harapan apa yang diinginkan para pelaku usaha dari pemerintah 
setelah menghadapi kondisi yang timbul karena adanya pembangunan JTTS melalui 
wawancara. maka diperoleh beberapa harapan yang  bisa dijadikan dan dimunculkan 
menjadi alternatif adalah sebagai berikut: (1) Pemberian Bantuan Modal/Dana Pada 
Pelaku Usaha. (2) Pemanfaatan Exit Jalan Tol Terbanggi Besar Untuk Lokasi Berjualan 
Membangun Sebuah Lokasi Khusus Untuk Berjualan Di Sekitar Exit Tol Terbanggi Besar. 
1. Penilaian Alternatif Pemberian Bantuan Modal/Dana Pada Pelaku Usaha  
 Dinilai dari sisi ekonomi Pemberian bantuan dana tidak dapat jadi jaminan untuk 

usaha dapat berkembang, dalam keadaan sekarang, bantuan yang diberikan 
sepertinya tidak digunakan untuk mengembangkan usaha tapi digunakan untuk 
kebutuhan sehari-hari sehingga ini menjadi kurang baik. Dari sisi politik cukup baik, 
karena menjadi harapan dan tentu mendapat dukungan masyarakat, tetapi banyak 
yang merasa tidak adil pemberian nya. Dari sisi keuangan Ini dapat membuat beban 
anggaran daerah bertambah, dan tidak ada keuntungan.  Dari sisi administrasi 
Pemberian bantuan dana cukup banyak menimbulkan urusan administrasi, dan harus 
banyak pertimbangan sasaran pemberian bantuan.  Sedangkan dari sisi efektivitas 
Pemberian Bantuan Dana kurang efektif, dana yang diberikan belum tentu digunakan 
untuk mengembangkan usaha yang dimiliki, sedangkan saat ini saja bantuan dana 
dari pemerintah pusat sedang di gulirkan. 

2. Penilaian Alternatif Pemanfaatan Exit Jalan Tol Terbanggi Besar Untuk Lokasi 
Berjualan Membangun Sebuah Lokasi Khusus Untuk Berjualan Di Sekitar Exit Tol 
Terbanggi Besar. 

Dinilai dari sisi ekonomi Pembangunan lokasi di exit tol merupakan salah satu 
strategi yang bisa dilakukan untuk memberi peluang dan kemungkinan UMKM bertahan 
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Promosi kawasan kuliner di dalam jalan tol dengan memberikan petunjuk arah setiap 
beberapa ratus meter sekali sebelum exit tol Gunung Sugih atau Terbanggi Besar. 
Dipasang plang-plang atau papan reklame yang mempromosikan kawasan kuliner. 
Jadi pengguna JTTS tidak hanya melalui tol saja tetapi bisa menikmati kuliner yang 
memenuhi jalan Lintas Tengah dari exit tol terbanggi besar hingga exit tol gunung 
sugih. Promosi dapat meningkatkan kunjungan dan minat beli pengguna JTTS. 
Alternatif ini bisa diambil dan dipilih karena cukup efisien tanpa mengeluarkan modal 
besar. Selain berpengaruh pada usaha rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh 
tentu akan berdampak juga pada usaha bengkel kendaraan yang dilalui oleh 
kendaraan. 

2. Untuk usaha bengkel kendaraan bisa diambil alternatif kebijakan kemudahan 
mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) melalui sejumlah Bank. Bertujuan untuk 
membangkitkan dan memberikan stimulus kepada sektor usaha bengkel kendaraan. 
Hal tersebut bisa dilakukan karena para pelaku usaha bengkel kendaraan mengakui 
bahwa untuk saluran bantuan dana usaha mereka tidak pernah mendapatkan nya 
meskipun telah mengajukan, contohnya bantuan dana untuk usaha yang terdampak 
covid 

 
b. Pertumbuhan Usaha Baru Pada Exit Tol Terbanggi Besar 

Dihimpun dari hasil harapan apa yang diinginkan para pelaku usaha dari pemerintah 
setelah menghadapi kondisi yang timbul karena adanya pembangunan JTTS melalui 
wawancara. maka diperoleh beberapa harapan yang  bisa dijadikan dan dimunculkan 
menjadi alternatif adalah sebagai berikut: (1) Pemberian Bantuan Modal/Dana Pada 
Pelaku Usaha. (2) Pemanfaatan Exit Jalan Tol Terbanggi Besar Untuk Lokasi Berjualan 
Membangun Sebuah Lokasi Khusus Untuk Berjualan Di Sekitar Exit Tol Terbanggi Besar. 
1. Penilaian Alternatif Pemberian Bantuan Modal/Dana Pada Pelaku Usaha  
 Dinilai dari sisi ekonomi Pemberian bantuan dana tidak dapat jadi jaminan untuk 

usaha dapat berkembang, dalam keadaan sekarang, bantuan yang diberikan 
sepertinya tidak digunakan untuk mengembangkan usaha tapi digunakan untuk 
kebutuhan sehari-hari sehingga ini menjadi kurang baik. Dari sisi politik cukup baik, 
karena menjadi harapan dan tentu mendapat dukungan masyarakat, tetapi banyak 
yang merasa tidak adil pemberian nya. Dari sisi keuangan Ini dapat membuat beban 
anggaran daerah bertambah, dan tidak ada keuntungan.  Dari sisi administrasi 
Pemberian bantuan dana cukup banyak menimbulkan urusan administrasi, dan harus 
banyak pertimbangan sasaran pemberian bantuan.  Sedangkan dari sisi efektivitas 
Pemberian Bantuan Dana kurang efektif, dana yang diberikan belum tentu digunakan 
untuk mengembangkan usaha yang dimiliki, sedangkan saat ini saja bantuan dana 
dari pemerintah pusat sedang di gulirkan. 

2. Penilaian Alternatif Pemanfaatan Exit Jalan Tol Terbanggi Besar Untuk Lokasi 
Berjualan Membangun Sebuah Lokasi Khusus Untuk Berjualan Di Sekitar Exit Tol 
Terbanggi Besar. 

Dinilai dari sisi ekonomi Pembangunan lokasi di exit tol merupakan salah satu 
strategi yang bisa dilakukan untuk memberi peluang dan kemungkinan UMKM bertahan 

dan tetap exit serta memberikan dampak positif dari adanya pembangunan jalan tol 
Trans Sumatera dengan mengurangi usaha yang terdampak. Dari sisi politik Paling baik 
sekali, mengembangkan kemampuan daerah dan mudah mendapat dukungan 
masyarakat dan kekuatan politik yang ada. Dari sisi keuangan Dari segi keuangan, 
Pembangunan tidak terlalu mahal dan menjadi beban anggaran daerah, serta dapat 
memberikan keuntungan segera melalui sewa dan pajak. Dari sisi administrasi 
Pembangunan lokasi usaha pada exit Tol akan membuat berbagai urusan administrasi 
baru dan beban pengurusan yang lebih banyak. Sedangkan dari sisi efektivitas Untuk 
membuat UMKM tetap eksis dan bertahan dapat dipandang baik sekali. Tidak semuanya 
usaha UMKM dapat difasilitasi di rest area jalan tol dan tidak semuanya memiliki modal 
untuk membayar sewa rest area yang cukup mahal, serta pada pedagang tidak membuka 
lapak di pinggir ruas jalan exit tol seperti yang saat ini terjadi yang sangat 
membahayakan para pelaku usaha 

Setelah melihat hasil penilaian dengan menggunakan kriteria ekonomi, politik, 
keuangan, administrasi, dan efektivitas selanjutnya dibandingkan antara alternatif yang 
ada. Maka  dapat ditarik kesimpulan bahwa alternatif kebijakan yang efektif dan dapat 
dijadikan untuk mengatasi dampak dan masalah yang timbul pada usaha rumah makan 
dan UMKM penjual oleh-oleh adalah  alternatif yaitu pertumbuhan usaha baru pada exit 
tol Terbanggi Besar yaitu pemanfaatan exit jalan tol Terbanggi Besar untuk lokasi 
berjualan dengan membangun sebuah lokasi khusus untuk berjualan di sekitar exit tol 
Terbanggi Besar. Karena terdapat tanah pemda yang sangat strategis yang dapat 
membuat exit tol terbanggi besar tertata dan tentu semakin ramai pengunjung. 
 
PENUTUP 
1. Pembangunan JTTS berpengaruh signifikan terhadap penurunan pendapatan usaha 

rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh dan bengkel kendaraan pada jalan Lintas 
Tengah Sumatera dari exit tol Terbanggi Besar hingga exit tol Gunung 
Sugihberdasarkan hasil uji hipotesis dengan nilai thitung sebesar  8.435 lebih besar dari 
> 2.048 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima dengan pengaruhsebesar 71.8%. 

2. Pembangunan JTTS berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha baru yang 
muncul pada sekitar wilayah exit tol Terbanggi Besarberdasarkan hasil uji hipotesis 
dengan nilai thitung sebesar  8.222 lebih besar dari > 2.306 yang berarti Ho ditolak dan 
Ha diterima dengan pengaruh sebesar 89.4%. 

3. Alternatif kebijakan 
(a) Kebijakan yang bisa di ambil untuk dampak penurunan pendapatan usaha rumah 

makan dan UMKM (1) Untuk usaha rumah makan dan UMKM penjual oleh-oleh 
Pemerintah melakukan promosi atau memberikan petunjuk arah sebelum exit tol 
Gunung Sugih dan Terbanggi Besar bahwa ada kawasan kuliner pada Lintas Tengah 
Sumatera yang juga akan berdampak pada usaha bengkel kendaraan. (2) Untuk usaha 
bengkel kendaraan mendapat kemudahan mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) 
melalui sejumlah Bank. 
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(b) Kebijakan yang bisa di ambil untuk dampak pertumbuhan usaha baru di sekitaran 
exit tol Terbanggi Besar adalah pemanfaatan exit jalan tol Terbanggi Besar dengan 
membangun sebuah lokasi khusus untuk berjualan di sekitar exit tol Terbanggi Besar. 
 
DAFTAR PUSTAKA 

Dwitasari, Triana. 2016. Dampak Pembangunan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto Terhadap 
Kondisi Sosial Dan Ekonomi Penduduk Di Daerah Kecamatan Wringinanom 
Kabupaten Gresik. Vol 1 Nomor 1 Tahun 2016. Swara Bhumi5. 

Intanni, Yety Septania. 2016. Dampak Pembangunan Jalan Tol Surabaya Mojokerto 
Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Jetis Kabupaten 
Mojokerto. Volume 01 Nomor 02 Tahun 2016 9-12 Swara Bhumi. 

Khasanah Uswatun, Nurhaji Nugraha, Wawan Kokotiasa. 2017. Dampak Pembangunan 
Jalan Tol Solo-Kertosono Terhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman 
Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Citizenship Jurnal Pancasila Dan 
Kewarganegaraan. Issn:2302-433x. 

Marzali. Amri. 2005. Antropologi Dan Pembangunan Indonesia, Prenada Media, jakarta. 
Nurhayati Siti, Paminto Agung Christiant, Zahro, Choliq Sabana. Dampak Sosial Ekonomi 

Pembangunan Jalan Dan Exit Tol Di Wilayah Kota Pekalongan. Jurnal Litbang Kota 
Pekalongan VOL. 18 Tahun 2020. 

Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, Budi. 2015. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pres, 
Jakarta. 

Sumaryoto. 2010. Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, Sosial, Dan 
Ekonomi Lingkungannya. Journal of Rural and Development   Volume I No. 2 
Agustus 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG JUNI 2021

K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

(b) Kebijakan yang bisa di ambil untuk dampak pertumbuhan usaha baru di sekitaran 
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KEWENANGAN AJUDIKASI BADAN PENGAWAS PEMILU 

(BAWASLU) DAN IMPLEMENTASINYA DI DAERAH 
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Email : siregaranita8@gmail.com 
 
 

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebagai wujud demokrasi di negara kita 
membutuhkan pengawasan agar bersih dari praktek-praktek kecurangan dan money 
politics dan juga lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas sehingga 
terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang berkualitas sesuai dengan harapan rakyat. 
BAWASLU sebagai Badan Pengawas Pemilu yang bertugas mengawal KPU sebagai 
penyelenggara Pemilu, mengawasi kegiatan mulai dari tahapan, kampanye, pemungutan 
suara sampai pada hasil akhir Pemilu serta menerima laporan pelanggaran administratif 
maupun dugaan money politics. Namun, ada yang baru di Tahun 2017 yaitu dengan 
munculnya kewenangan baru BAWASLU sebagai lembaga pengawas pemilu untuk 
meyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran 
TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) yang secara administratif dapat membatalkan 
pencalonan melalui proses sidang ajudikasi, dimana Bawaslu itu peran nya layaknya 
seorang hakim , memutuskan permohonan yang ditulis pemohon didalam petitum nya. 
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat terobosan 
penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam menegakan hukum 
pemilu, Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran 
administrasi dalam mekanisme persidangan ada di Bawaslu hingga mengeluarkan 
putusan yang bersifat final dan mengikat.  
Kata Kunci :  Kewenangan Bawaslu, Ajudikasi, Money Politic, Pelanggaran Pemilu. 
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ABSTRACT 
BAWASLU’S ADJUDICATION AUTHORITHY AND IT’S IMPLEMENTATION IN THE 

REGIONS 
 

ANITA ANDRIANI SIREGAR 
Majoring in Electoral Management, University of Lampung 

Email : siregaranita8@gmail.com 
 
 
The implementation of elections and local elections as a form of democracy in our 
country requires supervision to be clean from fraud and money politics practices as 
well as election organizing institutions that have integrity so that the quality of 
elections and regional elections is in accordance with people's expectations. BAWASLU 
as the Election Supervisory Body in charge of guarding the KPU as the organizer of the 
General Election, oversees activities ranging from stages, campaigns, voting to the final 
election results and receiving reports of administrative violations and alleged money 
politics. However, there is something new in 2017, namely with the emergence of a new 
authority of BAWASLU as an election supervisory body to resolve administrative 
violations and disputes related to TSM (Structured, Systematic and Massif) violations 
that can administratively cancel nominations through an adjudication hearing process, 
where Bawaslu the role is like a judge, deciding the application written by the applicant 
in the petitum. Law No.7 of 2017 concerning General Elections contains breakthroughs 
in strengthening the authority of the Election Supervisory Body (BAWASLU) in 
enforcing electoral law, in addition to election crimes, the authority to take action and 
decide administrative violations in the trial mechanism is in the Election Supervisory 
Body until issuing decisions that are final and binding. 
Keywords :  Bawaslu Authority, Adjudication, Money Politic, Election Violations. 
 
A. PENDAHULUAN 

Pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali baik itu pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden, PILEG maupun Pilkada di daerah merupakan wujud dari 
penyelenggaraan demokrasi prosedural. Dimana melalui pemilu itulah kita akan memilih 
pemimpin-pemimpin bangsa yang akan menjadi wail rakyat nantinya baik di pusat 
maupun daerah. 

Keberhasilan pemilu juga menjadi cerminan tercapai atau tidaknya praktik 
demokrasi sesungguhnya di suatu negara. Hal ini tentu menjadi pekerjaan berat bagi 
penyelenggara pemilu dalam mensukseskan pesta demokrasi. 

Keanekaragaman bangsa kita baik dalam bidang sosial, budaya , dan agama 
semakin menambah dimensi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Banyak 
sekali tantangan dan hambatan didalam pelaksanaanya baik itu dari penyelenggara 
pemilu (KPU, BAWASLU), para calon ( Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, 
maupun calon legislatif ). Diperlukan adanya pengawasan serta pemantauan yang 
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BAWASLU’S ADJUDICATION AUTHORITHY AND IT’S IMPLEMENTATION IN THE 

REGIONS 
 

ANITA ANDRIANI SIREGAR 
Majoring in Electoral Management, University of Lampung 

Email : siregaranita8@gmail.com 
 
 
The implementation of elections and local elections as a form of democracy in our 
country requires supervision to be clean from fraud and money politics practices as 
well as election organizing institutions that have integrity so that the quality of 
elections and regional elections is in accordance with people's expectations. BAWASLU 
as the Election Supervisory Body in charge of guarding the KPU as the organizer of the 
General Election, oversees activities ranging from stages, campaigns, voting to the final 
election results and receiving reports of administrative violations and alleged money 
politics. However, there is something new in 2017, namely with the emergence of a new 
authority of BAWASLU as an election supervisory body to resolve administrative 
violations and disputes related to TSM (Structured, Systematic and Massif) violations 
that can administratively cancel nominations through an adjudication hearing process, 
where Bawaslu the role is like a judge, deciding the application written by the applicant 
in the petitum. Law No.7 of 2017 concerning General Elections contains breakthroughs 
in strengthening the authority of the Election Supervisory Body (BAWASLU) in 
enforcing electoral law, in addition to election crimes, the authority to take action and 
decide administrative violations in the trial mechanism is in the Election Supervisory 
Body until issuing decisions that are final and binding. 
Keywords :  Bawaslu Authority, Adjudication, Money Politic, Election Violations. 
 
A. PENDAHULUAN 

Pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali baik itu pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden, PILEG maupun Pilkada di daerah merupakan wujud dari 
penyelenggaraan demokrasi prosedural. Dimana melalui pemilu itulah kita akan memilih 
pemimpin-pemimpin bangsa yang akan menjadi wail rakyat nantinya baik di pusat 
maupun daerah. 

Keberhasilan pemilu juga menjadi cerminan tercapai atau tidaknya praktik 
demokrasi sesungguhnya di suatu negara. Hal ini tentu menjadi pekerjaan berat bagi 
penyelenggara pemilu dalam mensukseskan pesta demokrasi. 

Keanekaragaman bangsa kita baik dalam bidang sosial, budaya , dan agama 
semakin menambah dimensi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Banyak 
sekali tantangan dan hambatan didalam pelaksanaanya baik itu dari penyelenggara 
pemilu (KPU, BAWASLU), para calon ( Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, 
maupun calon legislatif ). Diperlukan adanya pengawasan serta pemantauan yang 

komprehensif dalam proses penyelenggaraan pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan 
Sampai pada penyelesaian sengketa pemilu. 

Dengan adanya Undang Undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu 
didirikanlah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang merupakan sebuah lembaga 
penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh 
wilayah kesatuan Republik Indonesia melalui jajaranya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota. Awalnya tugas dan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu 
(BAWASLU) hanya mengawasi, mengumpulkan bukti dan melaporkan apabila terjadi 
indikasi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dan hanya 
berwenang memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana 
rekomendasi itu dapat dilaksanakan atau tidak oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.  

Namun, ada yang baru di Tahun 2017 yaitu dengan munculnya kewenangan baru 
BAWASLU sebagai lembaga pengawas pemilu untuk meyelesaikan pelanggaran 
administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, 
Sistematis dan Massif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui 
proses sidang ajudikasi, dimana Bawaslu itu peran nya layaknya seorang hakim , 
memutuskan permohonan yang ditulis pemohon didalam petitum nya. Kemudian 
menggali kebenaran-kebenaran melalui persidangan, mendengarkan keterangan saksi, 
mendengarkan jawaban pemohon dan termohon, kemudian menyimpulkan. Itulah 
kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu. 

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang 
memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam 
menegakan hukum pemilu. Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan 
memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan di Bawaslu hingga 
tingkat Kabupaten/Kota, yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah 
Konstitusi (MK) kini diberikan kepada Bawaslu. Di Undang-Undang sebelumnya, 
kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam 
bentuk rekomendasi. Sekarang kesimpulan tersebut dikeluarkan dalam bentuk putusan. 
Bawaslu Kabupaten/Kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat 
dan keputusan nya tidak bisa di asimilasi. 

Misalnya Bawaslu menerima laporan  bahwa calon kepala daerah tetentu 
melakukan pelanggaran administrasi . Bawaslu akan menghadirkan pelapor dan terlapor 
untuk saling menjelaskan laporan dan pembelaan. Setelah itu Bawaslu bisa 
menyimpulkan tindakan itu adalah sebuah pelanggaran melalui putusan layaknya 
putusan pengadilan, bukan rekomendasi, kalau rekomendasi itu bisa dilaksanakan bisa 
tidak, kini keputusan nya semacam putusan pengadilan yang tidak perlu lagi diteruskan 
ke KPU tapi sifatnya KPU wajib melaksanakan putusan ini. 

Bawaslu juga mempunyai wewenang mendiskualifikasi peserta Pemilu yang 
melakukan pelanggaran poltik uang. Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu, melarang peserta 
Pemilu, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau 
memberikan uang atau materi lainya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/ 
atau pemilih. Apabila calon Presiden atau Kepala Daerah terbukti melakukan 
pelanggaran tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif pembatalan sebagai 
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calon , dalam konteks ini posisi Bawaslu sudah seperti peradilan. Ia berwenang 
mengumpulkan barang bukti, membuktikan kesalahan pelaku money politics dan 
berwenang memutuskan kesalahan itu terbukti atau tidak. Di KPK saja yang menangani 
tindak pidana korupsi hanya melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan, 
sementara yang memutuskan hakim pengadilan. Tetapi Bawaslu bisa bertindak dari awal 
hingga menjadi hakim yang memutuskan. 

Oleh karena itu perlu adanya aturan tambahan terkait siapa yang mengawasi, 
apakah cukup dengan DKPP? Padahal dia beracaranya mirip seperti hakim dan putusan 
nya juga berimplikasi/berimbas pada hukum (ada konsekuensi hukum nya). 
 
B. KAJIAN TEORI 
1. Kewenangan Ajudikasi 

Perpindahan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ( MK ) ke Badan Pengawas 
Pemilu (BAWASLU) dalam mengadili dan memutus sengketa pemilu bukan nya tanpa 
sebab, kuatnya intervensi politik dan kepentingan di pusat serta banyaknya kasus-kasus 
sengketa pemilu membuat MK merasa perlu mendelegasikan kewenangan dalam 
mengadili dan memutuskan dalam proses sengketa pemilu, tentu perlu kita apresiasi 
sebagai bentuk penguatan lembaga pengawas pemilu dan pendewasaan daerah. kajian 
teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam 
melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam 
hubungannya dengan hukum privat. 

(Dr. (Cand) Ardiansyah S.H., 2014); menurut Indroharto, mengemukakan tiga 
macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan 
itu, meliputi : 

1. atribusi; 
2. delegasi; dan 
3. mandat. 
Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang undang sendiri kepada 

suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. 
Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara: 

1. yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR 
sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama sama  h DPRD 
dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah; 

2. yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan 
pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di 
mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau 
Jabatan TUN tertentu. 

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan 
kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang 
semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang 
telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima 
wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun 
pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. 
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calon , dalam konteks ini posisi Bawaslu sudah seperti peradilan. Ia berwenang 
mengumpulkan barang bukti, membuktikan kesalahan pelaku money politics dan 
berwenang memutuskan kesalahan itu terbukti atau tidak. Di KPK saja yang menangani 
tindak pidana korupsi hanya melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan, 
sementara yang memutuskan hakim pengadilan. Tetapi Bawaslu bisa bertindak dari awal 
hingga menjadi hakim yang memutuskan. 

Oleh karena itu perlu adanya aturan tambahan terkait siapa yang mengawasi, 
apakah cukup dengan DKPP? Padahal dia beracaranya mirip seperti hakim dan putusan 
nya juga berimplikasi/berimbas pada hukum (ada konsekuensi hukum nya). 
 
B. KAJIAN TEORI 
1. Kewenangan Ajudikasi 

Perpindahan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ( MK ) ke Badan Pengawas 
Pemilu (BAWASLU) dalam mengadili dan memutus sengketa pemilu bukan nya tanpa 
sebab, kuatnya intervensi politik dan kepentingan di pusat serta banyaknya kasus-kasus 
sengketa pemilu membuat MK merasa perlu mendelegasikan kewenangan dalam 
mengadili dan memutuskan dalam proses sengketa pemilu, tentu perlu kita apresiasi 
sebagai bentuk penguatan lembaga pengawas pemilu dan pendewasaan daerah. kajian 
teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam 
melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam 
hubungannya dengan hukum privat. 

(Dr. (Cand) Ardiansyah S.H., 2014); menurut Indroharto, mengemukakan tiga 
macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan 
itu, meliputi : 

1. atribusi; 
2. delegasi; dan 
3. mandat. 
Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang undang sendiri kepada 

suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. 
Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara: 

1. yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR 
sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama sama  h DPRD 
dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah; 

2. yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan 
pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di 
mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau 
Jabatan TUN tertentu. 

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan 
kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang 
semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang 
telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima 
wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun 
pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. 

Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, 
tidak beralih kepada penerima mandat. 

(Dr. (Cand) Ardiansyah S.H., 2014); menurut F.A,M. Stroink dan J.G. Steenbeek, 
seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah 
memperoleh kewenangan, yaitu: 

1. atribusi; dan 
2. delegasi.  

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi 
menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoieh 
wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh 
atribusi). 

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan 
dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam 
menjalankan kewenangannya. 

(Dr. (Cand) Ardiansyah S.H., 2014); menurut Philipus M. Hadjon membagi cara 
memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu: 

1. atribusi; dan 
2. delegasi dan kadang-kadang juga mandat.  

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang 
langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan 
sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga 
tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah 
adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan 
perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti 
timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ 
pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk 
membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak 
lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab 
dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). 
Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: 

1. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri 
wewenang yang telah dilimpahkan itu; 

2. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya 
delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan 
perundang-undangan; 

3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian 
tidak diperkenankan adanya delegasi; 

4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk 
meminta penjelasan tentang peiaksanaan wewenang tersebut; 

5. Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan instruksi 
(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.  

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahari itu 
bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n 
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pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke 
mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini 
dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang 
ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung 
jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas 
sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: 

1. pengaruh; 
2. dasar hukum; dan 
3. konformitas hukum. 

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk 
mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang 
itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum 
mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis 
wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). 

Dalam kaitanya dengan kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu terkait 
adanya majelis ajudikasi yang dilakukan bila mediasi tidak mencapai kata sepakat, sidang 
ini layaknya sebuah pengadilan yang selirih proses dan hukum beracaranya mirip 
dengan pengadilan disini pemerintah kurang memikirkan efektifitas dari pendelegasian 
wewenang dari Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga besar, legal formal yang 
sangat kuat kemudian melimpahkan kewenangan nya dalam memutuskan perkara 
sengketa pemilu ke Bawaslu yang notabene secara Sumber Daya Manusia (SDM), 
struktur maupun kemampuan beracara belum siap untuk menerima kewenangan besar 
tersebut. 

 
2. Inovasi Kebijakan 

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu sekarang ini semakin 
kompleks dan sarat akan kepentingan politik. Oknum oknum organisasi pemerintah 
yang seharusnya menjadi panutan rakyat banyak yang terjerat masalah hukum. 
Eksistensi pemeritahan yang baik atau good governance yang selam ini sangat 
didambakan oleh masyarakat masih jauh dari harapan. Konsep good governance muncul 
karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintah. Salah satu cara umtuk 
mengembangkan good governance adalah dengan meningkatkan kreatifitas dan inovasi 
dalam pemerintahan dimulai dari tingkat individu meningkat kepada kelompok  dan 
menuju pada inovasi organisasional.Inovasi merupakan salah satu aspek budaya 
birokrasi yang sangat mempengaruhi bagi keberhasilan reformasi birokrasi membentuk 
pemerintahan yang inovatif. 

Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang diberikan inovasi kewenangan baru 
ajudikasi mempunyai tantangan dan pembuktian kepada publik terhadap pengambilan 
keputusan terkait ajudikasi kepemiluan yang sebelumnya berada di MK. Sebuah inovasi 
seharusnya diciptakan untuk memberi nilai tambah menuju hal yang lebih baik. 

(infodes, 2017); menurut Everett M. Rogers “Inovasi merupakan sebuah ide, 
gagasan, objek dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh 
seseorang ataupun kelompok tertentu untuk di aplikasikan ataupun diadopsi‖‖.  
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pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke 
mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini 
dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang 
ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung 
jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas 
sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: 

1. pengaruh; 
2. dasar hukum; dan 
3. konformitas hukum. 

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk 
mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang 
itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum 
mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis 
wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). 

Dalam kaitanya dengan kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu terkait 
adanya majelis ajudikasi yang dilakukan bila mediasi tidak mencapai kata sepakat, sidang 
ini layaknya sebuah pengadilan yang selirih proses dan hukum beracaranya mirip 
dengan pengadilan disini pemerintah kurang memikirkan efektifitas dari pendelegasian 
wewenang dari Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga besar, legal formal yang 
sangat kuat kemudian melimpahkan kewenangan nya dalam memutuskan perkara 
sengketa pemilu ke Bawaslu yang notabene secara Sumber Daya Manusia (SDM), 
struktur maupun kemampuan beracara belum siap untuk menerima kewenangan besar 
tersebut. 

 
2. Inovasi Kebijakan 

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu sekarang ini semakin 
kompleks dan sarat akan kepentingan politik. Oknum oknum organisasi pemerintah 
yang seharusnya menjadi panutan rakyat banyak yang terjerat masalah hukum. 
Eksistensi pemeritahan yang baik atau good governance yang selam ini sangat 
didambakan oleh masyarakat masih jauh dari harapan. Konsep good governance muncul 
karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintah. Salah satu cara umtuk 
mengembangkan good governance adalah dengan meningkatkan kreatifitas dan inovasi 
dalam pemerintahan dimulai dari tingkat individu meningkat kepada kelompok  dan 
menuju pada inovasi organisasional.Inovasi merupakan salah satu aspek budaya 
birokrasi yang sangat mempengaruhi bagi keberhasilan reformasi birokrasi membentuk 
pemerintahan yang inovatif. 

Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang diberikan inovasi kewenangan baru 
ajudikasi mempunyai tantangan dan pembuktian kepada publik terhadap pengambilan 
keputusan terkait ajudikasi kepemiluan yang sebelumnya berada di MK. Sebuah inovasi 
seharusnya diciptakan untuk memberi nilai tambah menuju hal yang lebih baik. 

(infodes, 2017); menurut Everett M. Rogers “Inovasi merupakan sebuah ide, 
gagasan, objek dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh 
seseorang ataupun kelompok tertentu untuk di aplikasikan ataupun diadopsi‖‖.  

 yang diberikan tersebut harus bisa dimaksimalkan oleh  Bawaslu untuk 
menjadikan lembaga tersebut mempunyai peran penuh dalam penyelesaian sengketa 
Pemilu yang harus didukung SDM serta sarana dan prasarana agar penagambilan 
keputusan dalam proses ajudikasi dapat maksimal dalam artian cepat dan tepat masalah. 
 
3. Money Politic / Politik Uang 

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus 
besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. 

Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/kebijakan/keputusan politik 
yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan 
pribadi/kelompok/partai.Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain 
(masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli 
suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi bagikan uang, baik 
milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. 

Politik Uang (Money Politic) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku 
orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang 
sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa 
terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan 
umum suatu negara.Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh 
seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya. 

(StellaNathaliaTogas, 2017); menurut pakar hukum tata negara Universitas 
Indonesia, Yusril Ihza Mahendra definisi money politic sangat jelas yakni mempengaruhi 
massa Pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan kalau kasus money politic bisa 
dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa yakni penyuapan. 
Tapi kalua penyambung adalah figure anonym (merahasiakan diri) sehingga kasusnya 
sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum-pun menjadi bias. 

Khusus konteksnya terkait dengan Provinsi Lampung, di Lampung sendiri ada 
persoalan kasus gula dan politik uang. Menurut Bawaslu Lampung tidak bisa 
ditindaklanjuti karena kekosongan regulasi. Tetapi di tahun 2018 ini kembali terulang, 
ada praktek money politics yang diduga TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) dan 
sempat disidangkan di majelis ajudikasi tetapi lagi-lagi Bawaslu melalui sidang 
ajudikasinya menolak permohonan pemohon (kuasa hukum Ridho Ficardo dan Herman 
HN) dengan alasan tidak terbukti TSM. 

Akan tetapi fakta yang terjadi sangat sulit untuk membuktikan praktek money 
politics yang diduga TSM itu karena adanya aturan yang mengatur bahwa, suatu money 
politics yang TSM itu terbukti apabila terakumulasi 50%, tentu saja ini sangat sulit 
padahal kasus money politics nya berjalan di gakumdu (kepolisian) dan sudah menjalani 
proses hukum (dipidana penjara) untuk kasus di provinsi lampung, ini sangat ironis dan 
timpang sekali karena yang menerima uang nya sudah dihukum tetapi yang memberikan 
uang tidak bisa dibuktikan bersalah. 

Ketika Banding ke Bawaslu RI putusan nya pun tetap sama. Maka, sudah tidak bisa 
kemana-mana lagi, karena keputusanya final dan mengikat. Namun masalahnya adalah 
keputusan Bawaslu itu tidak ada yang bisa mengoreksi, kekuasaanya tidak bisa di 
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asimilasi tetapi dia tidak masuk dalam cabang kekuasaan kehakiman yang keputusan nya 
tidak bisa diganggu gugat. 

Kemudian perilaku majelis ajudikasi juga tidak bisa diawasi oleh Komisi Yudisial 
karena Bawaslu bukan cabang kekuasaan kehakiman. Nah, disini ada kekosongan 
regulasi sementara dia punya kewenangan yang besar untuk memutuskan terkait ini 
masuk cabang kekuasaan kehakiman atau tidak karena ini beracaranya mirip, hukum 
acaranya ada di Perbawaslu 18 Tahun 2017, kitab acaranya juga mirip beracaranya 
seperti sidang. 

 
KLASIFIKASI DAN OBJEK SENGKETA PEMILU 
 

Tabel 1. Klasifikasi dan Objek Sengketa Pemilu 

 
Oleh karena itu perlu adanya aturan tambahan terkait siapa yang mengawasi, 

apakah cukup dengan DKPP? Padahal dia beracaranya mirip seperti hakim dan putusan 
nya juga berimplikasi/berimbas pada hukum (ada konsekuensi hukum nya). 
 
Dampak Praktik Money Politic 

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (freedom), persamaan derajat 
(equality) dan kedaulatan rakyat (people‖s sovereghty). Dilihat dari sudut ini, demokrai 
pada dasarnta adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan , kedaulatan 
bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada dengan demikian adanya 
praktik money politic berdampak terhadap prinsip prinsip demokrasi yang telah 
dicemari oleh praktik uang. Suara hati nurani seseoarang dalam bentuk aspirasi yang 
murni dapat dibeli demi kepentingan. Sisi etika politik yang lain adalah pemberian uang 
kepada rakyat berimbas pada pendidikan politik yaitu mobilisasi yang pada gilirannya 
menyumbat partisipasi politik. 
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asimilasi tetapi dia tidak masuk dalam cabang kekuasaan kehakiman yang keputusan nya 
tidak bisa diganggu gugat. 

Kemudian perilaku majelis ajudikasi juga tidak bisa diawasi oleh Komisi Yudisial 
karena Bawaslu bukan cabang kekuasaan kehakiman. Nah, disini ada kekosongan 
regulasi sementara dia punya kewenangan yang besar untuk memutuskan terkait ini 
masuk cabang kekuasaan kehakiman atau tidak karena ini beracaranya mirip, hukum 
acaranya ada di Perbawaslu 18 Tahun 2017, kitab acaranya juga mirip beracaranya 
seperti sidang. 

 
KLASIFIKASI DAN OBJEK SENGKETA PEMILU 
 

Tabel 1. Klasifikasi dan Objek Sengketa Pemilu 

 
Oleh karena itu perlu adanya aturan tambahan terkait siapa yang mengawasi, 

apakah cukup dengan DKPP? Padahal dia beracaranya mirip seperti hakim dan putusan 
nya juga berimplikasi/berimbas pada hukum (ada konsekuensi hukum nya). 
 
Dampak Praktik Money Politic 

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (freedom), persamaan derajat 
(equality) dan kedaulatan rakyat (people‖s sovereghty). Dilihat dari sudut ini, demokrai 
pada dasarnta adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan , kedaulatan 
bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada dengan demikian adanya 
praktik money politic berdampak terhadap prinsip prinsip demokrasi yang telah 
dicemari oleh praktik uang. Suara hati nurani seseoarang dalam bentuk aspirasi yang 
murni dapat dibeli demi kepentingan. Sisi etika politik yang lain adalah pemberian uang 
kepada rakyat berimbas pada pendidikan politik yaitu mobilisasi yang pada gilirannya 
menyumbat partisipasi politik. 

 
 
 
 
 

C. PEMBAHASAN 
1. Implementasi Kewenangan Ajudikasi 

Ajudikasi sendiri merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih 
mengedepankan musyawarah, atau upaya-upaya yang diselesaikan di lembaga itu 
sendiri. Dalam hal kewenangan ajudikasi yang diberikan kepada bawaslu tentu 
mempunya alur kejadianya sebagai berikut :  

 
ALUR AJUDIKASI 

Tabel 2. Alur Ajudikasi 

 
 
Implementasi kewenangan ajudikasi didaerah perlu dievaluasi lagi karena sangat 

minimnya pengetahuan para hakim tentang prosedur sidang, perilaku hakim dan 
kemampuan lainya sebagai hakim yang tidak dimiliki oleh hakim di bawaslu baik dari 
latar belakang pendidikan yang bukan dari sarjana hokum, serta tidak ada pengalaman 
dalam bersidang atau beracara. Ini tentu saja akan berpengaruh pada putusan yang akan 
dihasilkan oleh hakim tersebut. Inilah hal-hal yang terjadi di daerah sebagai implikasi 
dari kewenangan baru bawaslu tersebut. 

 
2. Tantangan Bagi Badan Pengawas Pemilu 

Dengan adanya kewenangan ajudikasi ini Bawaslu semakin mempunyai kontrol 
yang kuat terhadap jalannya tahapan penyelenggaraan pemilu yang dijalankan oleh KPU 
terkait keputusan/penetapan dan kebijakan yang diambil oleh KPU dalam melaksanakan 
tahapan. Hal ini seharusnya dapat memicu KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu 
sebagai pengawas untuk semakin professional untuk mewujudkan good governance 
dalam kepemiluan. 

Pengaruh bawaslu yang semakin kuat dengan ditambahnya wewenang ajudikasi 
dalam lembaga tersebut, menuntut ke-profesionalan KPU sebagai penyelenggara dalam 
melaksanakan setiap tahapan dari mulai persiapan dan pelaksanaan pilkada yang secara 

BAWASLU MENERIMA 
PERMOHONAN 
PENYELESAIAN 

SENGKETA 

BAWASLU 
MEREGISTER 

PERMOHONAN 

MEDIASI             
(BAWASLU 

MEMANGGIL PARA 
PIHAK) 

ADJUDIKASI    
(DILAKUKAN JIKA 
MEDIASI GAGAL) 

BAWASLU 
MENGELUARKAN 

PUTUSAN 

BAWASLU RI (JIKA 
PEMOHON/TERGUGAT 

KALAH DAN TIDAK PUAS 
DENGAN PUTUSAN 

KEPUTUSAN   
BAWASLU RI 
TETAP DAN 
MENGIKAT 
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tidak langsung juga menuntut bawaslu harus lebih cermat dalam melihat masalah baik 
dari segi administrasi dan implementasi di lapangan yang dapat menimbulkan 
permasalahan administrasi ataupun sengketa dalam pemilu. Bawaslu dapat menjadi 
partner bagi KPU (mutual understanding)  untuk mewujudkan pemilu yang baik dan 
tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan kepemiluan dan perundangan-
undangan yang berlaku ketika tercapainya mutual understanding antara KPU dan 
Bawaslu maka tidak ada lagi multitafsir dalam penerapan regulasi pemilu, yang dapat 
menimbulkan iklim yang baik dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga peserta pemilu 
mempunyai acuan yang jelas, karena keberhasilan pemilu tidak hanya dapat diukur dari 
penyelenggaraan yang baik, pengawasan yang baik, tetapi juga harus dapat 
menghasilkan peserta pemilu yang baik. 
 
D. PENUTUP 

Kewenangan yang sangat besar yang dimiliki oleh Bawaslu ini sayangnya tidak 
diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidang hukum karena 
kewenangan barunya untuk bersidang dan mengadili serta memutuskan layaknya hakim 
di pengadilan tentu memerlukaan kemampuan dan kematangan 

seorang hakim yang kelak akan memutuskan suatu perkara sengketa pemilu yang 
secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap masa depan pemerintahan 
disuatu daerah, karena pemilu se-yogyanya menjadi instrumen penting dalam 
mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil dan mensejahterakan rakyatnya. Keputusan 
yang diputuskan oleh Bawaslu itu sifatnya final dan mengikat itu juga menjadi masalah 
karena tidak ada yang bisa mengoreksi, kekuasaanya tidak bisa di asimilasi tetapi dia 
tidak masuk dalam cabang kekuasaan kehakiman yang keputusan nya tidak bisa 
diganggu gugat. Kemudian perilaku majelis ajudikasi juga tidak bisa diawasi oleh Komisi 
Yudisial karena Bawaslu bukan cabang kekuasaan kehakiman. Nah, disini ada 
kekosongan regulasi sementara dia punya kewenangan yang besar untuk memutuskan 
terkait ini masuk cabang kekuasaan kehakiman atau tidak karena ini beracaranya mirip, 
hukum acaranya ada di Perbawaslu 18 Tahun 2017, kitab acaranya juga mirip 
beracaranya seperti sidang.  

Oleh karena itu perlu adanya ketegasan dalam proses rekrutmen anggota bawaslu 
yang merupakan calon hakim pemilu dilihat dari latar belakang pendidikan , pengalaman 
yang tidak hanya dibidang kepemiluan tetapi pengalaman beracara dan sidang 
dipengadilan serta aturan tambahan siapa yang mengawasi, apakah cukup dengan 
DKPP? Padahal dia beracaranya mirip seperti hakim dan putusan nya juga 
berimplikasi/berimbas pada hukum (ada konsekuensi hukum nya). 
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tidak langsung juga menuntut bawaslu harus lebih cermat dalam melihat masalah baik 
dari segi administrasi dan implementasi di lapangan yang dapat menimbulkan 
permasalahan administrasi ataupun sengketa dalam pemilu. Bawaslu dapat menjadi 
partner bagi KPU (mutual understanding)  untuk mewujudkan pemilu yang baik dan 
tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan kepemiluan dan perundangan-
undangan yang berlaku ketika tercapainya mutual understanding antara KPU dan 
Bawaslu maka tidak ada lagi multitafsir dalam penerapan regulasi pemilu, yang dapat 
menimbulkan iklim yang baik dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga peserta pemilu 
mempunyai acuan yang jelas, karena keberhasilan pemilu tidak hanya dapat diukur dari 
penyelenggaraan yang baik, pengawasan yang baik, tetapi juga harus dapat 
menghasilkan peserta pemilu yang baik. 
 
D. PENUTUP 

Kewenangan yang sangat besar yang dimiliki oleh Bawaslu ini sayangnya tidak 
diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidang hukum karena 
kewenangan barunya untuk bersidang dan mengadili serta memutuskan layaknya hakim 
di pengadilan tentu memerlukaan kemampuan dan kematangan 

seorang hakim yang kelak akan memutuskan suatu perkara sengketa pemilu yang 
secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap masa depan pemerintahan 
disuatu daerah, karena pemilu se-yogyanya menjadi instrumen penting dalam 
mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil dan mensejahterakan rakyatnya. Keputusan 
yang diputuskan oleh Bawaslu itu sifatnya final dan mengikat itu juga menjadi masalah 
karena tidak ada yang bisa mengoreksi, kekuasaanya tidak bisa di asimilasi tetapi dia 
tidak masuk dalam cabang kekuasaan kehakiman yang keputusan nya tidak bisa 
diganggu gugat. Kemudian perilaku majelis ajudikasi juga tidak bisa diawasi oleh Komisi 
Yudisial karena Bawaslu bukan cabang kekuasaan kehakiman. Nah, disini ada 
kekosongan regulasi sementara dia punya kewenangan yang besar untuk memutuskan 
terkait ini masuk cabang kekuasaan kehakiman atau tidak karena ini beracaranya mirip, 
hukum acaranya ada di Perbawaslu 18 Tahun 2017, kitab acaranya juga mirip 
beracaranya seperti sidang.  

Oleh karena itu perlu adanya ketegasan dalam proses rekrutmen anggota bawaslu 
yang merupakan calon hakim pemilu dilihat dari latar belakang pendidikan , pengalaman 
yang tidak hanya dibidang kepemiluan tetapi pengalaman beracara dan sidang 
dipengadilan serta aturan tambahan siapa yang mengawasi, apakah cukup dengan 
DKPP? Padahal dia beracaranya mirip seperti hakim dan putusan nya juga 
berimplikasi/berimbas pada hukum (ada konsekuensi hukum nya). 

 
 
 
 
 
 

 

PETA JUMLAH PEMILIH PROVINSI LAMPUNG 
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dalam pengambilan keputusan Bawaslu harus didukung dengan regulasi yang jelas 
sehingga tidak terjadi kekosongan (celah) hukum, seperti contoh kasus dalam 
pembuktian money politic yang harus terbukti melalui bukti yang terakumulasi 50%  
dari jumlah kabupaten/kota yang ada di daerah tersebut. Misalnya provinsi lampung 
memiliki 15 kabupaten/kota mempunyai perbedaan jumlah penduduk yang signifikan 
antara kabupaten satu dan lainya, contoh kabupaten yang menjadi kantong suara 
pemilih terbanyak di provinsi lampung adalah adalah lampung tengah, lampung selatan, 
lampung timur. Bisa dibayangkan jika ada kegiatan money politic yang dilakukan pada 3 
daerah kantong suara oleh salah satu pasangan calon secara massif untuk mendulang 
suara maksimal dan kegiatan itu benar, nyata serta dapat dibuktikan secara hukum 
tetapi tidak dapat menganulir jumlah perolehan suara yang masuk pada  

saat proses rekapitulasi penghitungan suara di KPU karena tidak terbukti TSM di 
50% jumlah kabupaten/kota yang ada minimal 8 Kabupaten/Kota dari 15 kab/kota yang 
ada di provinsi lampung. 

Disinilah mengapa Bawaslu harus didukung dengan regulasi yang tegas serta dapat 
diterapkan dengan mudah di daerah agar dalam melakukan proses ajudikasi secara 
pembuktian serta pengambilan keputusan tidak bias, yang menutup celah bagi peserta 
pemilu untuk memanfaatkan kelemahan yang ada pada regulasi yang berlaku. 
“Tolak ukur pemilu yang baik tidaklah hanya dari output yang diperoleh, tetapi juga 
harus meliputi penyelenggaraan, pengawasan dan peserta pemilu yang baik ”  
– anita andriani siregar. 
 
 
 
 
 
 

Jumlah Pemilih Pilgub 2018 

1. Lampung Tengah : 898.788 Pemilih 
2. Lampung Timur  : 756.754 Pemilih 
3. Lampung Selatan : 699.932 Pemilih 
4. Bandar Lampung : 622.829 Pemilih 
5. Tanggamus  : 440.522 Pemilih 
6. Lampung Utara  : 418.420 Pemilih 
7. Way Kanan  : 321.645 Pemilih 
8. Pesawaran  : 321.036 Pemilih 
9. Pringsewu  : 288.161 Pemilih 
10. Tulang Bawang  : 251.200 Pemilih 
11. Lampung Barat  : 203.026 Pemilih 
12. Tubabar  : 188.998 Pemilih 
13. Mesuji  : 142.162 Pemilih 
14. Metro  : 109.977 Pemilih 
15. Pesisir Barat  : 104.803 Pemilih 

Prov. Lampung 

Gambar 1. Peta Jumlah Pemilih Provinsi Lampung 
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MISKIN DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 

 
Dedy Akhmadi1 , Feni Rosalia2, Maulana Mukhlis3 

1 Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung 
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ABSTRAK 
Angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu tahun 2018 mencapai 10,50% naik 0,7% di 
periode 2014-2018, sehingga perlu di ketahui efektivitas pelaksanaan penanganannya. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) efektivitas pelaksanaan kebijakan 
penanganan fakir miskin tahun 2018, dengan indikator pencapaian tujuan, integrasi, 
adaptasi. (2) faktor pendukung dan penghambat menggunakan indikator komunikasi, 
sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. (3) hubungan efektivitas dengan faktor 
pendukung dan penghambat. Metode penelitian, deskriptif kualitatif dengan teknik 
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian (1) pencapaian tujuan: target kinerja dan 
sasaran belum tercapai; pemahaman pelaksana terhadap dasar hukum rendah. Integrasi: 
respon pelaksana kebijakan rendah; dan sebagian besar belum memiliki SOP. Adaptasi: 
aspek staf belum optimal, kurangnya sarana dan prasarana. (2) Faktor pendukung: 
indikator sumber daya dan struktur birokrasi, terdapat SK TKPKD; disposisi, terdapat 
insentif. Faktor penghambat: indikator komunikasi, terjadi distorsi informasi; Sumber 
daya, kurangnya staf dan pemahaman pelaksana rendah. Adaptasi, tugas dan tanggung 
jawab pelaksana kurang dipahami; Struktur birokrasi, sebagian besar pelaksana belum 
memiliki SOP. (3) faktor pendukung belum cukup meningkatkan efektifitas pelaksanaan 
kebijakan, faktor penghambat berdampak negatif pada indikator pencapaian tujuan, 
integrasi dan adaptasi. Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa  pelaksanaan 
kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 tidak berjalan 
efektif. 
Kata Kunci: Kemiskinan, Efektivitas, Kebijakan, Kabupaten Pringsewu. 
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THE EFFECTIVENESS IMPLEMENTATION OF POVERTY MANAGEMENT POLICIES IN 
PRINGSEWU REGENCY AT 2018 

 
ABSTRAC 

The poverty rate in Pringsewu Regency at 2018 reached 10.50%, up 0.7% in the 2014-2018 
period, so it‘s necessary to know the effectiveness of handling it. This study aims to 
describe (1) the effectiveness implementation of poverty management policies in 2018, with 
indicators of goal achievement, integration, adaptation. (2) supporting and inhibiting 
factors using indicators of communication, resources, disposition, bureaucratic structure. 
(3) the relationship between effectiveness and supporting and inhibiting factors. The 
research method is descriptive qualitative with interview and documentation techniques. 
Research results (1) goal achievement: performance and targets have not been achieved; 
the implementor's understanding of the legal basis is low. Integration: low policy 
implementer response; most of them don’t have SOP. Adaptation: staff aspect is not 
optimal, lack of facilities and infrastructure. (2) Supporting factors: resource indicators 
and bureaucratic structure, there is a SK TKPKD; disposition, there are incentives. 
Inhibiting factors: communication, information distortion occurs; Resources, staff 
shortages and understanding of implementers are low. Adaptation, duties and 
responsibilities of implementers are poorly understood; Bureaucratic structure, most of 
the implementers do not have SOP. (3) supporting factors are not sufficient to increase the 
effectiveness of policy implementation, inhibiting factors have a negative impact on 
indicators of goal achievement, integration and adaptation. Based on the research 
findings, it was concluded that the implementation of poverty management policies in 
Pringsewu Regency at 2018 was not effective. 
Keywords: Poverty, Effectiveness, Policy, Pringsewu Regency  
 
PENDAHULUAN 

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, 
maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman 
diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga 
negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang 
sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga serta masyarakat dengan menjunjung 
tinggi hak-hak asasi (Rambe dkk, 2008:16). Sebaliknya, seseorang dikatakan miskin 
apabila memiliki ciri-ciri tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (pangan, 
sandang dan papan), tidak memiliki akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya 
(pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih dan transportasi), tidak memiliki jaminan 
masa depan, rentan terhadap goncangan baik individual atau masal, rendahnya kualitas 
sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam, tidak terlibat dalam kegiatan 
sosial masyarakat, tidak memiliki akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian 
yang berkesinambungan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik atau 
mental, ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, janda miskin, 
kelompok marginal dan terpencil) (Suharto, 2010:132). Gambar 1 menunjukkan angka 
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THE EFFECTIVENESS IMPLEMENTATION OF POVERTY MANAGEMENT POLICIES IN 
PRINGSEWU REGENCY AT 2018 

 
ABSTRAC 

The poverty rate in Pringsewu Regency at 2018 reached 10.50%, up 0.7% in the 2014-2018 
period, so it‘s necessary to know the effectiveness of handling it. This study aims to 
describe (1) the effectiveness implementation of poverty management policies in 2018, with 
indicators of goal achievement, integration, adaptation. (2) supporting and inhibiting 
factors using indicators of communication, resources, disposition, bureaucratic structure. 
(3) the relationship between effectiveness and supporting and inhibiting factors. The 
research method is descriptive qualitative with interview and documentation techniques. 
Research results (1) goal achievement: performance and targets have not been achieved; 
the implementor's understanding of the legal basis is low. Integration: low policy 
implementer response; most of them don’t have SOP. Adaptation: staff aspect is not 
optimal, lack of facilities and infrastructure. (2) Supporting factors: resource indicators 
and bureaucratic structure, there is a SK TKPKD; disposition, there are incentives. 
Inhibiting factors: communication, information distortion occurs; Resources, staff 
shortages and understanding of implementers are low. Adaptation, duties and 
responsibilities of implementers are poorly understood; Bureaucratic structure, most of 
the implementers do not have SOP. (3) supporting factors are not sufficient to increase the 
effectiveness of policy implementation, inhibiting factors have a negative impact on 
indicators of goal achievement, integration and adaptation. Based on the research 
findings, it was concluded that the implementation of poverty management policies in 
Pringsewu Regency at 2018 was not effective. 
Keywords: Poverty, Effectiveness, Policy, Pringsewu Regency  
 
PENDAHULUAN 

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, 
maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman 
diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga 
negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang 
sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga serta masyarakat dengan menjunjung 
tinggi hak-hak asasi (Rambe dkk, 2008:16). Sebaliknya, seseorang dikatakan miskin 
apabila memiliki ciri-ciri tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (pangan, 
sandang dan papan), tidak memiliki akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya 
(pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih dan transportasi), tidak memiliki jaminan 
masa depan, rentan terhadap goncangan baik individual atau masal, rendahnya kualitas 
sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam, tidak terlibat dalam kegiatan 
sosial masyarakat, tidak memiliki akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian 
yang berkesinambungan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik atau 
mental, ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, janda miskin, 
kelompok marginal dan terpencil) (Suharto, 2010:132). Gambar 1 menunjukkan angka 

kemiskinan nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu pada periode Tahun 
2014-2018. 
 
 

Gambar 1. Grafik Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

 
Berdasarkan gambar 1, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 

mencapai 9,66%, Provinsi Lampung mencapai 13,01% dan Kabupaten Pringsewu mencapai 
10,5%. Persentase kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2014-2018 
mengalami penurunan sebesar 1,3% dan Provinsi Lampung turun 1,2%, namun sebaliknya 
persentase kemiskinan di Kabupaten Pringsewu pada periode yang sama mengalami 
kenaikan sebesar 0,7%. Pemerintah pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Produk kebijakan tersebut hendaknya 
menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pusat dan daerah untuk 
mengatasi permasalahan kemiskinan secara komprehensif dan berkelanjutan.   

Pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin oleh pemerintah daerah perlu 
dikaji apakah sudah berjalan efektif dengan kebijakan nasional tentang penanganan fakir 
miskin, agar menjadi bahan informasi dan evaluasi untuk kebijakan pada tahun-tahun 
berikutnya. Rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di 

Kabupaten Pringsewu pada tahun 2018? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan 

penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu tahun 2018? 
3. Bagaimanakah keterkaitan antara efektivitas pelaksanaan kebijakan dengan faktor 

pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di 
Kabupaten Pringsewu tahun 2018? 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di 

Kabupaten Pringsewu pada tahun 2018. 
2. Mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan 

penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu tahun 2018. 
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3. Mendeskripsikan hubungan antara efektivitas pelaksanaan kebijakan dengan faktor 
pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di 
Kabupaten Pringsewu tahun 2018? 

 
KERANGKA TEORI 
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan 

Dunn (2003:429) menyatakan bahwa efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan 
apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan 
dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, 
selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Kebijakan publik 
dilihat dari hirarkinya dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan 
Pemerintah Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 
dan Keputusan Bupati/Walikota. Kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai 
tujuan publik, bukan tujuan orang per orang atau golongan dan kelompok.  

Kebijakan publik sangat Penting karena keberadaannya sangat menentukan 
tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain 
yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki dan juga krusial 
karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan 
isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan 
sesuai yang selaras dengan apa yang dinginkan oleh pembuatnya (Rusli, 2013:9). 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan 
produk kebijakan publik dalam rangka melaksanakan amanat Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara mempunyai 
tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk melaksanakan 
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 
bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi 
kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan proses (process approach) sesuai 
pendapat Martani dan Lubis (1987:55) untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan 
kebijakan dan menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan (dalam Steers, 
1985:53) yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dikarenakan kesesuaian 
indikator yang digunakan serta lebih sederhana, yakni: 
1. Pencapaian tujuan 

a. Kurun waktu; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 
Miskin tidak menyebutkan secara spesifik terkait kurun waktu kebijakan, 
namun didalam Pasal 5 disebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan 
secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh  pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. Artinya bahwa kebijakan daerah terutama terkait 
penanganan fakir miskin harus dilaksanakan secara sinergis dengan pemerintah 
pusat baik target jangka pendek, menengah maupun panjang.  

b. Sasaran; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 10 menyebutkan data fakir 
miskin yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi 
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3. Mendeskripsikan hubungan antara efektivitas pelaksanaan kebijakan dengan faktor 
pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di 
Kabupaten Pringsewu tahun 2018? 

 
KERANGKA TEORI 
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan 

Dunn (2003:429) menyatakan bahwa efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan 
apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan 
dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, 
selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Kebijakan publik 
dilihat dari hirarkinya dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan 
Pemerintah Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 
dan Keputusan Bupati/Walikota. Kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai 
tujuan publik, bukan tujuan orang per orang atau golongan dan kelompok.  

Kebijakan publik sangat Penting karena keberadaannya sangat menentukan 
tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain 
yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki dan juga krusial 
karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan 
isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan 
sesuai yang selaras dengan apa yang dinginkan oleh pembuatnya (Rusli, 2013:9). 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan 
produk kebijakan publik dalam rangka melaksanakan amanat Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara mempunyai 
tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk melaksanakan 
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 
bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi 
kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan proses (process approach) sesuai 
pendapat Martani dan Lubis (1987:55) untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan 
kebijakan dan menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan (dalam Steers, 
1985:53) yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dikarenakan kesesuaian 
indikator yang digunakan serta lebih sederhana, yakni: 
1. Pencapaian tujuan 

a. Kurun waktu; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 
Miskin tidak menyebutkan secara spesifik terkait kurun waktu kebijakan, 
namun didalam Pasal 5 disebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan 
secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh  pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. Artinya bahwa kebijakan daerah terutama terkait 
penanganan fakir miskin harus dilaksanakan secara sinergis dengan pemerintah 
pusat baik target jangka pendek, menengah maupun panjang.  

b. Sasaran; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 10 menyebutkan data fakir 
miskin yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi 

dan dijadikan sebagai data terpadu dan dipergunakan oleh 
kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses 
oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

c. Dasar Hukum; Dalam penanganan fakir miskin, pemerintah telah mengeluarkan 
produk kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
penanganan fakir miskin. Produk kebijakan tersebut hendaknya diketahui 
secara luas dan menjadi acuan dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin 
termasuk didaerah. 

2. Integrasi 
a. Prosedur; Puspitawati dan Anggadini (2011:23) menyebutkan bahwa prosedur 

adalah serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara 
sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk 
dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Prosedur merupakan urutan-urutan 
atau langkah sistematis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya.  

b. Proses Sosialisasi: Herdiana (2018:13) menyebutkan bahwa sosialisasi dalam 
perspektif kebijakan publik merupakan upaya penyebarluasan isi atau substansi 
suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan 
pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk 
didalamnya kelompok sasaran agar mau dan mampu menjalankan perannya 
dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut.  

3. Adaptasi; Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) online menyebutkan bahwa 
adaptasi mempunyai arti penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan 
pelajaran. Adaptasi dalam perspektif kebijakan publik bermakna penyesuaian 
terhadap pekerjaan terdiri dari dua aspek, yakni peningkatan kemampuan dan 
sarana dan prasarana. 

 
Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan  
Konsep model Edwards III yang dikutip oleh Agustino (2008:150-153) menyebutkan 
bahwa terdapat empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu 
kebijakan, yaitu: 
1. Komunikasi  

Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor  
semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan 
dalam masyarakat. Implementor harus tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran 
kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga 
akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu 
kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok 
sasaran, maka inilah yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran informasi 
tersebut (Sugiyono,2009:49).  
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2. Sumber Daya  
Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan 
kebijakan, terdiri dari aspek:  
a. Staf; Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan 

yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh 
karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten 
dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi 
diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang 
diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau 
melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.  

b. Informasi; Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk. 
Pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, 
implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka 
diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana 
terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, 
implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam 
pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.  

c. Wewenang; Umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat 
dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas bagi para pelaksana dalam 
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Apabila wewenang nihil, 
maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga 
dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan, namun jika wewenang 
formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas 
kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang 
diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi 
kepentingan kelompoknya.  

d. Fasilitas; Fasilitas fisik juga merupakan aspek penting dalam implementasi 
kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa 
yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, 
tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka 
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas dapat berupa 
fasilitas fisik,seperti bangunan, buku atau perlengkapan lain yang mendukung 
implementasi sebuah kebijakan. 

3. Disposisi  
a. Pengangkatan birokrat; Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan 

hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila 
personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh 
pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil 
pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada 
kebijakan yang telah ditetapkan, agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik 
sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

b. Insentif; Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah 
kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. 
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2. Sumber Daya  
Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan 
kebijakan, terdiri dari aspek:  
a. Staf; Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan 

yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh 
karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten 
dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi 
diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang 
diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau 
melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.  

b. Informasi; Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk. 
Pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, 
implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka 
diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana 
terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, 
implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam 
pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.  

c. Wewenang; Umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat 
dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas bagi para pelaksana dalam 
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Apabila wewenang nihil, 
maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga 
dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan, namun jika wewenang 
formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas 
kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang 
diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi 
kepentingan kelompoknya.  

d. Fasilitas; Fasilitas fisik juga merupakan aspek penting dalam implementasi 
kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa 
yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, 
tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka 
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas dapat berupa 
fasilitas fisik,seperti bangunan, buku atau perlengkapan lain yang mendukung 
implementasi sebuah kebijakan. 

3. Disposisi  
a. Pengangkatan birokrat; Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan 

hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila 
personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh 
pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil 
pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada 
kebijakan yang telah ditetapkan, agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik 
sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

b. Insentif; Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah 
kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. 

Manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para 
pelaksana kebijakan. Menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan 
menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan 
melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi 
kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.  

4. Struktur birokrasi  
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara 
keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Edwards III (dalam Winarno, 2007:152-
153) menyebutkan dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:  
a. Standar Operasional Prosedur (SOP); SOP merupakan perkembangan dari 

tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan 
penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar 
SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-
keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan 
SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat 
berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi 
yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas 
yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.  

b. Fragmentasi; Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu 
kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan 
koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk 
melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan 
program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan 
yang sempit dari banyak lembaga birokrasi.  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni 
mendeskripsikan mengenai keadaan sebenarnya tentang efektivitas pelaksanaan 
kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 menggunakan 
indikator efektivitas menurut Duncan, yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. 
Selain itu juga mendeskripsikan tentang faktor pendukung dan penghambat 
pelaksanaannya menggunakan indikator Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, 
disposisi dan struktur birokrasi serta mendeskripsikan hubungan efektivitas dengan 
faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan.  

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara 
menggunakan pertanyaan-pertanyaan terkait efektifitas pelaksanaan kebijakan 
penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 perihal tugas, wewenang 
dan tanggung jawab daerah data serta data sekunder yang diperoleh melalui catatan-
catatan, arsip dan dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan 
penanganan kemiskinan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018. Selain itu juga digali 
informasi perihal faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Informan dipilih dengan 
kriteria sebagai berikut: 
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1. informan berasal dari instansi penyelenggara penanganan fakir miskin di Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2018; 

2. informan merupakan orang yang paham dan memiliki cukup informasi tentang 
penyelenggaraan penanganan fakir miskin di instansinya Tahun 2018; 

3. informan memiliki jabatan struktural  minimal eselon IV mengingat tugas dan 
tanggung jawab yang dimilikinya;  

4. informan memiliki cukup waktu untuk dimintai keterangan dan data terkait 
penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018. 

Data dan informasi yang diperoleh dianalisis sesuai dengan pendapat Miles dan 
Huberman (2009:16-19) yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan 
agar hasilnya valid, reliable dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik keabsahan data 
yang digunakan adalah kredibilitas data dengan melakukan teknik triangulasi, yaitu 
menganalisis jawaban subyek dengan meneliti kebenarannya pada data empiris (sumber 
data lainnya) yang tersedia. Informan dalam penelitian ini menjadi sumber data 
triangulasi bagi data dari informan yang lain. Demikian halnya dokumen yang diperoleh, 
menjadi sumber data triangulasi bagi informasi yang lainnya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin 
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari pencapaian 
tujuan, integrasi dan adaptasi. Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut: 
1. Pencapaian tujuan 

a. Kurun waktu 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu telah merumuskan empat strategi 

kebijakan dalam Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan, yaitu memperbaiki 
program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, 
pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan menciptakan pembangunan yang 
inklusif. Selanjutnya telah disusun lima Indikator Kinerja Utama (IKU) penanggulangan 
kemiskinan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 untuk mengevaluasi strategi 
penanggulangan kemiskinan tersebut. Tabel 1 menyajikan target dan capaian Indikator 
Kinerja Utama (IKU) penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018. 

 
Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Penanggulangan 

Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 
 

Keterangan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Angka 
Kemiskinan (%) 

Angka Harapan 
Hidup (AHH) 

Angka Harapan 
Lama Sekolah 

(HLS) 

Angka Rata-
Rata Lama 

Sekolah (RLS) 

pengeluaran per 
kapita  (Ribu 

Rupiah/Orang/ 
Tahun) 

Target 11,05 69,53 13,17 8,04 10.023,85 

Capaian 10,50 69,44 12,78 8,01 10.190,00 

    Sumber: Bappeda Kabupaten Pringsewu (2020) 
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1. informan berasal dari instansi penyelenggara penanganan fakir miskin di Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2018; 

2. informan merupakan orang yang paham dan memiliki cukup informasi tentang 
penyelenggaraan penanganan fakir miskin di instansinya Tahun 2018; 

3. informan memiliki jabatan struktural  minimal eselon IV mengingat tugas dan 
tanggung jawab yang dimilikinya;  

4. informan memiliki cukup waktu untuk dimintai keterangan dan data terkait 
penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018. 

Data dan informasi yang diperoleh dianalisis sesuai dengan pendapat Miles dan 
Huberman (2009:16-19) yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan 
agar hasilnya valid, reliable dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik keabsahan data 
yang digunakan adalah kredibilitas data dengan melakukan teknik triangulasi, yaitu 
menganalisis jawaban subyek dengan meneliti kebenarannya pada data empiris (sumber 
data lainnya) yang tersedia. Informan dalam penelitian ini menjadi sumber data 
triangulasi bagi data dari informan yang lain. Demikian halnya dokumen yang diperoleh, 
menjadi sumber data triangulasi bagi informasi yang lainnya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin 
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari pencapaian 
tujuan, integrasi dan adaptasi. Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut: 
1. Pencapaian tujuan 

a. Kurun waktu 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu telah merumuskan empat strategi 

kebijakan dalam Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan, yaitu memperbaiki 
program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, 
pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan menciptakan pembangunan yang 
inklusif. Selanjutnya telah disusun lima Indikator Kinerja Utama (IKU) penanggulangan 
kemiskinan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 untuk mengevaluasi strategi 
penanggulangan kemiskinan tersebut. Tabel 1 menyajikan target dan capaian Indikator 
Kinerja Utama (IKU) penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018. 

 
Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Penanggulangan 

Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 
 

Keterangan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Angka 
Kemiskinan (%) 

Angka Harapan 
Hidup (AHH) 

Angka Harapan 
Lama Sekolah 

(HLS) 

Angka Rata-
Rata Lama 

Sekolah (RLS) 

pengeluaran per 
kapita  (Ribu 

Rupiah/Orang/ 
Tahun) 

Target 11,05 69,53 13,17 8,04 10.023,85 

Capaian 10,50 69,44 12,78 8,01 10.190,00 

    Sumber: Bappeda Kabupaten Pringsewu (2020) 
 

Berdasarkan tabel 1, angka kemiskinan dan pengeluaran per kapita di Kabupaten 
Pringsewu pada periode tahun 2018 telah mencapai target IKU, namun berbeda dengan 
Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan angka Rata-Rata 
Lama Sekolah (RLS) yang belum mencapai target. Pada Tahun 2018 angka kemiskinan di 
Kabupaten Pringsewu mencapai 10,50% (lebih 0,55% di bandingkan target sebesar 
11,05%). Demikian halnya pengeluaran per kapita penduduk Pringsewu yang mencapai 
Rp. 10.190.000/orang (lebih Rp. 166.150/orang dibandingkan target sebesar Rp. 
10.023.850/orang). AHH di Kabupaten Pringsewu mencapai 69,44 tahun (kurang 0,09 
tahun dibandingkan target sebesar 69,53 tahun). HLS mencapai 12,78 tahun(kurang 0,39 
tahun dibandingkan target sebesar 13,17 tahun), dan  RLS mencapai 8,01 tahun (kurang 
0,04 tahun dibandingkan target sebesar 8,04 tahun). 

Berdasarkan capaian IKU, maka tujuan penyelenggaraan kegiatan penanganan 
fakir miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 dikatakan berhasil pada 2 indikator 
yakni penurunan angka kemiskinan dan dimensi perekonomian (pengeluaran per 
kapita), namun tidak berhasil pada 3 indikator yakni pada dimensi kesehatan (indikator 
Angka Harapan Hidup) dan dimensi pendidikan (indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan 
indikator Harapan Lama Sekolah). Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi yang telah 
ditetapkan belum tercapai, dengan kata lain bahwa tujuan penyelenggaraan penanganan 
fakir miskin di tahun 2018 belum tercapai. 
 
b. Sasaran 
Sasaran pelaksana kebijakan di Tahun 2018 adalah OPD teknis yang tergabung dalam 
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berdasarkan SK Bupati 
Pringsewu Nomor: B/110/KPTS/B.01/2018. Penelitian ini menemukan bahwa BDT 
belum digunakan secara menyeluruh oleh pelaksana sebagai sasaran penerima 
manfaat/program walaupun sudah disosialisasikan oleh Bappeda selaku sekretariat 
TKPKD. Sasaran penerima manfaat, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 
adalah warga miskin dan tidak mampu yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT). 
Disimpulkan bahwa terkait sasaran penerima manfaat program, secara umum belum 
tepat sasaran. 
 
c. Dasar Hukum 
Berkaitan dengan aspek dasar hukum, penelitian ini menemukan bahwa Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2011 belum diketahui oleh seluruh pelaksana. Hal ini 
menyebabkan tujuan penyelenggaraan penanganan fakir miskin di Kabupaten 
Pringsewu menjadi kurang terarah, kurang terpadu dan kurang berkelanjutan.  
Duncan (dalam Steers, 1985:53) menyebutkan bahwa keseluruhan upaya pencapaian 
tujuan harus dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari kurun waktu, sasaran dan 
dasar hukum. Memperhatikan temuan hasil penelitian pada indikator pencapaian tujuan, 
disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2018 belum berjalan efektif memperhatikan aspek kurun waktu, 
sasaran dan dasar hukum. 
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2. Integrasi 
a. Prosedur 
Belum semua OPD dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin memiliki Standar 
Operasional Prosedur (SOP). Ketiadaan prosedur dalam bentuk SOP dapat menyebabkan 
pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin menjadi tidak sistematis, tidak tepat 
waktu dan tidak seragam. 
 
b. Sosialisasi 
Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu telah melakukan sosialisasi melalui Bappeda 
selaku sekretariat TKPKD namun hasilnya kurang optimal. Berkaitan dengan 
pelaksanaan program, OPD terkait juga sudah melakukan sosialisasi ke stake holder 
terkait, namun secara umum tidak spesifik mengarah ke program penanganan fakir 
miskin.  
Integrasi menurut Duncan yang dikutip dari Richard M. Steers (1985:53) yaitu 
pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan 
sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam 
organisasi atau program lain. Berdasarkan temuan penelitian bahwa terkait indikator 
integrasi, pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin tahun 2018 belum berjalan 
efektif memperhatikan aspek prosedur dan sosialisasi. 
 
3. Adaptasi 
a. Peningkatan Kemampuan 
Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu telah mengalokasikan sumber daya manusia 
(SDM) maupun alokasi pendanaan, namun belum optimal memperhatikan jumlah dan 
kompetensi SDM serta kurang/tidak adanya alokasi anggaran di masing-masing instansi 
pelaksana dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin Tahun 2018. Selanjutnya, 
ditemukan bahwa sumber pendananaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana Corporate 
Social Responsibility (CSR).  
Namun ditemukan, beberapa pelaksana/ OPD yang bahkan tidak ada sumber 
pendanaan untuk kegiatan penanganan fakir miskin. Walaupun hasilnya belum optimal, 
upaya pengelolaan sumber daya manusia dan pendanaan yang telah dilakukan 
merupakan bagian dari aspek peningkatan kemampuan sebagai bentuk adaptasi dalam 
penyelenggaraan penanganan fakir miskin di Tahun 2018.  
 
b. Sarana dan Prasarana. 
Sarana dan prasarana yang menjadi amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 sebagian besar 
belum dimiliki oleh Kabupaten Pringsewu. Baru terdapat satu jenis yang dimiliki yakni 
Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial). Pada pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa sarana 
dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:  panti sosial; pusat 
rehabilitasi sosial; pusat pendidikan dan pelatihan; pusat kesejahteraan sosial; rumah 
singgah; dan rumah perlindungan sosial. Berdasarkan hal tersebut, upaya adaptasi yang 
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2. Integrasi 
a. Prosedur 
Belum semua OPD dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin memiliki Standar 
Operasional Prosedur (SOP). Ketiadaan prosedur dalam bentuk SOP dapat menyebabkan 
pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin menjadi tidak sistematis, tidak tepat 
waktu dan tidak seragam. 
 
b. Sosialisasi 
Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu telah melakukan sosialisasi melalui Bappeda 
selaku sekretariat TKPKD namun hasilnya kurang optimal. Berkaitan dengan 
pelaksanaan program, OPD terkait juga sudah melakukan sosialisasi ke stake holder 
terkait, namun secara umum tidak spesifik mengarah ke program penanganan fakir 
miskin.  
Integrasi menurut Duncan yang dikutip dari Richard M. Steers (1985:53) yaitu 
pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan 
sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam 
organisasi atau program lain. Berdasarkan temuan penelitian bahwa terkait indikator 
integrasi, pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin tahun 2018 belum berjalan 
efektif memperhatikan aspek prosedur dan sosialisasi. 
 
3. Adaptasi 
a. Peningkatan Kemampuan 
Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu telah mengalokasikan sumber daya manusia 
(SDM) maupun alokasi pendanaan, namun belum optimal memperhatikan jumlah dan 
kompetensi SDM serta kurang/tidak adanya alokasi anggaran di masing-masing instansi 
pelaksana dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin Tahun 2018. Selanjutnya, 
ditemukan bahwa sumber pendananaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana Corporate 
Social Responsibility (CSR).  
Namun ditemukan, beberapa pelaksana/ OPD yang bahkan tidak ada sumber 
pendanaan untuk kegiatan penanganan fakir miskin. Walaupun hasilnya belum optimal, 
upaya pengelolaan sumber daya manusia dan pendanaan yang telah dilakukan 
merupakan bagian dari aspek peningkatan kemampuan sebagai bentuk adaptasi dalam 
penyelenggaraan penanganan fakir miskin di Tahun 2018.  
 
b. Sarana dan Prasarana. 
Sarana dan prasarana yang menjadi amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 sebagian besar 
belum dimiliki oleh Kabupaten Pringsewu. Baru terdapat satu jenis yang dimiliki yakni 
Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial). Pada pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa sarana 
dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:  panti sosial; pusat 
rehabilitasi sosial; pusat pendidikan dan pelatihan; pusat kesejahteraan sosial; rumah 
singgah; dan rumah perlindungan sosial. Berdasarkan hal tersebut, upaya adaptasi yang 

dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu dalam hal dukungan sarana dan 
prasarana dapat dikatakan masih kurang.  
Menurut Duncan yang dikutip dari Richard M. Steers (1985) adaptasi adalah kemampuan 
untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
indikator adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu dalam 
penyelenggaraan penanganan fakir miskin di Tahun 2018 dapat dikatakan belum efektif. 
 
Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin 

Edwards III yang dikutip oleh Agustino (2008:150-153), menyebutkan bahwa 
terdapat empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu 
kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Hasil penelitian 
adalah sebagai berikut: 
1. Komunikasi 

Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu telah menetapkan pembentukan Tim 
Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui Surat Keputusan 
Bupati Pringsewu Nomor: B/110/KPTS/B.01/2018. Sekretariat Tim TKPKD telah 
melakukan komunikasi internal tentang program atau kebijakan penanggulangan 
kemiskinan, namun sebagian besar OPD tidak meresponnya dengan baik. Kebijakan 
yang sudah disampaikan, terkadang tidak dilaksanakan oleh OPD yang menyebabkan 
terhambatnya pelaksanaan kebijakan daerah tentang penanganan fakir miskin.  
Agustino (2008:157) menyebutkan bahwa komunikasi merupakan salah satu variabel 
penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Implementasi yang 
efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang 
akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya 
bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Informasi yang ada, baik melalui dokumen 
RPJMD, SK TKPKD dan sosialisasi yang telah dilakukan belum mendapatkan respon 
yang baik oleh para pelaksana. Selain itu, pelaksana dalam hal ini OPD teknis kurang 
mengetahui apa yang harus dilakukan mengenai program penanganan kemiskinan di 
instansinya.  

2. Sumber Daya 
Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:158-159), sumberdaya merupakan hal 
penting dalam implementasi kebijakan. Indikatornya adalah staf, informasi, 
wewenang dan fasilitas.  
a. Staf; jumlah staf internal di masing-masing OPD dalam pelaksanaan kebijakan 

penanganan fakir miskin secara umum masih kurang.  
b. Informasi; ditemukan bahwa implementor dalam hal ini OPD teknis yang 

tergabung dalam TKPKD kurang atau tidak mengetahui terkait substansi 
penanganan fakir miskin. Mereka hanya melaksanakan apa yang sudah tercantum 
dalam program kegiatan di instansinya masing-masing. Hal tersebut dapat 
diartikan bahwa OPD terkait kurang mematuhi kebijakan penanganan fakir miskin 
di Tahun 2018.   

c. Wewenang; Kabupaten Pringsewu telah membentuk Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan melalui SK Bupati Nomor: B/110/KPTS/B.01/2018, 
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artinya kewenangan formal sudah ada dan menjadi otoritas atau legitimasi bagi 
para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. SK yang telah 
diterbitkan merupakan bagian dari kewenangan formal dan merupakan faktor 
pendukung dalam penanganan fakir miskin. Hanya saja pelaksanaanya perlu 
dioptimalkan lagi. 

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi 
kebijakan. Penulis menyimpulkan bahwa terkait sarana dan prasarana pendukung 
masih mencukupi misalnya bangunan, meja kursi, ATK dan lain sebagainya. 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut bahwa pada indikator sumber daya hal aspek 
staf, wewenang, sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung. Sebaliknya, aspek 
informasi menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan fakir 
miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018. 

3. Disposisi 
Hal-hal penting yang perlu dicermati pada indikator disposisi adalah faktor 
pengangkatan birokrat dan insentif:  
a. Pengangkatan birokrat;  

Pelaksana kebijakan penanganan fakir miskin di masing-masing OPD belum 
memiliki pemahaman secara utuh tentang tugas dan tanggung jawab mereka 
dalam TKPKD terkait pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin. Program 
atau kegiatan yang dilaksanakan hanya mengikuti aturan dan tupoksi yang melekat 
di Dinas dan aturan dari Instansi vertikal diatasnya.  

b. Insentif; 
Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa telah diberikan insentif dalam bentuk 
honor dalam setiap pelaksanaan kegiatan (namun belum spesifik terhadap 
penanganan fakir miskin).  

Edward III (dalam Winarno, 2007:142-143) mengemukakan bahwa disposisi 
merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi 
implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai memberikan 
dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar 
implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian 
sebaliknya, jika para pelaksana menolak implementasi kebijakan karena konflik 
kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. 
Kurangnya respon pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan fakir 
miskin di Kabupaten Pringsewu menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan 
kebijakan. Adapun aspek insentif menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan 
kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018. 

4. Struktur Birokrasi 
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan 
menjadi pelaksana kebijakan. Edwards III dalam Winarno   (2007:152-153) 
menyebutkan bahwa terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yakni 
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi.  
a. Standar Operasional Prosedur (SOP);  
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artinya kewenangan formal sudah ada dan menjadi otoritas atau legitimasi bagi 
para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. SK yang telah 
diterbitkan merupakan bagian dari kewenangan formal dan merupakan faktor 
pendukung dalam penanganan fakir miskin. Hanya saja pelaksanaanya perlu 
dioptimalkan lagi. 

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi 
kebijakan. Penulis menyimpulkan bahwa terkait sarana dan prasarana pendukung 
masih mencukupi misalnya bangunan, meja kursi, ATK dan lain sebagainya. 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut bahwa pada indikator sumber daya hal aspek 
staf, wewenang, sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung. Sebaliknya, aspek 
informasi menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan fakir 
miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018. 

3. Disposisi 
Hal-hal penting yang perlu dicermati pada indikator disposisi adalah faktor 
pengangkatan birokrat dan insentif:  
a. Pengangkatan birokrat;  

Pelaksana kebijakan penanganan fakir miskin di masing-masing OPD belum 
memiliki pemahaman secara utuh tentang tugas dan tanggung jawab mereka 
dalam TKPKD terkait pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin. Program 
atau kegiatan yang dilaksanakan hanya mengikuti aturan dan tupoksi yang melekat 
di Dinas dan aturan dari Instansi vertikal diatasnya.  

b. Insentif; 
Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa telah diberikan insentif dalam bentuk 
honor dalam setiap pelaksanaan kegiatan (namun belum spesifik terhadap 
penanganan fakir miskin).  

Edward III (dalam Winarno, 2007:142-143) mengemukakan bahwa disposisi 
merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi 
implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai memberikan 
dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar 
implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian 
sebaliknya, jika para pelaksana menolak implementasi kebijakan karena konflik 
kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. 
Kurangnya respon pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan fakir 
miskin di Kabupaten Pringsewu menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan 
kebijakan. Adapun aspek insentif menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan 
kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018. 

4. Struktur Birokrasi 
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan 
menjadi pelaksana kebijakan. Edwards III dalam Winarno   (2007:152-153) 
menyebutkan bahwa terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yakni 
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi.  
a. Standar Operasional Prosedur (SOP);  

Belum semua OPD dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin memiliki SOP. 
Menurut Winarno (2007:150), SOP merupakan perkembangan dari tuntutan 
internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam 
organisasi kerja yang kompleks dan luas. Prosedur kerja ini biasa digunakan untuk 
menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. 
Belum diterapkannya SOP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan penanganan 
fakir miskin menyebabkan para pelaksana kurang mengoptimalkan waktu yang 
tersedia.  

b. Fragmentasi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, telah menerbitkan Surat Keputusan 
Bupati Pringsewu Nomor: B/110/KPTS/B.01/2018 tentang Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Secara kelembagaan Tim ini telah 
menyebar tanggung jawab pelaksanaan kebijakan kepada beberapa OPD agar 
memudahkan dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin. Edward III (dalam 
Winarno, 2007:155) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran 
tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga 
memerlukan koordinasi. Aspek fragmentasi merupakan faktor pendukung, namun 
faktanya Tim ini belum berjalan sebagaimana mestinya dalam penyelenggaraan 
penanganan kemiskinan.   

Berdasarkan temuan penelitian, berkenaan dengan indikator struktur birokrasi, aspek 
SOP merupakan faktor penghambat. Sebaliknya, aspek fragmentasi merupakan faktor 
pendukung pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2018. 

Memperhatikan temuan hasil penelitian, terdapat hubungan antara efektifitas dengan 
faktor pendukung pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten 
Pringsewu tahun 2018, dengan hasil sebagai berikut: 
1. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan pada indikator sumber daya hal aspek 

wewenang dan indikator struktur birokrasi hal aspek fragmentasi melalui penerbitan 
Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/104/KPTS/B.01/2018 tanggal 8 
Januari 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. 
Pembagian tugas dan tanggung jawab para pelaksana juga termuat didalamnya. 
Dukungan wewenang dan pembagian tugas yang ada ternyata secara umum belum 
di pahami dan di jalankan dengan baik oleh pelaksana, sehingga belum cukup 
meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di 
Kabupaten Pringsewu tahun 2018 baik pada indikator pencapaian tujuan, integrasi 
dan adaptasi. 

2. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan pada indikator sumber daya hal aspek 
fasilitas masih bersifat umum, belum spesifik kepada fasilitas yang diperlukan dalam 
penanganan fakir miskin misalnya panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat 
pendidikan dan pelatihan, rumah singgah, rumah perlindungan sosial dan Pusat 
Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut belum cukup meningkatkan efektifitas 
pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu tahun 2018 
pada indikator adaptasi. 
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3. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan pada indikator disposisi hal aspek insentif 
belum optimal, mengingat dukungan insentif yang ada belum spesifik terhadap 
penanganan fakir miskin sehingga belum cukup meningkatkan efektifitas 
pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu tahun 2018 
pada indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. 

 
Hubungan Efektivitas dengan Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan 
Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018. 
Memperhatikan temuan hasil penelitian, terdapat hubungan antara efektifitas dengan 
faktor pendukung pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten 
Pringsewu tahun 2018, dengan hasil sebagai berikut: 
1. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan pada indikator sumber daya hal aspek 

wewenang dan indikator struktur birokrasi hal aspek fragmentasi melalui penerbitan 
Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/104/KPTS/B.01/2018 tanggal 8 
Januari 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. 
Pembagian tugas dan tanggung jawab para pelaksana juga termuat didalamnya. 
Dukungan wewenang dan pembagian tugas yang ada ternyata secara umum belum 
di pahami dan di jalankan dengan baik, sehingga belum cukup meningkatkan 
efektifitas pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu 
tahun 2018 baik pada indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. 

2. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan pada indikator sumber daya hal aspek 
fasilitas masih bersifat umum, belum spesifik kepada fasilitas yang diperlukan dalam 
penanganan fakir miskin misalnya panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat 
pendidikan dan pelatihan, rumah singgah, rumah perlindungan sosial dan Pusat 
Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut belum cukup meningkatkan efektifitas 
pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu tahun 2018 
pada indikator adaptasi. 

3. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan pada indikator disposisi hal aspek insentif 
belum optimal, mengingat dukungan insentif yang ada belum spesifik terhadap 
penanganan fakir miskin sehingga belum cukup meningkatkan efektifitas 
pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu tahun 2018 
pada indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. 

Selanjutnya juga terdapat hubungan antara efektifitas dengan faktor penghambat 
pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu tahun 2018 
dengan hasil sebagai berikut: 
1. Pencapaian tujuan  

Berdasarkan temuan hasil penelitian bahwa pada pelaksanaan kebijakan penanganan 
fakir miskin pada indikator pencapaian tujuan hasilnya belum efektif, yakni aspek 
kurun waktu bahwa target Indikator Kinerja Utama (IKU) penanggulangan 
kemiskinan tahun 2018 belum tercapai, aspek sasaran bahwa sebagian besar 
pelaksana belum menggunakan Basis Data Terpadu kemiskinan, aspek dasar hukum 
bahwa sebagian besar pelaksana kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten 
Pringsewu belum mengetahui dan memahami UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
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3. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan pada indikator disposisi hal aspek insentif 
belum optimal, mengingat dukungan insentif yang ada belum spesifik terhadap 
penanganan fakir miskin sehingga belum cukup meningkatkan efektifitas 
pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu tahun 2018 
pada indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. 

 
Hubungan Efektivitas dengan Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan 
Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018. 
Memperhatikan temuan hasil penelitian, terdapat hubungan antara efektifitas dengan 
faktor pendukung pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten 
Pringsewu tahun 2018, dengan hasil sebagai berikut: 
1. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan pada indikator sumber daya hal aspek 

wewenang dan indikator struktur birokrasi hal aspek fragmentasi melalui penerbitan 
Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/104/KPTS/B.01/2018 tanggal 8 
Januari 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. 
Pembagian tugas dan tanggung jawab para pelaksana juga termuat didalamnya. 
Dukungan wewenang dan pembagian tugas yang ada ternyata secara umum belum 
di pahami dan di jalankan dengan baik, sehingga belum cukup meningkatkan 
efektifitas pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu 
tahun 2018 baik pada indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. 

2. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan pada indikator sumber daya hal aspek 
fasilitas masih bersifat umum, belum spesifik kepada fasilitas yang diperlukan dalam 
penanganan fakir miskin misalnya panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat 
pendidikan dan pelatihan, rumah singgah, rumah perlindungan sosial dan Pusat 
Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut belum cukup meningkatkan efektifitas 
pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu tahun 2018 
pada indikator adaptasi. 

3. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan pada indikator disposisi hal aspek insentif 
belum optimal, mengingat dukungan insentif yang ada belum spesifik terhadap 
penanganan fakir miskin sehingga belum cukup meningkatkan efektifitas 
pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu tahun 2018 
pada indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. 

Selanjutnya juga terdapat hubungan antara efektifitas dengan faktor penghambat 
pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu tahun 2018 
dengan hasil sebagai berikut: 
1. Pencapaian tujuan  

Berdasarkan temuan hasil penelitian bahwa pada pelaksanaan kebijakan penanganan 
fakir miskin pada indikator pencapaian tujuan hasilnya belum efektif, yakni aspek 
kurun waktu bahwa target Indikator Kinerja Utama (IKU) penanggulangan 
kemiskinan tahun 2018 belum tercapai, aspek sasaran bahwa sebagian besar 
pelaksana belum menggunakan Basis Data Terpadu kemiskinan, aspek dasar hukum 
bahwa sebagian besar pelaksana kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten 
Pringsewu belum mengetahui dan memahami UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin. Dihubungkan dengan faktor penghambat pelaksanaan 
kebijakan penanganan fakir miskin, maka hal tersebut terjadi dikarenakan hasil 
komunikasi yang dijalankan tidak optimal dan kurang dipahami oleh para pelaksana, 
sehingga secara umum belum diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan 
di Instansinya masing-masing.  
 

2. Integrasi 
Mayoritas OPD yang tergabung dalam TKPKD belum memiliki SOP penanganan fakir 
miskin dan proses sosialisasi yang dilakukan belum optimal. Hal tersebut disebabkan 
karena terjadi distorsi informasi pada indikator komunikasi bahwa substansi 
kebijakan dan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab tidak dipahami 
secara utuh. Selain itu juga menyebabkan hasil dari proses sosialisasi menjadi tidak 
optimal. Demikian halnya pada aspek informasi pada indikator sumber daya bahwa 
informasi yang tersedia relatif terbatas, artinya informasi yang ada tidak diketahui 
dan dipahami oleh pelaksana sehingga hasilnya kurang optimal, dengan kata lain 
kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu dalam mengadakan 
sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan internal OPD yang 
terlibat dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin menjadi rendah.  
Pada aspek prosedur, didapatkan hasil bahwa pemerintah daerah Kabupaten 
Pringsewu secara umum belum memiliki Standar Operasional Prosedur pelaksanaan 
kebijakan penanganan fakir miskin yang tersebar di berbagai OPD. Dihubungkan 
dengan indikator struktur birokrasi pada aspek Standar Operasional Prosedur (SOP), 
maka ketiadaan SOP menyebabkan layanan dalam pelaksanaan kebijakan 
penanganan fakir miskin menjadi tidak seragam, ukuran waktu yang tidak jelas dan 
bisa jadi menyimpang dari aturan yang ada.  

3. Adaptasi 
Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu dalam 
pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di tahun 2018 pada indikator adaptasi 
belum efektif, memperhatikan aspek sumber daya dan aspek sarana dan prasarana. Di 
hubungkan dengan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pada indikator sumber 
daya hal aspek informasi, disimpulkan bahwa kurangnya informasi yang tersedia di 
masing-masing OPD teknis selaku pelaksana kebijakan menyebabkan rendahnya 
dukungan dalam penyediaan sumber daya dan sarana dan prasarana. 
Informasi yang ada baik aspek tujuan dan sasaran kebijakan, pembagian tugas, 
bentuk pelaksanaan dan lain sebagainya perlu disosialisasikan secara masif agar 
diketahui dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut akan 
meningkatkan kompetensi pelaksana, pengetahuan, pemahaman dan pentingnya 
pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin. Selain itu, kompetensi dan 
pemahaman pelaksana akan membuat seluruh pemangku kepentingan semakin 
adaptif dengan kebijakan pemerintah pusat, semakin sinergis, terarah dan 
berkelanjutan, termasuk dalam memberikan dukungan sumberdaya pelaksana dan 
dukungan sarana dan prasarana. 
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SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Hasil penelitian tentang efektifitas pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di 
Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut: 
1. Efektivitas pelaksanaan kebijakan 

Pada indikator pencapaian tujuan bahwa target kinerja dan sasaran belum tercapai, 
pemahaman pelaksana terhadap dasar hukum rendah. Pada indikator integrasi bahwa 
respon pelaksana kebijakan rendah dan sebagian besar belum memiliki SOP. Pada 
indikator adaptasi bahwa aspek staf belum optimal dan kurangnya sarana dan 
prasarana.  

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan 
Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan ditemukan pada indikator sumber daya 
dan struktur birokrasi yakni diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pringsewu 
Nomor: B/110/KPTS/B.01/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah (TKPKD) tahun 2018, indikator   disposisi, terdapat insentif. 
Adapun faktor penghambat ditemukan pada indikator komunikasi bahwa terjadi 
distorsi informasi, indikator sumber daya bahwa staf masih kurang dan pemahaman 
pelaksana masih rendah akan tugas dan tanggung jawab para pelaksana. Selanjutnya 
pada indikator struktur birokrasi, sebagian besar pelaksana belum memiliki SOP.  

3. Hubungan efektivitas dengan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan 
Faktor pendukung yang ada belum cukup meningkatkan efektifitas pelaksanaan 
kebijakan. Adapun faktor penghambat berdampak negatif pada indikator pencapaian 
tujuan, integrasi dan adaptasi.  
Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dipaparkan, disimpulkan bahwa  
pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 
tidak berjalan efektif. 
 

a. Saran 
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan penanganan fakir 

miskin di Kabupaten Pringsewu agar lebih terarah terpadu dan berkelanjutan serta 
berpihak kepada fakir miskin (pro poor) di masa yang akan datang perlu dilakukan 
perbaikan pada aspek-aspek sebagai berikut: 
1. Seluruh pelaksana memberikan dukungan dalam bentuk program dan kegiatan di 

instansinya masing-masing agar IKU meningkat, Menggunakan BDT sebagai sasaran 
penerima program, dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan UU nomor 13 
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.  

2. Masing-masing pelaksana/OPD dibuat dan ditetapkan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) pada program/kegiatan yang berhubungan dengan penanganan 
fakir miskin agar terjamin ketepatan waktu dan keseragaman dalam pelayanan. 
Proses sosialisasi dilakukan lebih masif agar pelaksana mengetahui tugas dan 
tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin. 

3. Perlu dilakukan penambahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) 
pelaksana penanganan fakir miskin. selain itu, dilakukan penambahan alokasi 
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SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Hasil penelitian tentang efektifitas pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di 
Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut: 
1. Efektivitas pelaksanaan kebijakan 

Pada indikator pencapaian tujuan bahwa target kinerja dan sasaran belum tercapai, 
pemahaman pelaksana terhadap dasar hukum rendah. Pada indikator integrasi bahwa 
respon pelaksana kebijakan rendah dan sebagian besar belum memiliki SOP. Pada 
indikator adaptasi bahwa aspek staf belum optimal dan kurangnya sarana dan 
prasarana.  

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan 
Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan ditemukan pada indikator sumber daya 
dan struktur birokrasi yakni diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pringsewu 
Nomor: B/110/KPTS/B.01/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah (TKPKD) tahun 2018, indikator   disposisi, terdapat insentif. 
Adapun faktor penghambat ditemukan pada indikator komunikasi bahwa terjadi 
distorsi informasi, indikator sumber daya bahwa staf masih kurang dan pemahaman 
pelaksana masih rendah akan tugas dan tanggung jawab para pelaksana. Selanjutnya 
pada indikator struktur birokrasi, sebagian besar pelaksana belum memiliki SOP.  

3. Hubungan efektivitas dengan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan 
Faktor pendukung yang ada belum cukup meningkatkan efektifitas pelaksanaan 
kebijakan. Adapun faktor penghambat berdampak negatif pada indikator pencapaian 
tujuan, integrasi dan adaptasi.  
Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dipaparkan, disimpulkan bahwa  
pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 
tidak berjalan efektif. 
 

a. Saran 
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan penanganan fakir 

miskin di Kabupaten Pringsewu agar lebih terarah terpadu dan berkelanjutan serta 
berpihak kepada fakir miskin (pro poor) di masa yang akan datang perlu dilakukan 
perbaikan pada aspek-aspek sebagai berikut: 
1. Seluruh pelaksana memberikan dukungan dalam bentuk program dan kegiatan di 

instansinya masing-masing agar IKU meningkat, Menggunakan BDT sebagai sasaran 
penerima program, dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan UU nomor 13 
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.  

2. Masing-masing pelaksana/OPD dibuat dan ditetapkan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) pada program/kegiatan yang berhubungan dengan penanganan 
fakir miskin agar terjamin ketepatan waktu dan keseragaman dalam pelayanan. 
Proses sosialisasi dilakukan lebih masif agar pelaksana mengetahui tugas dan 
tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin. 

3. Perlu dilakukan penambahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) 
pelaksana penanganan fakir miskin. selain itu, dilakukan penambahan alokasi 

anggaran dan menggali sumber-sumber pendanaan penanganan fakir miskin seperti 
melalui CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Pringsewu. 
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IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PENDIDIK 
DALAM PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI 

PADA ANAK USIA DINI DI TK CUT MUTIA BANDAR LAMPUNG 
 

Destri Melyanda2 
 

ABSTRAK 
Idealnya pembelajaran yang diadakan di lembaga PAUD dilakukan melalui tatap muka 
langsung, bermain, dan hal-hal yang bersifat menyenangkan (Mukhlisoh, 2020). Namun, 
dalam masa pandemi ini, mau tidak mau pendidik menghadapi tantangan baru untuk 
lebih meningkatkan kemampuan dalam hal pembelajaran secara daring (dalam jaringan) 
atau online, namun tetap memenuhi standar perkembangan anak usia dini. TK Cut 
Mutia Bandar Lampung memanfaatkan aplikasi daring yaitu Zoom untuk proses belajar 
mengajar, dan aplikasi Whatsapp untuk berkomunikasi dengan orang tua murid selama 
masa pandemi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menggambarkan implementasi 
komunikasi pendidik dalam pembelajaran daring di masa pandemi, serta hambatan dan 
upaya yang dilakukan pendidik di TK Cut Mutia Bandar Lampung. Metode artikel ini 
adalah artikel kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang 
digunakan dalam artikel ini adalah Teori Computer Mediated Communication (CMC) dari 
Walther (1992). Hasil artikel ini menggambarkan bahwa implementasi komunikasi 
pendidik dalam pembelajaran daring sudah melibatkan unsur-unsur komunikasi; 
komunikator, pesan, media, komunikan, efek, dan umpan balik. Hambatan yang dihadapi 
pendidik saat pembelajaran daring yaitu jaringan internet yang kurang stabil, kebutuhan 
kuota internet yang besar, kesulitan memantau perkembangan anak, anak kurang 
komunikatif, serta kesulitan dalam pengkondisian emosi anak. 
Kata kunci: Komunikasi Pendidik, Pembelajaran Daring, Anak Usia Dini 
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IMPLEMENTATION OF EDUCATOR COMMUNICATIONS 
IN ONLINE LEARNING DURING THE PANDEMIC 

FOR EARLY AGE CHILDREN AT TK CUT MUTIA BANDAR LAMPUNG 
 

ABSTRACT 
Ideally, learning held at PAUD institutions is done through face-to-face, play, and fun 
things (Mukhlisoh, 2020). However, during this pandemic, educators inevitably face new 
challenges to further improve their skills in online or online learning, while still meeting 
early childhood development standards. TK Cut Mutia Bandar Lampung utilizes an online 
application, namely Zoom for the teaching and learning process, and the Whatsapp 
application to communicate with parents during the pandemic. The purpose of this study 
was to describe the implementation of educator communication in online learning during 
the pandemic, as well as the obstacles and efforts made by educators at Cut Mutia 
Kindergarten, Bandar Lampung. This research method is descriptive qualitative research 
with a case study approach. This research is linked to the Computer Mediated 
Communication (CMC) Theory of Walther (1992). The results of this study illustrate that 
the implementation of educator communication in online learning has involved elements 
of communication; communicator, message, media, communicant, effects, and feedback. 
The obstacles faced by educators when learning online are an unstable internet network, 
the need for a large internet quota, difficulty monitoring children's development, less 
communicative children, and difficulties in conditioning children's emotions. 
Keywords: Educator Communication, Online Learning, Early Childhood 
   
PENDAHULUAN 

Kegiatan belajar mengajar di tanah air berubah ketika virus corona masuk ke 
Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 
36962/MPK.A/HK/2020 agar seluruh kegiatan belajar mengajar baik di sekolah 
maupun kampus perguruan tinggi menggunakan metode daring (dalam jaringan) 
alias online sebagai upaya pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran Covid-
19. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka 
secara langsung antara guru dan siswa tetapi dilakukan melalui online yang 
menggunakan jaringan internet.  

Idealnya pembelajaran yang diadakan di lembaga PAUD, sesuai dengan prinsip dan 
umumnya dilakukan selama ini adalah melalui tatap muka langsung, bermain, dan pada 
hal-hal yang bersifat menyenangkan (Mukhlisoh, 2020). Namun, dalam masa pandemi 
ini, mau tidak mau guru ataupun pendidik menghadapi tantangan yang baru agar lebih 
meningkatkan kemampuan dalam hal pembelajaran secara online namun tetap dapat 
memenuhi standar perkembangan anak usia dini. Meskipun daring, pembelajaran anak 
usia dini harus mengedepankan enam aspek perkembangan anak usia dini yakni nilai 
agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni 
(Nurdin&Anhusadar, 2020:687). 
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Ideally, learning held at PAUD institutions is done through face-to-face, play, and fun 
things (Mukhlisoh, 2020). However, during this pandemic, educators inevitably face new 
challenges to further improve their skills in online or online learning, while still meeting 
early childhood development standards. TK Cut Mutia Bandar Lampung utilizes an online 
application, namely Zoom for the teaching and learning process, and the Whatsapp 
application to communicate with parents during the pandemic. The purpose of this study 
was to describe the implementation of educator communication in online learning during 
the pandemic, as well as the obstacles and efforts made by educators at Cut Mutia 
Kindergarten, Bandar Lampung. This research method is descriptive qualitative research 
with a case study approach. This research is linked to the Computer Mediated 
Communication (CMC) Theory of Walther (1992). The results of this study illustrate that 
the implementation of educator communication in online learning has involved elements 
of communication; communicator, message, media, communicant, effects, and feedback. 
The obstacles faced by educators when learning online are an unstable internet network, 
the need for a large internet quota, difficulty monitoring children's development, less 
communicative children, and difficulties in conditioning children's emotions. 
Keywords: Educator Communication, Online Learning, Early Childhood 
   
PENDAHULUAN 

Kegiatan belajar mengajar di tanah air berubah ketika virus corona masuk ke 
Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 
36962/MPK.A/HK/2020 agar seluruh kegiatan belajar mengajar baik di sekolah 
maupun kampus perguruan tinggi menggunakan metode daring (dalam jaringan) 
alias online sebagai upaya pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran Covid-
19. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka 
secara langsung antara guru dan siswa tetapi dilakukan melalui online yang 
menggunakan jaringan internet.  

Idealnya pembelajaran yang diadakan di lembaga PAUD, sesuai dengan prinsip dan 
umumnya dilakukan selama ini adalah melalui tatap muka langsung, bermain, dan pada 
hal-hal yang bersifat menyenangkan (Mukhlisoh, 2020). Namun, dalam masa pandemi 
ini, mau tidak mau guru ataupun pendidik menghadapi tantangan yang baru agar lebih 
meningkatkan kemampuan dalam hal pembelajaran secara online namun tetap dapat 
memenuhi standar perkembangan anak usia dini. Meskipun daring, pembelajaran anak 
usia dini harus mengedepankan enam aspek perkembangan anak usia dini yakni nilai 
agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni 
(Nurdin&Anhusadar, 2020:687). 

Peran seorang guru diperlukan agar orang tua di rumah dapat membimbing anak-
anaknya tetap melakukan aktivitas pembelajaran. Pentingnya komunikasi antara orang 
tua dan guru, terutama untuk memastikan anak-anak belajar secara efektif dan 
mendapatkan yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan karakter anak selama 
masa pandemi. Seorang pengajar PAUD harus mampu merencanakan, mengarahkan, 
dan mendidik siswa dengan cara yang mudah dipahami oleh siswanya walaupun secara 
online. Dalam Buku Saku yang diterbitkan oleh Direktorat PAUD Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul “Membangun Komunikasi Positif Antara 
Guru PAUD dengan Orang Tua Murid” disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan, 
termasuk di PAUD, dalam kondisi pandemi telah mendorong percepatan penggunaan 
teknologi dalam pembelajaran, terutama kepada pembelajaran secara daring. Guru 
dalam waktu singkat mengalihkan pembelajaran tatap muka di sekolah menjadi 
pembelajaran daring/jarak jauh, berkolaborasi dengan orang tua.  

Disebutkan juga dalam buku saku tersebut bahwa salah satu metode yang banyak 
diterapkan dalam pembelajaran daring adalah dengan menggunakan aplikasi video 
conference. Sejalan dengan itu, penggunaan aplikasi belajar jarak jauh menjadi 
kebutuhan baru yang tak terhindarkan. Pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi yang selama ini sudah lekat dengan keseharian akan berubah dan bergeser 
secara drastis. Smartphone tidak sekadar untuk berkomunikasi, bermedia sosial 
sebagaimana lazimnya, kini bertambah fungsi menjadi sarana belajar, bahkan di sebagian 
daerah menjadi utama. Banyak cara ditempuh, beragam aplikasi dicobaterapkan, 
misalnya aplikasi video conference Zoom yang menjadi tren tersendiri. Meskipun bukan 
satu-satunya, Zoom menempati posisi teratas dalam penggunaannya selama pandemi 
Covid-19. Selain Zoom, beberapa aplikasi yang menyediakan layanan video conference, 
ada Cisco Webex Meeting, Google Hangouts, Google Meet, Skype, dan lain-lain. 

TK Cut Mutia Bandar Lampung adalah TK percontohan yang dinaungi langsung 
oleh Balai Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Lampung (salah satu 
Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). TK Cut Mutia 
memanfaatkan aplikasi daring yaitu Zoom untuk proses belajar mengajar, dan aplikasi 
Whatsapp untuk berkomunikasi dengan orang tua murid selama masa pandemi ini. 
Lewat aplikasi Zoom, guru-guru di TK Cut Mutia berinteraksi tatap muka dengan siswa 
sehingga anak-anak tetap dapat merasakan suasana belajar seperti di sekolah. Nasib 
Wasito, selaku Kepala Sekolah TK Cut Mutia, mengungkapkan ketika peneliti melakukan 
pra artikel pada tanggal 13 Agustus 2020, bahwa dengan memanfaatkan teknologi 
sebagai sarana belajar mengajar yang dilengkapi dengan video menarik maka 
pembelajaran tetap dapat berjalan walaupun jarak jauh alias online. Anak-anak tetap bisa 
berinteraksi dengan guru dan teman-temannya walaupun tidak bertatap muka secara 
langsung, agar tetap ada ikatan emosional antara siswa dan gurunya. 

"Yang dilakukan TK Cut Mutia cukup berbeda dengan sekolah yang lainnya. Jika 
beberapa TK lain hanya melakukan 2 kali dalam seminggu untuk pembelajaran secara 
live dan sisa hari lainnya hanya pemberian tugas saja, TK Cut Mutia melakukan 
pembelajaran online melalui Zoom setiap hari, Senin sampai dengan Jumat. Jadi pola 
materi pembelajaran berkesinambungan dengan mata pelajaran yang ada di kurikulum, 
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serta mengurangi pemberian tugas yang dapat membebani orang tua murid. Sedangkan 
komunikasi pihak sekolah dengan wali murid melalui WhatsApp Group." ujar Nasib 
Wasito. Tujuan pembelajaran online melalui Zoom, menurut Nasib Wasito, adalah untuk 
memudahkan orang tua sehingga proses pembelajaran berlangsung sesuai metode yang 
diajarkan di sekolah. Menurut beliau dengan belajar lewat media daring, anak-anak 
dapat mandiri dan tetap merasa dekat dengan gurunya seperti di sekolah. 

Kegiatan pembelajaran secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom dan 
Whatsapp Group (WAG) ini merupakan terapan dari teori Computer Mediated 
Communication atau disingkat CMC. Menurut Walther (1992) dalam buku yang ditulis 
oleh Liliweri (2015:58), teori CMC menjelaskan suatu proses komunikasi yang dimediasi 
oleh komputer di mana pengirim pesan menyampaikan pesannya melalui komputer. 
Menurut Nurdin (2020:121), Joseph Walther mempunyai asumsi bahwa pengguna CMC 
akan beradaptasi dalam melakukan pengembangan relasi antar individu sebagaimana 
hubungan yang terjadi secara tatap muka berlangsung. Ada 3 asumsi tahapan 
pemrosesan informasi menurutnya yaitu tahap informasi interpersonal, pembentukan 
kesan, dan pengembangan relasi. Dalam artikel ini, tahapan pemrosesan informasi dapat 
dilihat dari proses komunikasi yang dilakukan oleh pendidik di TK Cut Mutia pada 
pembelajaran yang dimediasi oleh aplikasi Zoom dan WAG. 

Setiap proses pembelajaran tentunya tidak lepas dari hambatan. Apalagi 
pembelajaran dimasa pandemi yang notabene dilaksanakan secara daring. Dibutuhkan 
effort yang besar dari berbagai pihak, khususnya guru, agar proses pembelajaran 
berjalan lancar. Begitu pula yang dialami TK Cut Mutia Bandar Lampung, berdasarkan 
wawancara peneliti dengan pengajar di TK Cut Mutia Bandar Lampung pada saat pra 
artikel tnggal 13 Agustus 2020, beberapa guru mengeluhkan kesulitan untuk menjaga 
fokus anak murid selama kelas Zoom berlangsung dan tentunya juga sulit membuat 
betah anak murid agar duduk diam di depan laptop atau handphone selama 
pembelajaran, selain permasalahan utama yaitu terkait signal atau koneksi jaringan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas maka artikel ini akan 
menjelaskan implementasi komunikasi guru TK Cut Mutia Bandar Lampung dalam 
pembelajaran daring selama masa pandemi agar berlangsung efektif dalam sebuah judul 
“Implementasi Komunikasi Pendidik dalam Pembelajaran di Masa Pandemi pada Anak 
Usia Dini di TK Cut Mutia Bandar Lampung”. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan 
adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian ini akan menitik 
beratkan pada implementasi komunikasi pendidik (guru) anak usia dini di TK Cut Mutia 
Bandar Lampung dalam pembelajaran selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini 
adalah penelitian yang besifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian 
kualitatif deskriptif. Salah satu penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian 
dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri 
secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data 
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Kegiatan pembelajaran secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom dan 
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dilihat dari proses komunikasi yang dilakukan oleh pendidik di TK Cut Mutia pada 
pembelajaran yang dimediasi oleh aplikasi Zoom dan WAG. 

Setiap proses pembelajaran tentunya tidak lepas dari hambatan. Apalagi 
pembelajaran dimasa pandemi yang notabene dilaksanakan secara daring. Dibutuhkan 
effort yang besar dari berbagai pihak, khususnya guru, agar proses pembelajaran 
berjalan lancar. Begitu pula yang dialami TK Cut Mutia Bandar Lampung, berdasarkan 
wawancara peneliti dengan pengajar di TK Cut Mutia Bandar Lampung pada saat pra 
artikel tnggal 13 Agustus 2020, beberapa guru mengeluhkan kesulitan untuk menjaga 
fokus anak murid selama kelas Zoom berlangsung dan tentunya juga sulit membuat 
betah anak murid agar duduk diam di depan laptop atau handphone selama 
pembelajaran, selain permasalahan utama yaitu terkait signal atau koneksi jaringan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas maka artikel ini akan 
menjelaskan implementasi komunikasi guru TK Cut Mutia Bandar Lampung dalam 
pembelajaran daring selama masa pandemi agar berlangsung efektif dalam sebuah judul 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan 
adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian ini akan menitik 
beratkan pada implementasi komunikasi pendidik (guru) anak usia dini di TK Cut Mutia 
Bandar Lampung dalam pembelajaran selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini 
adalah penelitian yang besifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian 
kualitatif deskriptif. Salah satu penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian 
dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri 
secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data 

studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain 
dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003: 1).  

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, 
gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek 
penelitan atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang 
diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22). Data sekunder adalah 
data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam 
penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti serta dari studi 
pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis 
seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain (Arikunto, 2010:22). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Sugiyono, 
2011:225) wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan metode 
wawancara dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara di dalam penelitian 
ini adalah wawancara langsung dengan Guru TK Cut Mutia Bandar Lampung, Kepala 
Sekolah TK Cut Mutia Bandar Lampung, dan juga murid serta orang tua murid yang 
mendampingi dalam proses pembelajaran daring. Kemudian, melalui teknik observasi, 
peneliti dapat mengamati hal-hal yang tidak di dapat dari responden saat melakukan 
wawancara. Dengan metode observasi ini peneliti dapat mengamati secara langsung 
fenomena yang terjadi sebagai data tambahan dan memperoleh gambaran yang lebih 
jelas atas fenomena yang sebenarnya. Dokumentasi yang digunakan peneliti disini 
berupa foto, tangkap layar (screenshoot), serta data-data terkait kegiatan pembelajaran 
daring melalui aplikasi Zoom TK Cut Mutia Bandar Lampung. Hasil penelitian dari 
observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh 
foto-foto. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi komunikasi merupakan bagian ketiga dari strategi komunikasi. 
Implementasi komunikasi yaitu menerapkan metode dan teknik perencanaan proses 
komunikasi termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta materi perencanaan 
(Liliweri Alo, 1997: 286). Penetapan strategi dalam perencanaan proses komunikasi, tidak 
lepas dari unsur-unsur komunikasi. Unsur komunikasi adalah hal-hal mendasar yang 
harus ada di dalam proses komunikasi. Menurut Joseph de Vito, K. Sereno, dan Erika 
Vora (dalam Cangara, 2012:27) unsur penting dalam komunikasi adalah sumber, pesan, 
media, penerima, efek, umpan balik, dan gangguan.  
 
Komunikator 

Dalam konteks pembelajaran sebagai proses komunikasi, peran pendidik bisa 
sebagai sumber informasi/komunikator, sebagai penerima pesan/komunikan, serta 
sebagai sumber belajar (Nofrion, 2016:63). Yang berperan sebagai komunikator dalam 
pembelajaran daring di TK Cut Mutia Bandar Lampung adalah guru kelas TK A dan B. 
Sebagai pengirim pesan, efektivitas penyampaian pesan dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, seperti keterampilan berkomunikasi, sikap dan kepribadian, pengetahuan, sistem 
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sosial, dan budaya (Nofrion, 2016:64). Keterampilan berkomunikasi menjadi faktor utama 
penentu efektivitas penyampaian pesan. Guru adalah pihak yang paling 
bertanggungjawab terhadap berlangsungnya komunikasi yang efektif dalam 
pembelajaran, sehingga guru dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 
agar menghasilkan proses pembelajaran yang efektif. Menurut Onong Uhjana Effendy 
(2002: 6-8) berdasarkan keterampilan berkomunikasi yang dapat dilakukan oleh 
komunikator salah satunya adalah teknik komunikasi yang digolongkan menjadi teknik 
komunikasi informatif, persuasif, pervasif, koersif, instruktif, dan hubungan manusiawi. 
Teknik komunikasi yang digunakan guru TK Cut Mutia Bandar Lampung selama 
pembelajaran daring di masa pendemi yaitu: Teknik komunikasi informatif, persuasif, 
dan instruktif. 

Dilihat dari berbagai teknik komunikasi yang digunakan oleh guru TK Cut Mutia 
dalam menyampaikan materi pelajaran pada pembelajaran daring yaitu teknik 
informatif, persuasif, dan instruktif, ini sesuai dengan sifat khas dari komunikasi 
menurut Teori CMC. Sifat komunikasi multifungsional, dimana komunikasi melayani 
berbagai fungsi yang berbeda, yaitu untuk menginformasikan, mempengaruhi, 
mengontrol, merayu, dan sebagainya (Thurlow, 2004:18). Implementasi teknik 
komunikasi yang digunakan komunikator dalam penelitian ini juga merupakan salah satu 
cara beradaptasi dalam penggunaan Computer Mediated Communications. 

Selain teknik komunikasi, pola komunikasi juga berperan penting dalam 
menciptakan komunikasi yang efektif. Dengan demikian, diperlukan konsep pola 
komunikasi antara guru dan anak didik agar meciptakan proses belajar mengajar yang 
efektif. Pola komunikasi yang digunakan guru TK Cut Mutia dalam proses pembelajaran 
daring adalah komunikasi dua arah. Pola komunikasi dua arah yang dilakukan guru TK 
Cut Mutia bertujuan tidak hanya guru saja yang aktif, tetapi anak-anak juga terlibat 
aktif. Pola komunikasi ini sangat mungkin dilakukan menggunakan aplikasi Zoom dan 
Whatsapp Group, karena memungkinkan penggunanya untuk menerima respon atau 
feedback secara langsung dari lawan bicara. Pola komunikasi dua arah dilakukan guru TK 
Cut Mutia dalam pembelajaran daring di semua kegiatan pembelajaran. Baik di kelas TK 
A maupun kelas TK B pola komunikasi dua arah dapat dilihat mulai dari kegiatan awal 
yaitu menyapa anak dan orang tua yang sudah join di kelas Zoom, kemudian guru 
bercerita, bernyanyi, mengerjakan worksheet atau prakarya, serta dilanjut pada kegiatan 
tanya jawab di akhir pembelajaran untuk mereview materi hari itu. 
 
Pesan 

Pesan yang disampaikan oleh guru TK Cut Mutia adalah materi pembelajaran. 
Dalam pembelajaran daring menggunakan Zoom dan Whatsapp Group materi 
pembelajaran yang disampaikan guru adalah berupa komunikasi dalam bentuk verbal 
dan nonverbal. Guru TK Cut Mutia menyampaikan komunikasi verbal lisan ketika 
pembelajaran daring menggunakan Zoom, sedangkan tulisan ketika menggunakan 
Whatsapp Group. Hidayat (2012: 13-14) membagi beberapa aspek komunikasi verbal 
kedalam beberapa poin diantaranya; vocabulary (perbendaharaan kata-kata), humor, 
singkat dan jelas, waktu yang tepat. Selama pembelajaran daring menggunakan Zoom, 
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sosial, dan budaya (Nofrion, 2016:64). Keterampilan berkomunikasi menjadi faktor utama 
penentu efektivitas penyampaian pesan. Guru adalah pihak yang paling 
bertanggungjawab terhadap berlangsungnya komunikasi yang efektif dalam 
pembelajaran, sehingga guru dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 
agar menghasilkan proses pembelajaran yang efektif. Menurut Onong Uhjana Effendy 
(2002: 6-8) berdasarkan keterampilan berkomunikasi yang dapat dilakukan oleh 
komunikator salah satunya adalah teknik komunikasi yang digolongkan menjadi teknik 
komunikasi informatif, persuasif, pervasif, koersif, instruktif, dan hubungan manusiawi. 
Teknik komunikasi yang digunakan guru TK Cut Mutia Bandar Lampung selama 
pembelajaran daring di masa pendemi yaitu: Teknik komunikasi informatif, persuasif, 
dan instruktif. 

Dilihat dari berbagai teknik komunikasi yang digunakan oleh guru TK Cut Mutia 
dalam menyampaikan materi pelajaran pada pembelajaran daring yaitu teknik 
informatif, persuasif, dan instruktif, ini sesuai dengan sifat khas dari komunikasi 
menurut Teori CMC. Sifat komunikasi multifungsional, dimana komunikasi melayani 
berbagai fungsi yang berbeda, yaitu untuk menginformasikan, mempengaruhi, 
mengontrol, merayu, dan sebagainya (Thurlow, 2004:18). Implementasi teknik 
komunikasi yang digunakan komunikator dalam penelitian ini juga merupakan salah satu 
cara beradaptasi dalam penggunaan Computer Mediated Communications. 

Selain teknik komunikasi, pola komunikasi juga berperan penting dalam 
menciptakan komunikasi yang efektif. Dengan demikian, diperlukan konsep pola 
komunikasi antara guru dan anak didik agar meciptakan proses belajar mengajar yang 
efektif. Pola komunikasi yang digunakan guru TK Cut Mutia dalam proses pembelajaran 
daring adalah komunikasi dua arah. Pola komunikasi dua arah yang dilakukan guru TK 
Cut Mutia bertujuan tidak hanya guru saja yang aktif, tetapi anak-anak juga terlibat 
aktif. Pola komunikasi ini sangat mungkin dilakukan menggunakan aplikasi Zoom dan 
Whatsapp Group, karena memungkinkan penggunanya untuk menerima respon atau 
feedback secara langsung dari lawan bicara. Pola komunikasi dua arah dilakukan guru TK 
Cut Mutia dalam pembelajaran daring di semua kegiatan pembelajaran. Baik di kelas TK 
A maupun kelas TK B pola komunikasi dua arah dapat dilihat mulai dari kegiatan awal 
yaitu menyapa anak dan orang tua yang sudah join di kelas Zoom, kemudian guru 
bercerita, bernyanyi, mengerjakan worksheet atau prakarya, serta dilanjut pada kegiatan 
tanya jawab di akhir pembelajaran untuk mereview materi hari itu. 
 
Pesan 

Pesan yang disampaikan oleh guru TK Cut Mutia adalah materi pembelajaran. 
Dalam pembelajaran daring menggunakan Zoom dan Whatsapp Group materi 
pembelajaran yang disampaikan guru adalah berupa komunikasi dalam bentuk verbal 
dan nonverbal. Guru TK Cut Mutia menyampaikan komunikasi verbal lisan ketika 
pembelajaran daring menggunakan Zoom, sedangkan tulisan ketika menggunakan 
Whatsapp Group. Hidayat (2012: 13-14) membagi beberapa aspek komunikasi verbal 
kedalam beberapa poin diantaranya; vocabulary (perbendaharaan kata-kata), humor, 
singkat dan jelas, waktu yang tepat. Selama pembelajaran daring menggunakan Zoom, 

penggunaan kata-kata oleh guru sangat penting mengingat komunikan adalah anak usia 
dini yang perbendaharaan kata nya masih minim. Komunikasi tidak akan efektif bila 
pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Pemilihan kata yang 
sederhana dan jelas sudah dilakukan oleh  guru TK Cut Mutia dengan menyesuaikan 
kondisi anak-anak. Guru TK Cut Mutia juga tak jarang melontarkan lelucon ketika 
proses pembelajaran daring berlangsung, mengingat karakter anak usia dini yang 
menyukai tertawa, sehingga guru mengemas materi pembelajaran yang lucu dan ringan 
agar anak mudah menyerap. Guru TK Cut Mutia juga kerap menggunakan suara-suara 
unik menyesuaikan karakter ketika guru sedang mendongeng. Hal ini tampak ketika 
guru TK Cut Mutia sedang mendongeng dengan tema Pengenalan Teknologi, guru 
menirukan suara ringtone handphone, sehingga dapat menarik perhatian anak-anak 
untuk fokus duduk menatap layar dan mendengarkan. Sedangkan melalui Whatsapp 
Group (WAG), guru TK Cut Mutia melakukan komunikasi verbal berupa tulisan. Ketika 
menyampaikan infromasi kepada wali murid di WAG, pemilihan kata yang tepat, singkat, 
dan jelas sudah diterapkan oleh guru kelas A maupun kelas B. 

Penyampaian materi pelajaran dengan menggunakan komunikasi verbal oleh guru 
selama pembelajaran daring merupakan bagian dari tahap informasi interpersonal dari 
Teori CMC, yaitu tahap dimana guru sebagai pengguna media online (pada penelitian ini 
adalah Zoom) untuk menyampaikan pesan berupa materi pelajaran kepada anak 
didiknya. Kemudian penggunaan beberapa aspek komunikasi verbal yang digunakan 
guru selama pembelajaran daring, seperti humor dan pemilihan kata-kata yang mudah 
dimengerti anak, membuat tahapan pemrosesan informasi dalam Teori CMC ini 
berkembang pada tahap pembentukan kesan. Dengan penggunaan komunikasi verbal 
yang baik oleh guru membuat anak didik membentuk kesan terhadap cara penyampaian 
pesan dari guru yang membuat mereka merasa nyaman sehingga mudah memahami apa 
yang disampaikan. 

Komunikasi nonverbal yang paling sering digunakan guru TK Cut Mutia adalah 
berupa pesan fasial, yaitu menggunakan muka/wajah untuk menyampaikan makna 
tertentu. Gabungan dari mulut, lidah, mata, alis merupakan ekspresi seseorang 
(Rakhmat, 2000: 292). Guru TK Cut Mutia seringkali menampilkan wajah ceria, 
tersenyum lebar, penuh semangat selama pembelajaran daring berlangsung. Guru TK 
Cut Mutia juga menggunakan gerakan tangan untuk menegaskan pesan verbal yang 
mereka sampaikan, seperti tepuk tangan atau mengacungi jempol untuk mengapresiasi 
anak didik ketika berhasil menyelesaikan worksheet, menjawab pertanyaan, atau 
melakukan hal positif lainnya. Ini membuat rasa percaya diri anak didik meningkat. 
Komuniaksi nonverbal lainnya, yaitu  intonasi sering dimainkan guru kususnya ketika 
sedang mendongeng. Volume suara guru TK Cut Mutia juga sudah baik, dengan suara 
lantang dan penuh semangat misalnya ketika bernyanyi dan mendongeng.  
 
Media 

Dalam pembelajaran di masa pandemi, TK Cut Mutia menggunakan media daring. 
TK Cut Mutia memilih aplikasi Zoom dan Whatsapp Group (WAG) untuk proses belajar 
mengajarnya. Pemilihan aplikasi ini berdasarkan keputusan bersama Kepala Sekolah dan 
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Guru TK Cut Mutia Bandar Lampung. Menurut Kepala Sekolah TK Cut Mutia dalam 
wawancara dengan peneliti, pertimbangan mereka memilih Zoom adalah karena dapat di 
akses dengan mudah secara gratis bukan aplikasi berbayar, kemudian juga dilihat dari 
fiturnya yang menurut mereka mendukung untuk proses pembelajaran daring. 
Sedangkan untuk WAG, TK Cut Mutia memang sudah memiliki WAG dari sebelum 
pemerintah mewajibkan Belajar dari Rumah. WAG dinilai praktis dan mudah digunakan. 

Menurut John December (1997), Computer Mediated Commnication (CMC) adalah 
proses manusia berkomunikasi dengan menggunakan via komputer, dengan melibatkan 
seseorang, dalam situasi konteks tertentu, dengan terlibat dalam proses untuk 
membentuk media sebagai tujuan (Thurlow, dkk, 2004:15). Hal yang dimaksud di sini 
bukanlah bagaimana dua mesin atau lebih dapat saling berinteraksi, namun bagaimana 
dua orang atau lebih dapat berkomunikasi satu dengan lainnya dengan menggunakan 
alat bantu komputer melalui program aplikasi yang ada pada komputer tersebut. 
Dengan ini dapat diketahui, bahwa yang diperlukan partisipan CMC dalam menjalankan 
komunikasi dengan komunikannya harus melibatkan dua komponen, yaitu komputer 
dan jaringan internet. Sebenarnya, bukan hanya komputer dan jaringan internet saja, 
namun dalam komputer tersebut harus terdapat program atau aplikasi tertentu yang 
memungkinkan komunikator untuk berinteraksi dengan komunikannya. Dalam hal 
pembelajaran daring di TK Cut Mutia Bandar Lampung aplikasi yang digunakan yaitu 
Zoom dan Whatsapp Group. 
 
Komunikan 

Komunikan dalam proses pembelajaran daring di TK Cut Mutia Bandar Lampung 
selama masa pandemi adalah anak usia dini kelas TK A (8 anak) dan TK B (9 anak). 
Dimana mereka dibagi lagi menjadi 2 kelas daring, yaitu kelas pagi dan kelas sore, 
dengan pertimbangan pemilihan waktu untuk wali murid mendampingi anak usia dini 
dalam pembelajaran daring. 

Adapun syarat komunikan sebagai faktor penyebab keberhasilan komunikasi yang 
patut diperhatikan ialah kerangka pengetahuan dan lingkup pengalaman. (Suryanto, 
2015: 192-194). Anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, 
karena anak usia dini tumbuh dan berkembang dengan banyak cara dan berbeda. 
Karakteristik anak usia dini adalah unik, egosentris, imajinatif, memiliki rasa ingin tahu 
yang besar, dan daya konsentrasi pendek (Hartati, 2005:8). Begitu juga dengan anak usia 
dini di TK Cut Mutia Bandar Lampung, dengan latar belakang yang berbeda tentunya 
memiliki karakteristik yang berbeda pula. 

Komunikan yang dalam penelitian ini adalah anak usia dini di TK Cut Mutia ini 
salah satu faktor penentu terjadinya pengembangan relasi dalam Computer Mediated 
Communication atau komunikasi yang dimediasi oleh komputer. Joshep Walther 
memiliki asumsi bahwa pengguna CMC akan beradaptasi dalam melakukan 
pengembangan relasi antar inividu  sebagaimana hubungan yang terjadi secara tatap 
muka berlangsung (Nurdin, 2020:122). Bagaimana anak didik dalam pembelajaran daring 
ini mengelola kesan terhadap pendidik atau gurunya yang selanjutnya menentukan 
pengembangan relasi antar guru dan anak didik. Ketika anak didik dapat membentuk 
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Guru TK Cut Mutia Bandar Lampung. Menurut Kepala Sekolah TK Cut Mutia dalam 
wawancara dengan peneliti, pertimbangan mereka memilih Zoom adalah karena dapat di 
akses dengan mudah secara gratis bukan aplikasi berbayar, kemudian juga dilihat dari 
fiturnya yang menurut mereka mendukung untuk proses pembelajaran daring. 
Sedangkan untuk WAG, TK Cut Mutia memang sudah memiliki WAG dari sebelum 
pemerintah mewajibkan Belajar dari Rumah. WAG dinilai praktis dan mudah digunakan. 

Menurut John December (1997), Computer Mediated Commnication (CMC) adalah 
proses manusia berkomunikasi dengan menggunakan via komputer, dengan melibatkan 
seseorang, dalam situasi konteks tertentu, dengan terlibat dalam proses untuk 
membentuk media sebagai tujuan (Thurlow, dkk, 2004:15). Hal yang dimaksud di sini 
bukanlah bagaimana dua mesin atau lebih dapat saling berinteraksi, namun bagaimana 
dua orang atau lebih dapat berkomunikasi satu dengan lainnya dengan menggunakan 
alat bantu komputer melalui program aplikasi yang ada pada komputer tersebut. 
Dengan ini dapat diketahui, bahwa yang diperlukan partisipan CMC dalam menjalankan 
komunikasi dengan komunikannya harus melibatkan dua komponen, yaitu komputer 
dan jaringan internet. Sebenarnya, bukan hanya komputer dan jaringan internet saja, 
namun dalam komputer tersebut harus terdapat program atau aplikasi tertentu yang 
memungkinkan komunikator untuk berinteraksi dengan komunikannya. Dalam hal 
pembelajaran daring di TK Cut Mutia Bandar Lampung aplikasi yang digunakan yaitu 
Zoom dan Whatsapp Group. 
 
Komunikan 

Komunikan dalam proses pembelajaran daring di TK Cut Mutia Bandar Lampung 
selama masa pandemi adalah anak usia dini kelas TK A (8 anak) dan TK B (9 anak). 
Dimana mereka dibagi lagi menjadi 2 kelas daring, yaitu kelas pagi dan kelas sore, 
dengan pertimbangan pemilihan waktu untuk wali murid mendampingi anak usia dini 
dalam pembelajaran daring. 

Adapun syarat komunikan sebagai faktor penyebab keberhasilan komunikasi yang 
patut diperhatikan ialah kerangka pengetahuan dan lingkup pengalaman. (Suryanto, 
2015: 192-194). Anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, 
karena anak usia dini tumbuh dan berkembang dengan banyak cara dan berbeda. 
Karakteristik anak usia dini adalah unik, egosentris, imajinatif, memiliki rasa ingin tahu 
yang besar, dan daya konsentrasi pendek (Hartati, 2005:8). Begitu juga dengan anak usia 
dini di TK Cut Mutia Bandar Lampung, dengan latar belakang yang berbeda tentunya 
memiliki karakteristik yang berbeda pula. 

Komunikan yang dalam penelitian ini adalah anak usia dini di TK Cut Mutia ini 
salah satu faktor penentu terjadinya pengembangan relasi dalam Computer Mediated 
Communication atau komunikasi yang dimediasi oleh komputer. Joshep Walther 
memiliki asumsi bahwa pengguna CMC akan beradaptasi dalam melakukan 
pengembangan relasi antar inividu  sebagaimana hubungan yang terjadi secara tatap 
muka berlangsung (Nurdin, 2020:122). Bagaimana anak didik dalam pembelajaran daring 
ini mengelola kesan terhadap pendidik atau gurunya yang selanjutnya menentukan 
pengembangan relasi antar guru dan anak didik. Ketika anak didik dapat membentuk 

kesan yang baik terhadap gurunya, sehingga pengembangan relasi berikutnya yaitu 
merasa nyaman dengan gurunya dan juga proses pembelajaran daring melalui Zoom, 
maka akan mempengaruhi efektifitas pembelajaran daring tersebut. 
 
Efek 

Efek atau dampak yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima 
pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan. 
Komunikasi efektif dalam konteks  pembelajaran adalah komunikasi yang dilakukan 
tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran (Iriantara, 2014:29). Guru TK Cut Mutia 
dalam mengimplementasikan komunikasi selama kelas Zoom akan dikatakan efektif 
ketika memberi efek perubahan pada sisi positif serta kemajuan perkembangan untuk 
anak didiknya. Aspek perkembangan anak usia dini menurut Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2013 adalah; (1) Nilai 
agama dan moral, (2) Fisik-Motorik, (3) Kognitif, (4) Bahasa, (5) Sosial-Emosional, dan (6) 
Seni. 

Untuk mengetahui efek yang terjadi pada anak didiknya,  TK Cut Mutia Bandar 
Lampung menggunakan assessment atau penilaian berbasis daring setiap bulannya, 
penilaian anekdot guru, serta penilaian portofolio dari worksheet atau lembar kerja 
murid. Assessment dibuat untuk mengetahui kemajuan belajar anak dan sebagai teknik 
pelaporan.  

Berdasarkan hasil assessment Semester ke-1 Tahun Pelajaran 2020/2021 anak didik 
di TK Cut Mutia Bandar Lampung, menunjukkan 70% dari total jumlah siswa 17 anak, 
perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, kognitif, 
dan seni sudah di tahap  BSH (Berkembang Sesuai Harapan) dan MB (Mulai Berkembang) 
atau sedikitnya mengalami perubahan. Dan 30% menunjukkan perkembangannya masih 
ada yang di tahap BB (Belum Berkembang). Dari hasil tersebut dapat dikatakan 
pembelajaran daring yang disampaikan oleh guru kelas A dan B TK Cut Mutia Bandar 
Lampung dengan mengimplementasikan komunikasi via Zoom, sudah memberi efek 
untuk anak didiknya.  

Dilihat dari efek yang didapatkan oleh anak didik selama pembelajaran daring 
berlangsung, menunjukan bahwa tahapan pemrosesan informasi dalam Teori CMC 
sudah masuk ke tahap pengembangan relasi. Tahapan pengembangan relasi merupakan 
sebuah tahapan dimana komunikasi yang dimediasikan oleh komputer sudah mulai 
menemukan kecocokan dalam pola komunikasinya sehingga memiliki pengembangan 
relasi antar individu yang terlibat (Nurdin, 2020:122). Sejak diberlakukan pembelajaran 
daring di TK Cut Mutia Bandar Lampung bulan Juli 2020, guru dan anak didik mulai 
terbiasa dengan pola komunikasi dalam pembelajaran daring via Zoom. Meskipun tidak 
dapat menggantikan peran guru dan pembelajaran secara tatap muka langsung, namun 
untuk masa pandemi ini pembelajaran daring adalah pilihan yang tepat agar pendidikan 
untuk anak usia dini tetap berlangsung. 
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Umpan Balik (Feedback) 
TK Cut Mutia menggunakan pola komunikasi dua arah dalam proses 

pembelajarannya, dimana pembelajaran berjalan interaktif, bukan hanya guru yang 
berbicara namun anak juga aktif merespon langsung pesan yang disampaikan guru. 
Respon anak didik ini yang disebut feedback dalam implementasi komunikasi oleh guru 
pada pembelajaran daring. Murid TK Cut Mutia Bandar Lampung memberikan feedback 
selama pembelajaran daring berupa feedback verbal dan feedback nonverbal. 

Feedback verbal terlihat ketika guru TK Cut Mutia menyampaikan pesan 
menggunakan metode tanya jawab. Anak didik akan langsung memberikan tanggapan 
balik untuk pertanyaan guru berupa jawaban. Ada yang melakukannya dengan bahasa 
yang baik dan jelas, ada pula yang menjawab terbata-bata serta dengan bantuan orang 
tuanya. Begitu juga ketika guru menggunakan metode bernyanyi dan bercerita, ketika 
anak dapat mengikuti dan hapal nyanyian dengan baik itu adalah feedback positif dari 
anak didiknya. Feedback verbal juga tampak ketika anak dapat merespon cerita guru 
dengan menyebutkan tokoh dalam cerita atau mengingat alur cerita yang disampaikan 
guru. Melalui feedback verbal ini, guru dapat menilai apakah pesannya tersampaikan 
dengan baik kepada anak didik. Contohnya, di kelas TK B, ketika tema pembelajaran 
Teknologi Komunikasi, guru meminta anak didik untuk menyebutkan masing-masing 
alat komunikasi yang mereka ketahui, kemudian anak didiknya memberi umpan balik 
dari pertanyaan tersebut dengan secara bergiliran menjawab pertanyaan gurunya. 

Feedback nonverbal disampaikan anak melalui komunikasi nonverbal berupa 
gerak-gerik, ekspresi wajah, cara duduk, cara menatap, senyum, isyarat tangan dan 
sebagainya (Afdjani, 2013:95). Guru harus jeli dalam menangkap dan mengartikan 
feedback nonverbal dari anak didiknya, agar dapat mengetahui apakah komunikasi yang 
ia lakukan berjalan efektif atau tidak.  

Pemberian umpan balik (feedback) dari anak didik kepada gurunya menunjukkan 
bahwa hubungan interpersonal diantara guru dan anak didik sudah mengalami 
pengembangan relasi. Sesuai dengan tahapan pemroses informasi dalam Teori CMC 
yaitu tahap informasi interpersonal, tahap pembentukan kesan, dan tahap 
pengembangan relasi. Dimana awalnya guru melakukan penyampaian pesan berupa 
materi pelajaran melalui media komputer yaitu aplikasi Zoom, kemudian anak didik 
mengelola kesan terhadap gurunya (bagaimana teknik komunikasi yang digunakan guru, 
ekspresi, cara berbicara guru, serta hal lainnya yang dapat dilihat dan ditangkap oleh 
anak didik melalui layar monitor) membentuk kesan anak didik terhadap sosok guru dan 
pesan yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya pembentukan kesan ini menentukan 
pengembangan relasi antar guru dan anak didik, ketika mulai menemukan kecocokan 
dalam pola komunikasi yang dilakukan melalui media daring maka hubungan 
interpersonal antara guru dan anak didik sudah memiliki pengembangan relasi dari yang 
sebelumnya belum terbiasa dan tidak nyaman dengan pola komunikasi pembelajaran 
secara daring, menjadi terbiasa melakukannya.  
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Umpan Balik (Feedback) 
TK Cut Mutia menggunakan pola komunikasi dua arah dalam proses 

pembelajarannya, dimana pembelajaran berjalan interaktif, bukan hanya guru yang 
berbicara namun anak juga aktif merespon langsung pesan yang disampaikan guru. 
Respon anak didik ini yang disebut feedback dalam implementasi komunikasi oleh guru 
pada pembelajaran daring. Murid TK Cut Mutia Bandar Lampung memberikan feedback 
selama pembelajaran daring berupa feedback verbal dan feedback nonverbal. 

Feedback verbal terlihat ketika guru TK Cut Mutia menyampaikan pesan 
menggunakan metode tanya jawab. Anak didik akan langsung memberikan tanggapan 
balik untuk pertanyaan guru berupa jawaban. Ada yang melakukannya dengan bahasa 
yang baik dan jelas, ada pula yang menjawab terbata-bata serta dengan bantuan orang 
tuanya. Begitu juga ketika guru menggunakan metode bernyanyi dan bercerita, ketika 
anak dapat mengikuti dan hapal nyanyian dengan baik itu adalah feedback positif dari 
anak didiknya. Feedback verbal juga tampak ketika anak dapat merespon cerita guru 
dengan menyebutkan tokoh dalam cerita atau mengingat alur cerita yang disampaikan 
guru. Melalui feedback verbal ini, guru dapat menilai apakah pesannya tersampaikan 
dengan baik kepada anak didik. Contohnya, di kelas TK B, ketika tema pembelajaran 
Teknologi Komunikasi, guru meminta anak didik untuk menyebutkan masing-masing 
alat komunikasi yang mereka ketahui, kemudian anak didiknya memberi umpan balik 
dari pertanyaan tersebut dengan secara bergiliran menjawab pertanyaan gurunya. 

Feedback nonverbal disampaikan anak melalui komunikasi nonverbal berupa 
gerak-gerik, ekspresi wajah, cara duduk, cara menatap, senyum, isyarat tangan dan 
sebagainya (Afdjani, 2013:95). Guru harus jeli dalam menangkap dan mengartikan 
feedback nonverbal dari anak didiknya, agar dapat mengetahui apakah komunikasi yang 
ia lakukan berjalan efektif atau tidak.  

Pemberian umpan balik (feedback) dari anak didik kepada gurunya menunjukkan 
bahwa hubungan interpersonal diantara guru dan anak didik sudah mengalami 
pengembangan relasi. Sesuai dengan tahapan pemroses informasi dalam Teori CMC 
yaitu tahap informasi interpersonal, tahap pembentukan kesan, dan tahap 
pengembangan relasi. Dimana awalnya guru melakukan penyampaian pesan berupa 
materi pelajaran melalui media komputer yaitu aplikasi Zoom, kemudian anak didik 
mengelola kesan terhadap gurunya (bagaimana teknik komunikasi yang digunakan guru, 
ekspresi, cara berbicara guru, serta hal lainnya yang dapat dilihat dan ditangkap oleh 
anak didik melalui layar monitor) membentuk kesan anak didik terhadap sosok guru dan 
pesan yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya pembentukan kesan ini menentukan 
pengembangan relasi antar guru dan anak didik, ketika mulai menemukan kecocokan 
dalam pola komunikasi yang dilakukan melalui media daring maka hubungan 
interpersonal antara guru dan anak didik sudah memiliki pengembangan relasi dari yang 
sebelumnya belum terbiasa dan tidak nyaman dengan pola komunikasi pembelajaran 
secara daring, menjadi terbiasa melakukannya.  
 
 
 

Hambatan dan Upaya 
Peneliti mengelompokkan hambatan yang dihadapi TK Cut Mutia selama proses 

implementasi komunikasi dalam pembelajaran daring berdasarkan pendapat Joseph De 
Vito, yaitu hambatan fisik, semantik, dan psikologis. Hambatan fisik yang pertama adalah 
jaringan internet yang kurang stabil dan kebutuhan kuota internet yang besar. Karena 
menggunakan media pembelajaran daring sehingga proses pembelajaran sangat 
bergantung pada jaringan internet. Untuk meminimalisir gangguan signal yang up and 
down selama pembelajaran daring, TK Cut Mutia mengharuskan setiap guru kelas 
melakukan pembelajaran daring dari sekolah, selain karena signal di lokasi sekolah 
cukup baik, sekolah juga sudah menggunakan wifi untuk menjadi kestabilan jaringan 
internet. 

Untuk mengatasi ini, pihak TK Cut Mutia mengambil kebijakan untuk memberi 
keringanan pembayaran SPP bulanan anak didik berupa potongan sebesar 30%. Selain 
itu, guru TK Cut Mutia mendaftarkan nomor handphone wali murid ke aplikasi Dapodik 
(Data Pokok Pendidikan) untuk mendapatkan kuota internet gratis dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Subsidi kuota internet selama empat bulan, 
terhitung sejak September s/d Desember 2020. Dengan ketentuan setiap siswa 
mendapat kuota 20 gigabyte (GB)/bulan (terdiri dari 5 GB kuota umum dan 15 GB kuota 
belajar) dan guru mendapat 42 GB/bulan (terdiri dari 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota 
belajar) (Kemdikbud, 2020).  

Hambatan fisik lainnya selain masalah jaringan dan pemakaian kuota adalah 
kesulitan untuk memantau sejauh mana perkembangan anak. hambatan ini sebenarnya 
dapat dilihat oleh Guru TK Cut Mutia dengan melakukan penilaian kepada anak didiknya 
melalui asessment dan evaluasi. Kegiatan assessment dan evaluasi dilaksanakan pada 
akhir pekan. Hal ini dilakukan agar kegiatan daring di awal pekan yang akan datang akan 
terlaksana dengan lebih Proses assesment dalam pembelajaran daring dilaksanakan guru 
bersamaan dengan proses pembelajaran. Dengan melihat perilaku dan respon yang 
diberikan anak pada saat proses pembelajaran, guru menilai perkembangan kemampuan 
anak didik di kelas tersebut.  

Guru melakukan observasi berdasarkan respon dan perilaku anak selama proses 
pembelajaran yang kemudian dituangkan dalam catatan anekot dan lembar checklist 
STPPA (Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak). Namun, penilaian harian ini 
hanya bisa diberikan pada anak yang mengikuti proses pembelajaran dari pada hari itu. 
Sedangkan untuk anak didik yang tidak mengikuti kelas Zoom dikarenakan kesibukan 
orang tua sehingga tidak dapat mendampingi pembelajaran anak ataupun anak memang 
tidak mau mengikuti pembelajaran, guru TK Cut Mutia hanya dapat melakukan penilaian 
dari hasil worksheet yang dikumpulkan saja.  

Hambatan semantik yang terjadi pada saat pembelajaran daring yang dilakukan 
guru TK Cut Mutia yaitu anak kurang merespon informasi yang disampaikan guru saat 
pembelajaran daring. Kurang komunikatifnya anak saat guru bertanya, beberapa anak 
pasif waktu poses pembelajaran daring berlangsung. Dalam mengembangkan 
komunikasi, guru harus lebih kreatif dalam mengembangkan komunikasi dengan 
menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan tidak monoton. Upaya yang 
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dilakukan guru kelas A dan B TK Cut Mutia agar anak didiknya terus merespon selama 
kelas Zoom yaitu dengan sering menanyakan hal yang paling disukai anak, agar anak 
senang dan mau aktif dalam berkomunikasi.  

Hambatan psikologis juga terjadi pada pembelajaran daring di TK Cut Mutia yaitu 
berupa kesulitan dalam pengkondisian emosi / mood anak. Anak usia dini belum mampu 
mengontrol emosinya sendiri, maka butuh peranan orang tua dan guru dalam 
mendampingi dan mengarahkan emosi anak. Ketidakstabilan mood anak adalah bagian 
dari luapan emosi. Semisal, bangun tidur ceria, namun saat mulai sekolah daring, anak 
menjadi tidak semangat bahkan rewel. 

Guru TK Cut Mutia mengusahakan membangun mood baik anak didik dari awal 
pembelajaran daring. Guru menyapa anak didik yang sudah bergabung di kelas Zoom 
dengan memanggil nama anak masing-masing sambil bernyanyi, dan memberi tepuk 
tangan semangat. Guru TK Cut Mutia juga selalu menggunakan intonasi suara yang 
semangat dalam penyampaian materi pembelajaran. Dan guru TK Cut Mutia juga 
memiliki trik untuk mmebuat anak didiknya lebih semangat mengikuti pembelajaran 
daring dengan memberikan lambang ―bintang‖ di layar monitor sebagai apresiasi untuk 
anak didik yang dapat menjawab pertanyaan, atau anak didik yang mau duduk rapih di 
depan layar. 

Mengacu kepada Teori CMC, manusia yang terlibat di dalam komunikasi 
menggunakan teknologi ini memang harus beradaptasi lebih dahulu untuk merasakan 
manfaatnya. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa dirasakan secara jelas seperti 
ketika dilakukannya komunikasi langsung. Namun cara ini cukup membantu ketika jarak 
dan keadaan memisahkan sekelompok individu yang harus melakukan sesuatu secara 
bersama-sama. Seperti halnya dalam pembelajaran daring ini, baik guru maupun anak 
didik harus beradaptasi dalam menjalankannya.  
 
PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian implementasi komunikasi pendidik dalam 
pembelajaran daring selama masa pandemi di TK Cut Mutia Bandar Lampung  yang 
sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring pada anak 
usia dini di TK Cut Mutia melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, 
pesan, media, komunikan, efek, umpan balik, dan hambatan. Unsur-unsur tersebut 
memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga mendukung untuk keberhasilan 
pembelajaran daring selama masa pandemi di TK Cut Mutia. Terlihat dari hasil 
assessment dan evaluasi yang dilakukan guru TK Cut Mutia di Semester 1 yaitu 70% anak 
didik sudah berada di tahap MB (Mulai Berkembang) dari segi aspek dasar 
perkembangan anak usia dini (nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, sosial 
emosional, kognitif, dan seni). Pembelajaran daring selama masa pandemi di TK Cut 
Mutia Bandar Lampung berjalan cukup efektif, meskipun ada beberapa hambatan 
namun dapat diatasi dengan baik. Pembelajaran daring merupakan pilihan yang tidak 
dapat dihindari saat pandemi untuk menyelamatkan pendidikan yang masih harus 
berjalan. Meski dalam perjalanannya dibutuhkan adaptasi dan pengembangan dari 
semua pihak. 
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dilakukan guru kelas A dan B TK Cut Mutia agar anak didiknya terus merespon selama 
kelas Zoom yaitu dengan sering menanyakan hal yang paling disukai anak, agar anak 
senang dan mau aktif dalam berkomunikasi.  

Hambatan psikologis juga terjadi pada pembelajaran daring di TK Cut Mutia yaitu 
berupa kesulitan dalam pengkondisian emosi / mood anak. Anak usia dini belum mampu 
mengontrol emosinya sendiri, maka butuh peranan orang tua dan guru dalam 
mendampingi dan mengarahkan emosi anak. Ketidakstabilan mood anak adalah bagian 
dari luapan emosi. Semisal, bangun tidur ceria, namun saat mulai sekolah daring, anak 
menjadi tidak semangat bahkan rewel. 

Guru TK Cut Mutia mengusahakan membangun mood baik anak didik dari awal 
pembelajaran daring. Guru menyapa anak didik yang sudah bergabung di kelas Zoom 
dengan memanggil nama anak masing-masing sambil bernyanyi, dan memberi tepuk 
tangan semangat. Guru TK Cut Mutia juga selalu menggunakan intonasi suara yang 
semangat dalam penyampaian materi pembelajaran. Dan guru TK Cut Mutia juga 
memiliki trik untuk mmebuat anak didiknya lebih semangat mengikuti pembelajaran 
daring dengan memberikan lambang ―bintang‖ di layar monitor sebagai apresiasi untuk 
anak didik yang dapat menjawab pertanyaan, atau anak didik yang mau duduk rapih di 
depan layar. 

Mengacu kepada Teori CMC, manusia yang terlibat di dalam komunikasi 
menggunakan teknologi ini memang harus beradaptasi lebih dahulu untuk merasakan 
manfaatnya. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa dirasakan secara jelas seperti 
ketika dilakukannya komunikasi langsung. Namun cara ini cukup membantu ketika jarak 
dan keadaan memisahkan sekelompok individu yang harus melakukan sesuatu secara 
bersama-sama. Seperti halnya dalam pembelajaran daring ini, baik guru maupun anak 
didik harus beradaptasi dalam menjalankannya.  
 
PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian implementasi komunikasi pendidik dalam 
pembelajaran daring selama masa pandemi di TK Cut Mutia Bandar Lampung  yang 
sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring pada anak 
usia dini di TK Cut Mutia melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, 
pesan, media, komunikan, efek, umpan balik, dan hambatan. Unsur-unsur tersebut 
memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga mendukung untuk keberhasilan 
pembelajaran daring selama masa pandemi di TK Cut Mutia. Terlihat dari hasil 
assessment dan evaluasi yang dilakukan guru TK Cut Mutia di Semester 1 yaitu 70% anak 
didik sudah berada di tahap MB (Mulai Berkembang) dari segi aspek dasar 
perkembangan anak usia dini (nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, sosial 
emosional, kognitif, dan seni). Pembelajaran daring selama masa pandemi di TK Cut 
Mutia Bandar Lampung berjalan cukup efektif, meskipun ada beberapa hambatan 
namun dapat diatasi dengan baik. Pembelajaran daring merupakan pilihan yang tidak 
dapat dihindari saat pandemi untuk menyelamatkan pendidikan yang masih harus 
berjalan. Meski dalam perjalanannya dibutuhkan adaptasi dan pengembangan dari 
semua pihak. 
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Abstrak 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat desa dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui berbagai 
kegiatan usaha yang dikelola BUMDes dan memotivasi dan membangkitkan kesadaran 
akan potensi yang dimiliki BUMDes serta upaya yang dimilikiuntuk mengembangkan 
potensi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan 
belum maksimalnya Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Purworejo 
Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Tipe penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskripif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan 
dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa BUMDes di Desa Purworejo 
belum maksimal dalam pelaksanaannya hal ini terbukti bahwa pengurus BUMDes tidak 
memiliki perencanaan yang baik dalam mengelola unit usaha BUMDes.Unit usaha 
BUMDes yang dijalankan yaitu ternak lele dan kambing belum dapat menghasilkan 
keuntungan dan tidak berjalan lagi pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan pengurus 
BUMDes tidak memiliki perencanaan yang matang dalam menjalankan BUMDes dan 
tidak adanya program, prosedur serta kebijakan dalam menjalankan BUMDes. 
Pelaksanaan BUMDes harus dijalankan dengan memiliki kemampuan pengurus BUMDes 
dalam mengelola jenis usaha yang dipilih kemudian dalam menjalankan BUMDes harus 
memiliki perencanaan yang tersusun sistematis agar BUMDes di Desa Purworejo dapat 
berhasil dan memperoleh keuntungan dalam menjalankan BUMDes serta dapat 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa 
Kata Kunci: Manajemen Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa 
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The Management of Village-Owned Enterprises 
(A Study on Village-Owned Enterprises of Purworejo Village Negeri Katon Sub-

District, Pesawaran Regency) 
 

Abstract 
The Village-Owned Enterprises (BUMDes) is established to improve the economic welfare 
of rural communities and to create job vacancies through various business activities 
managed by BUMDes including to motivate and to raise awareness of the potential 
possessed by BUMDes and the efforts to develop the potential. This study aims to 
determine the inhibiting factors and the inadequate management of village-owned 
enterprises in Purworejo Village, Negeri Katon Sub-District, Pesawaran Regency. The type 
of this study is descriptive qualitative research. The data collection techniques were 
applied through in-depth interviews and documentation. The results in this study indicate 
that BUMDes in Purworejo Village have not been maximized in their implementation, this 
is evident that BUMDes administrators do not have good planning in managing BUMDes 
business units. BUMDes business units that are run, namely catfish and goats have not 
been able to generate profits and are no longer running. . This is because BUMDes 
administrators do not have careful planning in running BUMDes and there are no 
programs, procedures and policies in running BUMDes. The implementation of BUMDes 
must be carried out by having the ability of BUMDes administrators in managing the type 
of business chosen, then running the BUMDes must have a systematic arrangement so that 
the BUMDes in Purworejo Village can be successful and gain benefits in running BUMDes 
and the benefits of the village community can be felt. 
Keywords: Management, Village-Owned Enterprises 
 
PENDAHULUAN 

Desa merupakan satuan wilayah terendah dalam struktur ketatanegaraan di 
Indonesia. Setelah lahirnya UU Desa, desa diharapkan dapat menjadi mandiri secara 
social, budaya, ekonomi dan politik. Terlebih dengan adanya sembilan program 
Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang salah satu isinya yaitu 
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 
dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini menjadi salah satu bentuk kebijakan 
pembangunan yang dipandang strategis karena pemerintah memberikan perhatian yang 
sangat besar kepada desa, dimana menguatkan wilayah terendah yaitu desa untuk dapat 
berkompetisi secara global. 

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu 
dengan pemberian Dana desa yang bersumber dari APBN. Keuntungan dari adanya Dana 
Desa ini yaitu dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi desa. Desa dapat 
berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, pembangunan, dan pemerdayaan 
desa, menuju desa yang lebih maju. Melalui anggaran yang meningkat maka desa dapat 
mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendorong 
perekonomian desa yang mandiri, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
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The Management of Village-Owned Enterprises 
(A Study on Village-Owned Enterprises of Purworejo Village Negeri Katon Sub-

District, Pesawaran Regency) 
 

Abstract 
The Village-Owned Enterprises (BUMDes) is established to improve the economic welfare 
of rural communities and to create job vacancies through various business activities 
managed by BUMDes including to motivate and to raise awareness of the potential 
possessed by BUMDes and the efforts to develop the potential. This study aims to 
determine the inhibiting factors and the inadequate management of village-owned 
enterprises in Purworejo Village, Negeri Katon Sub-District, Pesawaran Regency. The type 
of this study is descriptive qualitative research. The data collection techniques were 
applied through in-depth interviews and documentation. The results in this study indicate 
that BUMDes in Purworejo Village have not been maximized in their implementation, this 
is evident that BUMDes administrators do not have good planning in managing BUMDes 
business units. BUMDes business units that are run, namely catfish and goats have not 
been able to generate profits and are no longer running. . This is because BUMDes 
administrators do not have careful planning in running BUMDes and there are no 
programs, procedures and policies in running BUMDes. The implementation of BUMDes 
must be carried out by having the ability of BUMDes administrators in managing the type 
of business chosen, then running the BUMDes must have a systematic arrangement so that 
the BUMDes in Purworejo Village can be successful and gain benefits in running BUMDes 
and the benefits of the village community can be felt. 
Keywords: Management, Village-Owned Enterprises 
 
PENDAHULUAN 

Desa merupakan satuan wilayah terendah dalam struktur ketatanegaraan di 
Indonesia. Setelah lahirnya UU Desa, desa diharapkan dapat menjadi mandiri secara 
social, budaya, ekonomi dan politik. Terlebih dengan adanya sembilan program 
Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang salah satu isinya yaitu 
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 
dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini menjadi salah satu bentuk kebijakan 
pembangunan yang dipandang strategis karena pemerintah memberikan perhatian yang 
sangat besar kepada desa, dimana menguatkan wilayah terendah yaitu desa untuk dapat 
berkompetisi secara global. 

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu 
dengan pemberian Dana desa yang bersumber dari APBN. Keuntungan dari adanya Dana 
Desa ini yaitu dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi desa. Desa dapat 
berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, pembangunan, dan pemerdayaan 
desa, menuju desa yang lebih maju. Melalui anggaran yang meningkat maka desa dapat 
mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendorong 
perekonomian desa yang mandiri, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 maka Pemerintah membuat kebijakan 
Pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUMDes).  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan memberikan 
sumbangan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), agar mampu 
melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. 
Sebagaimana halnya sebuah organisasi/lembaga bisnis, pelaksana operasional BUMDes 
harus mempertanggungjawabkan kegiatannya. Pelaksana operasional melaporkan 
pertanggungjawaban pelaksana BUMDes tersebut kepada penasihat yang secara ex-
officio dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan Pemerintah Desa 
mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang 
disampaikan melalui musyawarah desa, dalam hal ini BPD melakukan pengawasan 
terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. 

Upaya dalam mendorong pendirian BUMDes juga dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Pesawaran berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 52 
tahun 2016 tentang Badan usaha Milik Desa yang mengharuskan Pemerintah Desa untuk 
membentuk BUMDes melalui penyertaan modal BUMDes senilai 100 juta per Desa ditiap 
Desa yang mendirikan BUMDes di Kabupaten Pesawaran.  

Pembagian dana BUMDes yang diberikan untuk pengelolaan BUMDes di masing-
masing Desa yaitu sekitar 100juta, dana ini yang akan dipergunakan untuk mengelola 
BUMDes dan hasil dari pelaksanaan BUMDes ini yang akan masuk ke kas Desa dan untuk 
membantu perekonomian desa dan masyarakat sekitar yang tidak memiliki pekerjaan 
yang menggantungkan harapan pada usaha yang diberikan Pemerintah Daerah dalam 
program BUMDes tersebut.  

Berikut daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan BUMDes Tahun 2017: 
 

Tabel 1. Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan BUMDes Tahun 2017 

No Desa Nama Kades 
Jumlah 
Bantuan 

Jenis Kegiatan 

1. Sinar Bandung Cahyono 100.000.000 1. Pengembangan Produksi Pertanian 
2. Penguatan Modal Percetakan/ 

Sablon 
3. Pengembangan Usaha Kripik Tempe 

2. Ponco Kresno Mujahidin 100.000.000 1.Pengembangan Kripik Singkong 
2. Pengembangan Usaha Kelanting 
3. Usaha Pertukangan 

3. Karang Rejo Abdul Mutholib 100.000.000 1. Kerajinan Rakyat(Tapis) 
2. Kegiatan Simpan Pinjam 

4. Purworejo Zainal Abidin 100.000.000 1. Budidaya Ikan Lele 
2. Ternak Kambing Peranakan Etawa 

(PE) 

Sumber: Arsip Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa, 2017 
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Dari data diatas salah satu desa di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran 
yaitu Desa Purworejo yang mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Surya 
Indigo. Kegiatan BUMDesnya berbeda dengan 3 BUMDes yang ada di Kecamatan Negeri 
Katon yaitu budidaya ikan lele dan ternak kambing peranakan etawa. BUMDes di desa 
Purworejo mencoba melakukan usaha yang berbeda dari mayoritas kebanyakan yang 
melaksanakan BUMDes seperti pembuatan kripik, pembuatan kerajinan tapis dan usaha 
pengembangan produkuksi pertanian. BUMDes di Purworejo ingin mencoba melakukan 
perubahan di bidang usaha yang tidak termasuk dalam mayoritas kebanyakan yang 
menjalankan BUMDes.  

Dalam pelaksanaan BUMDes di desa Purworejo terdapat kendala-kendala teknis 
dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil monitoring dalam pelaksanaan BUMDes di 
desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon tercatat masih minimnya kegiatan 
pemerdayaan masyarakat sedangkan dalam http//gerbangrepublik.com (diakses pada 
tanggal 19 Desember 2019) menyatakan bahwa kepala desa berkewajiban atas 
pelaksanaan BUMDes yang didanai oleh pemerintah Daerah agar terlaksana dengan baik 
dan berkelanjutan ditahun berikutnya melalui Dana desa (DD) demi semata-mata 
mewujudkan konstruksi keberdayaan dan kemandirian desa menuju desa tangguh dan 
madiri. 

Berdasarkan penelitian terdahulu Yuli Widyastuti (2017), Peran Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo 
Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah 
bahwa peran BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat pujokerto belum dapat 
memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hal itu dikarenakan masih 
banyak kendala dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDe sejahtera itu 
sendiri. Dari perspektif islam kesejahteraan bukanhanya diukur dari sisi materi tetapi 
juga non mataeri. Masyarakat pujokerto sudah dikatakan sejahtera dalam pandangan 
ekonomi islam karena telah memenuhi kebutuhan al-dharuriyyah (primer), al hijiyyah 
(skunder) dan al-thsaniyyah (pelengkap). (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.  

Selanjutnya Rufaidah Aslamlah (2017), Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha 
Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Hasil dari 
penelitian ini adalah bumdes panggung lestari berperan sebagai lembaga pelayanan 
berbasis masyarakat, pemerintah bumdes memiliki 3 peran antara lain 1. Penyebaran 
informasi dan mendorong pembuatan jaringan, 2. Berperan penting dan vital dalam 
memungkinkan, dan berperan minimal dalam pemberian 3. Realokasi sumberdaya 
karena adanya berbagai tingkat sumber daya yang tersedia bagi masyarakat untuk 
pembangunan. Kemudian ditemukan beberapa dampak dari adanya KUPAS yaitu, 
permasalahan sampah dikelola dengan baik, terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan 
ekonomi dan kesempatan sosial dapat dimaksimalkan). (Skripsi Jurusan Ilmu 
Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta.  
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Dari data diatas salah satu desa di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran 
yaitu Desa Purworejo yang mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Surya 
Indigo. Kegiatan BUMDesnya berbeda dengan 3 BUMDes yang ada di Kecamatan Negeri 
Katon yaitu budidaya ikan lele dan ternak kambing peranakan etawa. BUMDes di desa 
Purworejo mencoba melakukan usaha yang berbeda dari mayoritas kebanyakan yang 
melaksanakan BUMDes seperti pembuatan kripik, pembuatan kerajinan tapis dan usaha 
pengembangan produkuksi pertanian. BUMDes di Purworejo ingin mencoba melakukan 
perubahan di bidang usaha yang tidak termasuk dalam mayoritas kebanyakan yang 
menjalankan BUMDes.  

Dalam pelaksanaan BUMDes di desa Purworejo terdapat kendala-kendala teknis 
dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil monitoring dalam pelaksanaan BUMDes di 
desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon tercatat masih minimnya kegiatan 
pemerdayaan masyarakat sedangkan dalam http//gerbangrepublik.com (diakses pada 
tanggal 19 Desember 2019) menyatakan bahwa kepala desa berkewajiban atas 
pelaksanaan BUMDes yang didanai oleh pemerintah Daerah agar terlaksana dengan baik 
dan berkelanjutan ditahun berikutnya melalui Dana desa (DD) demi semata-mata 
mewujudkan konstruksi keberdayaan dan kemandirian desa menuju desa tangguh dan 
madiri. 

Berdasarkan penelitian terdahulu Yuli Widyastuti (2017), Peran Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo 
Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah 
bahwa peran BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat pujokerto belum dapat 
memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hal itu dikarenakan masih 
banyak kendala dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDe sejahtera itu 
sendiri. Dari perspektif islam kesejahteraan bukanhanya diukur dari sisi materi tetapi 
juga non mataeri. Masyarakat pujokerto sudah dikatakan sejahtera dalam pandangan 
ekonomi islam karena telah memenuhi kebutuhan al-dharuriyyah (primer), al hijiyyah 
(skunder) dan al-thsaniyyah (pelengkap). (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.  

Selanjutnya Rufaidah Aslamlah (2017), Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha 
Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Hasil dari 
penelitian ini adalah bumdes panggung lestari berperan sebagai lembaga pelayanan 
berbasis masyarakat, pemerintah bumdes memiliki 3 peran antara lain 1. Penyebaran 
informasi dan mendorong pembuatan jaringan, 2. Berperan penting dan vital dalam 
memungkinkan, dan berperan minimal dalam pemberian 3. Realokasi sumberdaya 
karena adanya berbagai tingkat sumber daya yang tersedia bagi masyarakat untuk 
pembangunan. Kemudian ditemukan beberapa dampak dari adanya KUPAS yaitu, 
permasalahan sampah dikelola dengan baik, terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan 
ekonomi dan kesempatan sosial dapat dimaksimalkan). (Skripsi Jurusan Ilmu 
Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta.  

Kemudian berdasarkan penelitian Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni (2016), Peranan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakay Pedesaan Studi Pada 
BUMDes diGunung Kidul Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menggali 
dampak keberadaan Badan Usaha Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat. 
Keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan 
sosial namun BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan 
kesejahteraan warga secara langsung, Permasalahan yang muncul terkait BUMDes 
adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan 
pekerjaan di BUMDes. (Universitas Atma Jaya Yogyakarta) 

Dari catatan monev bahwa BUMDes di desa wates dalam pelaksanaan 
pengelolaannya terkelola dengan baik dan tercapainya tujuan untuk mensejahterakan 
masyarakat desa. Berdasarkan catatan monev yang ada di Desa Wates Kecamatan Way 
Ratai, dalam pengelolaan BUMDesnya berjalan cukup baik sampai dengan sekarang. 
Dalam pengelolaan BUMDes di desa Wates sama dengan desa Purworejo yaitu 
pengelolaan budidaya ikan lele dan ternak kambing, tetapi dalam pelaksanaanya di desa 
Purworejo belum berjalan sebaik di desa Wates yang tujuan dari pelaksanaan BUMDes 
yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa dan mengikutsertakan amsyarakat desa 
dalam pelaksanaan BUMDesnya. Desa Wates sudah mengikutsertakan masyarakat desa 
sampai dengan sekarang tidak hanya pengelola BUMDesnya yang mengelola tetapi 
masyarakatnya sudah diikutsertakan. Dengan demikian pelaksanaan BUMDes di desa 
Purworejo dan desa Wates dalam pengelolaan BUMDesnya berbeda walau unit usaha 
yang dikelola sama. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti sejauhmana 
masalah dalam pelaksanaan BUMDes ini.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu untuk diadakan sebuah studi mengenai 
pelaksanaan dan pengelolaan pengembangan Badan Usaha Milik Usaha (BUMDes). 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini, Desa dapat mengembangkan BUMDes dengan 
lebih baik dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian desa. Hal inilah yang 
menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul 
“Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Badan usaha Milik Desa 
Desa Purworejo KecamatanNegeri Katon Kabupaten Pesawaran). 
 
METODE PENELITIAN 

Tipe dari penelitian ini adalah deskripif kualitatif. Digunakan untuk memberikan 
gambaran dan penjelasan mengenai kondisi sebenernya serta permasalahan-
permasalahan yang terjadi seputar peran dinas pemerdayaan masyarakat dan desa 
khususnya pada kegiatan dalam menjalankan program BUMDes di Desa Purworejo 
Kecamatan Negeri Katon. Fokus pada penelitian ini dengan menggunakan fungsi-fungsi 
manajemen dan unsur manajemen yaitu planning (perencanaan), organizing 
(pengorganisasian), actuanting (pelaksanaan), controlling (pengawasan). Unsur-unsur 
Manajemen berupa  manusia (man), uang (money), mesin (machine) 

Penentuan sumber informasi  dilakukan secara Purposive dilandasi tujuan atau 
pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merujuk pada 
data primer dan sekunder, sehingga penulis menggunakan teknik wawancara mendalam 
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untuk jenis data primer  dandokumentasi untuk data sekunder. Verifikasi data terakhir 
yakni uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, bertujuan untuk memperoleh data 
yang sama dan memiliki tingkat validasi yang tinggi.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Badan Usaha Milik Desa Purworejo yang diberi nama BUMDes Surya didirikan 
pada tanggal 12 Oktober 2012 yang merupakan milik dari Pemerintah Desa Purworejo 
Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui 
pengembangan usaha ekonomi dan memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber 
Pendapatan Asli Desa (PAD), agar mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan 
kesejahteraan rakyat secara optimal. Badan Usaha Milik Desa Surya Indigo terbentuk 
pada tahun 2012. 

Tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset 
yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa. BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa, sebagai lembagaa 
usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana 
pendorong untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya di iliki oleh desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 
pelayanan dan usaha untuk kesejahteraan masyarakat desanya. 

Pelaksanaan BUMDes sangat menguntungkan untuk desa yang dalam 
pengelolaaan BUMDesnya berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kerugian yang 
akan masuk kedalam Pendapatan asli desa dan dapat memeberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desanya. Oleh karena itu agar 
tidak adanya permainan politik dalam pelaksanaan BUMDes yang dapat mengganggu 
nilai-nilai kehoidupan masyarakat, maka bisa disimpulkan bahwa BUMDes adalah 
sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai 
oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa 
dengan terstruktur dan termanajemen. 

Keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes sangat 
membantu perekonomian desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa yang 
merasakan hasil dari adanya pelaksanaan BUMDes. Hal ini diperjelas dalam peraturan 
Menteri Desa No 4 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa pendirian BUMDes bertujuan : 
a. Meningkaatkan perekonomian desa 
b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa 
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa 
d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak 

ketiga 
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan 

umum warga 
f. Membuka lapangan kerja 
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untuk jenis data primer  dandokumentasi untuk data sekunder. Verifikasi data terakhir 
yakni uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, bertujuan untuk memperoleh data 
yang sama dan memiliki tingkat validasi yang tinggi.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Badan Usaha Milik Desa Purworejo yang diberi nama BUMDes Surya didirikan 
pada tanggal 12 Oktober 2012 yang merupakan milik dari Pemerintah Desa Purworejo 
Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui 
pengembangan usaha ekonomi dan memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber 
Pendapatan Asli Desa (PAD), agar mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan 
kesejahteraan rakyat secara optimal. Badan Usaha Milik Desa Surya Indigo terbentuk 
pada tahun 2012. 

Tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset 
yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa. BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa, sebagai lembagaa 
usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana 
pendorong untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya di iliki oleh desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 
pelayanan dan usaha untuk kesejahteraan masyarakat desanya. 

Pelaksanaan BUMDes sangat menguntungkan untuk desa yang dalam 
pengelolaaan BUMDesnya berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kerugian yang 
akan masuk kedalam Pendapatan asli desa dan dapat memeberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desanya. Oleh karena itu agar 
tidak adanya permainan politik dalam pelaksanaan BUMDes yang dapat mengganggu 
nilai-nilai kehoidupan masyarakat, maka bisa disimpulkan bahwa BUMDes adalah 
sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai 
oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa 
dengan terstruktur dan termanajemen. 

Keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes sangat 
membantu perekonomian desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa yang 
merasakan hasil dari adanya pelaksanaan BUMDes. Hal ini diperjelas dalam peraturan 
Menteri Desa No 4 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa pendirian BUMDes bertujuan : 
a. Meningkaatkan perekonomian desa 
b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa 
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa 
d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak 

ketiga 
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan 

umum warga 
f. Membuka lapangan kerja 

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, 
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa 

h. Meningkatkan endapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa BUMDes 
sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya di bangun atas inisiatif masyarakat 
dan menganut asas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus 
bersumber dari masyarakat. 

Meskipun demikian perlu adanya upaya yang sangat serius untuk mewujudkan dan 
menjadikan pengelolaan BUMDes berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri. 
Dalam mencapai tujuan tersebut BUMDes harus memenuhi kebutuhan (produktif dan 
konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola 
masyarakat dan Pemerintas desa.  

Pelaksanaan BUMDes di Desa Purworejo dalam pelaksanaaannya berjalan dengan 
kepengurusan yang ada, terdapat masing-masing penanggung jawab dari unit usaha 
yang ada di desa Purworejo. Unit ysaha yang aktif sampai dengan sekarang terdapat 4 
yaitu unit usaha pamdes, pasar desa, dan jasa tarup dan yang tidak berjalan lagi yaitu 
dari unit pertaniannya, dikarenakan mengalami kegagalan saat mengelola usaha tertak 
kambing dan lele dan tidak dilanjutkan karena pengurus BUMDes merasa tidak bisa 
mengelola kambing dan lele, dalam pelaksanaannya mengalami kerugian sampai dengan 
30 juta dari dana yang diberikan oleh Bupati Pesawaran melalui Dinas Pemerdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran. Akhirnya digantikan dengan 3 unit usaha 
yang baru yaitu unit pamdes yang dalam pengelolaan usahanya memberikan air bersih 
kepada masyarakat desa, jasa tarup menyewakan tarup untuk acara pernikahan, aqiqah 
dan lainnya dan terakhir unit pasar desa yaitu untuk memberikan pelayanan bagi para 
pedagang yang menyewa lahan atau kios.  

Suatu program ataupun suatu badan usaha sangat dibutuhkan partisipasi 
masyarakat didalamnya agar semua program yang telah direncanakan oleh suatu 
organisasi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Selain partisipasi kondisi masyarakat 
juga sangat berpengaruh didalam keberhasilan program yang telah direncanakanAsvi 
(2017:13). Pada saat masyarakat desa memutuskan untuk membentuk sebuah unit 
organisasi yaitu usaha yang dananya didapatkan dari Pemerintah Pusat, tentunya 
sebelum memutuskan sudah memikirkan bahwa usaha apa yang akan dijalankan siapa 
saja yang dapat menjalankanpelaksanaan dilapangan. Dalam hal ini adalah dalam 
menjalankan BUMDes pengurus sudah tau akan konsekuensi apa yang akan didapatkan 
jika BUMDesnya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan dalam 
penggunaan dananya dipergunakan harus dengan sebaik mungkin agar tidak adanya 
penyimpangan dan penyalahgunaan dana yang sudah diberikan Pemerintah Pusat.  

Agar dapat terlaksanannya manajemen BUMDesberjalan secara optimal tentunya 
perlu ditingkatkan lagi sumber daya manusia yang handal didalamnya dan juga 
partisipasi masyarakat aktif didalamnya agar suatu program yang telah direncanakan itu 
bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Diharapkan masyarakat desa dapat membantu 
dalam pengelolaan pelaksnaan BUMDes dan dapat bekerja sama dalam membangun 
BUMDes ini dan tidak memiliki sifat tidak percaya atau krisis kepercayaan terhadap para 
pengelola BUMDes. Dengan adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan 
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membantu menciptakan kegiatan/program yang lebih bermanfaat dan berkualitas 
sehingga BUMDes bisa berkembang aktif (2017:17). 

Pengurus BUMDes dalam menjalankan BUMDesnya yang sampai saat ini belum 
maksimal dalam pelaksanaannya, dikarenakan terdapat fakto-faktor penghambat 
didalamnya. Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti mencoba mencari 
jawabannya langsung ke pengurus BUMDes di desa Purworejo agar mengetahui 
alasannya kenapa BUMDesnya belum berjalan maksimal dengan menggunakan fungsi 
perencanaan, yaitu: 

 
Protective Benefits 

Protective Benefits yaitu hasil yang mempengaaruhi dari pengurangan 
kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi 
pelaksanaan BUMDes di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten 
Pesawaran. Adapun kesalahan dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Purworejo 
Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yaitu suatu program ataupun suatu 
badan usaha sangat diperlukan suatu perencanaan yang matang dan kemampuan dari 
pengurus BUMDes agar dapat menjalankan unit usaha yang dipilih dapat berjalan secara 
maksimal dapat mendapatkan keuntungan. Selain perencanaan yang matang dalam 
menjalankan BUMDes sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat juga berpengaruh 
didalam keberhasilaan program yang telah direncanakan. Adapun yang menjadi faktor 
yang membuat BUMDes belum berjalan maksimal dalam pelaksanannya yaitu : 
 
Program 

Program merupakan jenis rencana yang disusun kedalam suatu bentuk dari 
berbagai rencana untuk masa depan yang akan datang dari berbagai sumber didalam 
sebuah perusahaan. Didalam sebuah program terdapat rencana jangka panjang atau 
pendek, rencana orientasi rencana operasional, sasaran kebijaksanaan dan prosedur. 
Program mencakup bagian  besar dari perusahaan terutama pada kegiatan yang 
berhubungan  pada pekerjaan untuk mencapai tujuan yang dinginkan (George R. Terry).  

 
Didalam organisasi yang baik harus mempunyai program yang baik pula sehingga 

outputnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Memiliki program-program dalam 
menjalankan organisasi  harus disesuai dengan kemampuan pengurus BUMDes dan 
keadaan lingkungan sekitar BUMDes sehingga program yang dibuat nantinya tidak akan 
berjalan sia-sia. Hal ini yang membuat pengurus BUMDes di Desa Purworejo Kecamatan 
Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tidak berhasil dalam pelaksanaan BUMDesnya dan 
mengalami kerigian cukup parah yaitu terhitung hanya bertahan 3 bulan saja. Ini terjadi 
karena pengurus BUMDes tidak melakukan persiapan yang matang dalam memulai 
suatu unit usaha, tidak di komunikasikan dengan baik antar pengurus BUMDes. Hanya 
saja melihat keuntungan sebelum BUMDes itu berjalan dan setlah berjalannya BUMDes 
unit usaha yang terdiri dari ternak lele mati dikarenakan terhanyut banjir dan ternak 
lele mati dikarenakan terkena virus dan menular dari 1 kambing ke kambing lainnya. 
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membantu menciptakan kegiatan/program yang lebih bermanfaat dan berkualitas 
sehingga BUMDes bisa berkembang aktif (2017:17). 

Pengurus BUMDes dalam menjalankan BUMDesnya yang sampai saat ini belum 
maksimal dalam pelaksanaannya, dikarenakan terdapat fakto-faktor penghambat 
didalamnya. Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti mencoba mencari 
jawabannya langsung ke pengurus BUMDes di desa Purworejo agar mengetahui 
alasannya kenapa BUMDesnya belum berjalan maksimal dengan menggunakan fungsi 
perencanaan, yaitu: 

 
Protective Benefits 

Protective Benefits yaitu hasil yang mempengaaruhi dari pengurangan 
kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi 
pelaksanaan BUMDes di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten 
Pesawaran. Adapun kesalahan dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Purworejo 
Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yaitu suatu program ataupun suatu 
badan usaha sangat diperlukan suatu perencanaan yang matang dan kemampuan dari 
pengurus BUMDes agar dapat menjalankan unit usaha yang dipilih dapat berjalan secara 
maksimal dapat mendapatkan keuntungan. Selain perencanaan yang matang dalam 
menjalankan BUMDes sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat juga berpengaruh 
didalam keberhasilaan program yang telah direncanakan. Adapun yang menjadi faktor 
yang membuat BUMDes belum berjalan maksimal dalam pelaksanannya yaitu : 
 
Program 

Program merupakan jenis rencana yang disusun kedalam suatu bentuk dari 
berbagai rencana untuk masa depan yang akan datang dari berbagai sumber didalam 
sebuah perusahaan. Didalam sebuah program terdapat rencana jangka panjang atau 
pendek, rencana orientasi rencana operasional, sasaran kebijaksanaan dan prosedur. 
Program mencakup bagian  besar dari perusahaan terutama pada kegiatan yang 
berhubungan  pada pekerjaan untuk mencapai tujuan yang dinginkan (George R. Terry).  

 
Didalam organisasi yang baik harus mempunyai program yang baik pula sehingga 

outputnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Memiliki program-program dalam 
menjalankan organisasi  harus disesuai dengan kemampuan pengurus BUMDes dan 
keadaan lingkungan sekitar BUMDes sehingga program yang dibuat nantinya tidak akan 
berjalan sia-sia. Hal ini yang membuat pengurus BUMDes di Desa Purworejo Kecamatan 
Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tidak berhasil dalam pelaksanaan BUMDesnya dan 
mengalami kerigian cukup parah yaitu terhitung hanya bertahan 3 bulan saja. Ini terjadi 
karena pengurus BUMDes tidak melakukan persiapan yang matang dalam memulai 
suatu unit usaha, tidak di komunikasikan dengan baik antar pengurus BUMDes. Hanya 
saja melihat keuntungan sebelum BUMDes itu berjalan dan setlah berjalannya BUMDes 
unit usaha yang terdiri dari ternak lele mati dikarenakan terhanyut banjir dan ternak 
lele mati dikarenakan terkena virus dan menular dari 1 kambing ke kambing lainnya. 

Kepala desa selaku komisari tertinggi dalam pelaksanaan BUMDes ini memiliki 
harus dapat memiliki solusi atas ketidak berhasilan BUMDes di Desa Purworejo. 
Kegagalan dari sektor pertanian ini menjadi tanggung jawab seluruh pengurus BUMDes 
bukan hanya kepala desa, kepala unit yang bertnggung jawab melaikan semua pengurus 
dapat memberikan solusi atas kegagalan pelaksanaan BUMDes tersebut. 

Perencanaan merupakan awal dari pelaksanaan yang harus diterapkan sebelum 
memulai menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan. Hal iini akan berdampak 
pada kepercayaan masyarakat desa akan adaanya BUMDes di desanya. Dengan tujuan 
didirikannya BUMDes agar masyarakat desa dapat merasakan hasil dari adanya BUMDes 
maka dari itu hal ini menjadi pelajaran yang harus diubah bagi pengurus BUMDes 
kedepannya agar memikirkan matang-matang sebelum mententuk BUMDes dan agar 
dana yang sudah diberikan Pemerintah tidak terbuang percuma melainkan dapat 
dipergunakan sebaik-baiknya demi kemajuan BUMDes untuk pengurus BUMDes dan 
juga masyarakat desa.  
 
Kebijakan 

Kebijaksanaan atau yang dimaksud kebijakan merupakan jenis rencana yang paling 
penting didalam memberi kelonggaran dan membatasi kegiatan untuk tindakan-
tindakan manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat agar dapat mempertinggi 
kepercayaan dari anggota manajerial untuk membantu mengembangkan keahlian 
manajerial serta dapat melaksanakan kegiatan yang efektif bagi setiap karyawan. Dalam 
menjalankan sebuah unit usaha BUMDes dalam memilih jenis usaha harus disesuaikan 
dengan kemampuan pengurus BUMDes agar dapat dijalankan dengan semaksimal 
mungkin dalam pelaksanaannya. Agar  dapat dilakukan oleh semua pengurus BUMDes 
untuk hasil yang diinginkan dan juga proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat 
strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana apa aktivitas kerja 
organisasi. 

Kepala desa dapat memberikan tugas ke pengurus BUMDes yang dapat dirasa 
bertanggung jawab atas pelaksanaan BUMDes. Akan tetapi pada pelaksanaannya  tidak 
menerapkan kebijakan  untuk penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai sebuah 
keberhasilan. BUMDes di Desa Purworejo belum berhasil dalam pelaksanaannya karena 
di dalam pelaksanannya tidak terdapat kebijakan yang dibuat untuk seluruh pengurus 
BUMDes. Karenanya terjadilah kerugian dalam menjalankan BUMDes, tidak menerapkan 
perencanaan yang matang, tidak ada kesiapan yang dilakukan dengan benar dalam 
mengambil langkah karena ketidak berhasilan yang terjadi. Hal ini lah yang paling 
mendasar BUMDes di Desa Purworejo tidak dapat dikatakan maksimal dalam pelaksnaan 
BUMDesnya dan hanya dapat bertahan hanya 3 bulan saja. Kesalahan ada kepada 
seluruh pengurus BUMDes agar dapat memperbaiki langkah dan pengambilan 
keputusan untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan BUMDesnya.  
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Prosedur 
Merupakan suatu rencana yang menguraikan urutan kronologi yang tepat dari 

tugas-tugas khusus dan menetapkan orang-orang yang akan melaksanakannya. 
Didalamnya terdapat mengenai ketentuan jumlah waktu yang disediakan, biaya dan 
usaha untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Dalam proses berorganisasi harus ada 
prosedur yang jelas dan baik itu dalam menjalankan programnya atau pun prosedur 
lainnya yang bersangkutan dengan organisasi tersebut agar organisasi tersebut 
mempunyai aturan didalam melaksanakan program. 

Akan tetapi di dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Purworejo tidak memiliki 
prosedur yang baik hal ini terlihat dari ketidak berhasilan dalam menjalankan BUMDes. 
Terhitung hanya 3 bulan saja dalam bertahan pelaksanaan BUMDesnya. Jika memiliki 
perencanaan yang matang terdapat prosedur yang baik pula maka keduanya dapat 
diterapkan dalam pelaksanaan BUMDes. Pelaksanaan BUMDes yang dilakukan oleh 
pengurus BUMDes belum adanya perencanaan program unit usaha yang sedang 
dijalankan yaitu ternak lele dan kambing. Belum dapat menarik minat masyarakat desa 
untuk ikut serta dalam pelaksanaan BUMDes.  

Pengorganisasian pada BUMDes sekarang hanya berpacu pada satu unit usaha saja 
sebaiknya dapat dikembangkan lagi dan melihat dari kemampuan pengurus BUMDes 
juga untuk melaksanakannya. Dapat menggunakan sumber daya local yang ada di desa 
untuk menjalankan unit usaha gar lebih bisa memaksimalkan pelaksanaan BUMDes. 
Tidak hanya memikirkan keuntungan saja akan tetapi dapat benar-benar dijalankan oleh 
pengurus BUMDes dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.    

 
Tabel 1. Analisis Protective Benefits 

No Fungsi Perencanaan Deskripsi Hasil 
1. Program Pengurus BUMDes tidak  menerapkan program-program dalam 

menjalankan BUMDes  yang seharusnya dapat dijalankan untuk 
membantu pengurus BUMDes menjalankan unit usaha BUMDes. Hal 
ini yang menjadi alasan karena BUMDes di Desa Purworejo belum 
maksimal dalam pelaksanannya karena tidak menerapkan program 
dalam perencanaan dalam memilih unit usaha BUMDes yang akan 
dilaksanakan karenanya bberjalan dengan sia-sia. 

1.  Kebijakan  Pengurus BUMDes tidak menerapkan kebijakan dalam memilih unit 
usaha BUMDes karenanya tujuan yang ingin dicapai tidak dapat 
dijalankan dengan semaksimal mungkin dalam pelaksanaannya. 
Untuk  dapat mencapai sebuah tujuan yang  dapat dikembangkan 
dengan  rencana serta aktivitas kerja di organisasi Pemerintahan. 

2.  Prosedur Tidak menerapkan prosedur dalam menjalankan unit usaha BUMDes 
yang seharusnya dapat dilakukan oleh pengurus BUMDes dengan 
adanya prosedur maka akan berjalan sesuai dengan kemampuan 
pengurus BUMDes. Prosedur seharusnya dapat dijalankan oleh 
pengurus BUMDes agar dapat memaksimalkan pelaksanaan 
BUMDes. 
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Prosedur 
Merupakan suatu rencana yang menguraikan urutan kronologi yang tepat dari 

tugas-tugas khusus dan menetapkan orang-orang yang akan melaksanakannya. 
Didalamnya terdapat mengenai ketentuan jumlah waktu yang disediakan, biaya dan 
usaha untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Dalam proses berorganisasi harus ada 
prosedur yang jelas dan baik itu dalam menjalankan programnya atau pun prosedur 
lainnya yang bersangkutan dengan organisasi tersebut agar organisasi tersebut 
mempunyai aturan didalam melaksanakan program. 

Akan tetapi di dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Purworejo tidak memiliki 
prosedur yang baik hal ini terlihat dari ketidak berhasilan dalam menjalankan BUMDes. 
Terhitung hanya 3 bulan saja dalam bertahan pelaksanaan BUMDesnya. Jika memiliki 
perencanaan yang matang terdapat prosedur yang baik pula maka keduanya dapat 
diterapkan dalam pelaksanaan BUMDes. Pelaksanaan BUMDes yang dilakukan oleh 
pengurus BUMDes belum adanya perencanaan program unit usaha yang sedang 
dijalankan yaitu ternak lele dan kambing. Belum dapat menarik minat masyarakat desa 
untuk ikut serta dalam pelaksanaan BUMDes.  

Pengorganisasian pada BUMDes sekarang hanya berpacu pada satu unit usaha saja 
sebaiknya dapat dikembangkan lagi dan melihat dari kemampuan pengurus BUMDes 
juga untuk melaksanakannya. Dapat menggunakan sumber daya local yang ada di desa 
untuk menjalankan unit usaha gar lebih bisa memaksimalkan pelaksanaan BUMDes. 
Tidak hanya memikirkan keuntungan saja akan tetapi dapat benar-benar dijalankan oleh 
pengurus BUMDes dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.    

 
Tabel 1. Analisis Protective Benefits 

No Fungsi Perencanaan Deskripsi Hasil 
1. Program Pengurus BUMDes tidak  menerapkan program-program dalam 

menjalankan BUMDes  yang seharusnya dapat dijalankan untuk 
membantu pengurus BUMDes menjalankan unit usaha BUMDes. Hal 
ini yang menjadi alasan karena BUMDes di Desa Purworejo belum 
maksimal dalam pelaksanannya karena tidak menerapkan program 
dalam perencanaan dalam memilih unit usaha BUMDes yang akan 
dilaksanakan karenanya bberjalan dengan sia-sia. 

1.  Kebijakan  Pengurus BUMDes tidak menerapkan kebijakan dalam memilih unit 
usaha BUMDes karenanya tujuan yang ingin dicapai tidak dapat 
dijalankan dengan semaksimal mungkin dalam pelaksanaannya. 
Untuk  dapat mencapai sebuah tujuan yang  dapat dikembangkan 
dengan  rencana serta aktivitas kerja di organisasi Pemerintahan. 

2.  Prosedur Tidak menerapkan prosedur dalam menjalankan unit usaha BUMDes 
yang seharusnya dapat dilakukan oleh pengurus BUMDes dengan 
adanya prosedur maka akan berjalan sesuai dengan kemampuan 
pengurus BUMDes. Prosedur seharusnya dapat dijalankan oleh 
pengurus BUMDes agar dapat memaksimalkan pelaksanaan 
BUMDes. 

 

Postive Benefits 
Positive Benefits merupakan bentuk meningkatnya sekses pencapaian tujuan 

organisasi. Dalam pelaksanaan BUMDes tentunya untuk dapat dikatakan berhasil dalam 
menjalankan BUMDes harus sesuai dengan hasil yang didapatkan yaitu mendapatkan 
keuntungan dalam pelaksanaan BUMDesnya dapat mensejehaterakan masyarakat 
desanya dan meningkatkan perekonomian untuk desanya. Ini yang harus dicapai oleh 
pengurs BUMDes di Desa Purworejo untuk bisa dikatakan berhasil dalam pelaksanaan 
BUMDesnya. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan dalam menjalankan BUMDes 
yaitu : 
 
Program  

Menjalankan organisasi Pemerintah yang tujuannya untuk mensejahterakan 
masyarkat desa dan meningkatkan perekonomian desa perlu memiliki program untuk 
menjalankan badan usaha tersebut. Dalam hal ini yaitu dalam menjalankan BUMDes 
harus memiliki program yang telah direncanakan oleh kepala desa dan pengurus 
BUMDes. BUMDes dapat dikatakan berhasil jika harus memiliki perencanaan yang 
matang yang didalamnya terdapat program-program yang sudah dirancang oleh 
pengurus BUMDes.  

Agar dapat terlaksanannya manajemen perencanaan BUMDes berjalan secara 
optimal tentunya perlu ditingkatkan kemampuan pengurus BUMDes dalam menjalankan 
BUMDes agar program yang telah direncanakan itu bisa berjalan sebagaimana 
seharusnya. Menciptakan program yan bermanfaat dan berkualitas sehingga BUMDes 
bisa berkembang aktif. Perencanaan yang telah  dilakukan oleh BUMDes sebagai dasar 
awal untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pengurus BUMDes. Pengurus 
BUMDes harus memiliki kemampuan dalam melakukan sebuah perencanaan untuk 
dapat mengelola unit usaha BUMDes yang telah dipilih untuk dapat dijalankan. Sebab 
dengan adanya perencanaan akan memberikan kontribusi sangat penting  untuk 
mencapai tujuan dari berdirinya BUMDes.   
 
Kebijakan  

Menjalankan BUMDes juga tentu harus memiliki perencanaan yang matang harus 
ada standar yang harus ditetapkan sehingga terdapat kebijakan di dalam perencanaan 
yang sudah dibuat. Kemampuan pengurus BUMDes dalam memilih unit usaha yang akan 
dikelola mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan BUMDes tersebut. Dengan adanya 
kebijakan yang dibuat oleh pengurus BUMDes maka dalam pelaksanaan BUMDes dapat 
dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya.Hal ini dikarenakan organisasi BUMDes ini 
merupakan organisasi yang bertujuan  untuk dapat meperdayakan masyarakat desa agar 
dapat meningkatkan taraf ekonomi untuk kemajuan BUMDes. 

Sumber daya manusia merupakan salah sati faktor keberhasilan BUMDes, tanpa 
adanya sumber daya manusia yang terampil memiliki kompetensi yang handal 
dibidangnya dengan didukung sumber daya manusia yang memadaai akan dapat 
mewujudkankeberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan. Perencanaan yang 
matang atas kebijakan yang telah di buat pengurus BUMDes dapat membantu 
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menjalankan BUMDes agar menghasilkan keuntungan dan juga keberhasilan dari unit 
usaha yang dipilih. Keberhasilan dalam menjalankan BUMDes tidak terlepas dari 
perencanaan yang matang, kemampuan pengurus BUMDes dalam menjalankan BUMDes 
dan juga dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat desa dan juga unit usaha yang dipilih 
dapat berkembang pesat dan tidak berhenti ditengah jalan dalam pelaksanannya. 
 
Prosedur 

Prosedur sangat diperlukan dalam menjalankan BUMDes yang didalam nya 
berisikan perencanaan pada awal membentuk BUMDes. BUMDes dapat dikatakan 
berhasil jika semua yang terlibat dalam menjalankan BUMDes melakukan prosedur yang 
telah ditetapkan. Dengan adanya prosedur maka pengurus BUMDes sudah menjalankan 
BUMDes dengan baik. Karena didalamnya terdapat perencanaan yang matang yang 
sudah dibuat oleh kepala desa dan pengurus BUMDes. 

Keberhasilan BUMDes tidak terlepas dari kerja sama tim yang baik dan juga 
komunikasi antar tim saling terjaga, saling membantu dalam menjalankan BUMDes dan 
bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Jika hal ini dapat dilakukan maka 
BUMDes akan berhasil dalam pelaksanannya. Perencanaan yang baik merupakan kunci 
dari keberhasilan dalam upaya menuju perubahan yang lebih baik dan juga mencapai 
kesuksesan dari rencana yang telah dilakukan. Pelaksanaan dapat mencapai tujuan yang 
telah direncanakan bersama untuk menjamin bahwa rencana yang telah dibuat dapat 
dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dari pengurus BUMDes. 

 
Tabel 2. Positive Benefits 

No  Fungsi Perencanaan Deskripsi Hasil 
1. Program Pengurus BUMDes dapat menerapkan program-

program dalam menjalankan BUMDes  yang harus 
disesuaikan dengan kemampuan pengurus BUMDes 
dan keadaan lingkungan sekitar BUMDes sehingga 
program yang dibuat nantinya tidak akan berjalan sia-
sia. 

2. Kebijakan 
 

Dalam memilih unit usaha BUMDes harus disesuaikan 
dengan kemampuan pengurus BUMDes agar dapat 
dijalankan dengan semaksimal mungkin dalam 
pelaksanaannya. Untuk  mencapai sebuah kebijakan 
yang tujuannya dapat mengembangkan rencana 
aktivitas kerja di organisasi Pemerintahan. 

3. Prosedur 
 

Dalam proses berorganisasi pengurus BUMDes harus 
memiliki  prosedur yang jelas dan sistematis dalam 
menjalankan BUMDes agar pelaksanaan BUMDesnya 
mempunyai aturan didalam melaksanakan tujuan 
untuk memaksimalkan pelaksanaan BUMDes. 
 

Sumber : Hasil wawancara dengn pengurus BUMDes di Desa Purworejo 
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menjalankan BUMDes agar menghasilkan keuntungan dan juga keberhasilan dari unit 
usaha yang dipilih. Keberhasilan dalam menjalankan BUMDes tidak terlepas dari 
perencanaan yang matang, kemampuan pengurus BUMDes dalam menjalankan BUMDes 
dan juga dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat desa dan juga unit usaha yang dipilih 
dapat berkembang pesat dan tidak berhenti ditengah jalan dalam pelaksanannya. 
 
Prosedur 

Prosedur sangat diperlukan dalam menjalankan BUMDes yang didalam nya 
berisikan perencanaan pada awal membentuk BUMDes. BUMDes dapat dikatakan 
berhasil jika semua yang terlibat dalam menjalankan BUMDes melakukan prosedur yang 
telah ditetapkan. Dengan adanya prosedur maka pengurus BUMDes sudah menjalankan 
BUMDes dengan baik. Karena didalamnya terdapat perencanaan yang matang yang 
sudah dibuat oleh kepala desa dan pengurus BUMDes. 

Keberhasilan BUMDes tidak terlepas dari kerja sama tim yang baik dan juga 
komunikasi antar tim saling terjaga, saling membantu dalam menjalankan BUMDes dan 
bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Jika hal ini dapat dilakukan maka 
BUMDes akan berhasil dalam pelaksanannya. Perencanaan yang baik merupakan kunci 
dari keberhasilan dalam upaya menuju perubahan yang lebih baik dan juga mencapai 
kesuksesan dari rencana yang telah dilakukan. Pelaksanaan dapat mencapai tujuan yang 
telah direncanakan bersama untuk menjamin bahwa rencana yang telah dibuat dapat 
dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dari pengurus BUMDes. 

 
Tabel 2. Positive Benefits 

No  Fungsi Perencanaan Deskripsi Hasil 
1. Program Pengurus BUMDes dapat menerapkan program-

program dalam menjalankan BUMDes  yang harus 
disesuaikan dengan kemampuan pengurus BUMDes 
dan keadaan lingkungan sekitar BUMDes sehingga 
program yang dibuat nantinya tidak akan berjalan sia-
sia. 

2. Kebijakan 
 

Dalam memilih unit usaha BUMDes harus disesuaikan 
dengan kemampuan pengurus BUMDes agar dapat 
dijalankan dengan semaksimal mungkin dalam 
pelaksanaannya. Untuk  mencapai sebuah kebijakan 
yang tujuannya dapat mengembangkan rencana 
aktivitas kerja di organisasi Pemerintahan. 

3. Prosedur 
 

Dalam proses berorganisasi pengurus BUMDes harus 
memiliki  prosedur yang jelas dan sistematis dalam 
menjalankan BUMDes agar pelaksanaan BUMDesnya 
mempunyai aturan didalam melaksanakan tujuan 
untuk memaksimalkan pelaksanaan BUMDes. 
 

Sumber : Hasil wawancara dengn pengurus BUMDes di Desa Purworejo 
 

 

Perencanaan yang baik harusnya dapat dinikmati oleh masyarakat desa karena 
BUMDes adalah Badan usaha yang didirikan dengan bantuan dana dari Pemerintah 
Pusat untuk membantu perekonomian masyarakat desa disekitar desa yang tidak 
memiliki pekerjaan. Akan tetapi di BUMDes Purworejo  belum bisa mengikutsertakan 
masyarakat desanya dalam pelaksanaan BUMDes karena terkendala oleh dana yang 
tidak dapat dibagi untuk menggaji karyawan yakni masyarakat desanya. Pengurus 
BUMDes harus mampu memiliki perencanaan yang lebih matang lagi untuk mengelola 
unit usaha yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa dan posisi keuangan 
ini yang kemudian hari digunakan oleh aparatur desa guna perluasan lahan kantor desa, 
dan merubah dasar penggunaan dana untuk BUMDes. Akan tetapi selama proses ini 
masyarakat harus mengetahui dengan pasti penggunaan dana BUMDes, dari sinilah 
proses tarnsparansi berlangsung dan tidak ada hal apapun yang ditutupi dari 
masyarakat sekitar Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.  
 

Tabel 3. Analisis Fungsi Perencanaan 
No Fungsi Manajemen Informan Analisis Manajemen 
(1) (2) (3) (4) 
1. Program Pengurus BUMDes  Pengurus BUMDes  belum melaksanakan 

perencanaan dan tidak  melakukan program 
dalam menjalankan BUMDes. hal ini yang 
membuat BUMDes di Desa Purworejo belum 
mendapatkan keuntungan dari menjalankan 
BUMDes. menjalankan unit usaha ternak lele 
dan kambing hanya terhitung 3 bulan saja dan 
mengalami kerugian dari pelaksanaan unit 
usaha tersebut dan tidak di lanjtkan lagi 
terhitung sejak tahun 2017 dan  dapat 
mensejahteran kan masyarakat desanya. 

  Masyarakat desa Masyarakat desa merasakan belum merasakan 
hasil dari pelaksanaan BUMDes belum dari unit 
usaha yang telah dijalankan hanya mampu 
bertajhan 3 bulan saja dan tidak memiliki 
program serta perencanaan dalam menjalankan 
BUMDes tersebut.  

  Tenaga 
Pendamping Desa 

Tenaga pendamping desa harus mengambil 
langkah agar bisa menyelesaikan permasalahan 
yang ada di lapangan yaitu pengurus BUMDes 
belum dapat memaksimalkan pelaksanaan 
BUMDes yang dalam hal ini belum memiliki 
perencanaan yang matang dan salah memilih 
unit usaha. Dapat mencari tahu faktor 
penyebab dari kegagalan pelaksanaan BUMDes 
tersebut. 

2. Kebijakan Pengurus BUMDes Pengurus BUMDes  tidak perencanaan dalam 
menjalankan BUMDes dn tidak adanya 
kebijakan yang di buat oleh pengurus BUMDes 
dalam menjalankan BUMDes. Seharusnya dapat 
mengoptimalkan pelaksanaan melakui 
kebijakan-kebijakan yang dibuat sebelum 
menjalankan BUMDes dan memilih unit 
usahanya yang pada akhirnya tidak 
mendaptakan keuntungan dan mengalami 
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No Fungsi Manajemen Informan Analisis Manajemen 
(1) (2) (3) (4) 

kerugian yang cukup fatal. 
  Masyarakat Desa Masyarakat desa tidak merasakan adanya 

kebijakan yang dibuat pengurus BUMDes dalam 
menjalankan BUMDes  dan tidak ada perubahan 
dengan dilaksanakannya BUMDes di desa 
Purworejo serta  belum optimal dalam 
pelaksanaan BUMDesnya. 

  Tenaga 
Pendamping 
Desaa 

Tenaga pendamping desa menginginkan 
pengurus BUMDes dalam menjalankan BUMDes 
sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan 
oleh tenaga pendamping desa agar dapat 
diketahui bahwa dalam pelaksanaannya 
BUMDes tersebut nyata dalam pelaksanaannya 
dan tidak ada penyimpangan didalam 
menjalankan BUMDes. 

3. Program Pengurus BUMDes Pengurus BUMDes belum membuat program 
dalam menjalankan BUMDes terlihat karena 
tidak ada perencanaan yang dibuat dalam 
pelaksanaan BUMDes dan ketidak berhasilan 
pengurus BUMDes dalam menjalankan BUMDes  
dan tidak mendapatkan keuntungan dari 
pelaksanaan kegiatan usaha yang dikelola yaitu 
ternak lele ddan kambing. 

  Mayarakat Desa Masyarakat meminta agar pengurus BUMDes 
bisa menjalankan BUMDes dan mendapatkan 
hasil dari pelaksanaan BUMDes tersebut agar 
dapat mensejahterakan maasyarakat desa 
dengan adanya pelaksanaan BUMDes dari 
usaha-usaha yang dijalankan oleh pengurus 
BUMDes di Desa Purworejo. 

  Tenaga 
pendamping Desa 

 Pengurus BUMDes agar dapat memiliki 
program dalam menjalankan BUMDes dan 
dalam memilih unit usaha BUMDes disesuaikan 
dengan kemampuan dari pengurus BUMDes 
agar tidak berhenti ditengah jalan karena alasan 
salah memilih unit usaha BUMDes. Dapat 
mengerti arti dan tujuan dari pelaksanaan 
BUMDes  dan pengurus BUMDes dalam 
memilih unit usaha BUMDes sebaiknya 
memakai sumber daya local yang  ada disekitar 
Desa Puworejo.  

Sumber: Hasil wawancara dengan Pengurus BUMDes, Tenaga Pendamping Desa dan 
Masyarakat Desa di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan peneliti yang dihubungkan dengan hasil 
analisis dan pembahasan yang bersumber dari hasil wawancara dengan 11 informan, 
maka dapat disimpulkan bahwa manajemen perencanaan diuraikan berdasarkan fungsi 
perencanaan  yang ditinjau menggunakan program, kebijakan dan prosedur dan juga 
menggunakan protective benefits dan juga positive benefits. Manajemen perencanaan 
dalam pelaksanaan BUMDes dipengaruhi oleh berbagai macam faktor salah satunya 
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No Fungsi Manajemen Informan Analisis Manajemen 
(1) (2) (3) (4) 

kerugian yang cukup fatal. 
  Masyarakat Desa Masyarakat desa tidak merasakan adanya 

kebijakan yang dibuat pengurus BUMDes dalam 
menjalankan BUMDes  dan tidak ada perubahan 
dengan dilaksanakannya BUMDes di desa 
Purworejo serta  belum optimal dalam 
pelaksanaan BUMDesnya. 

  Tenaga 
Pendamping 
Desaa 

Tenaga pendamping desa menginginkan 
pengurus BUMDes dalam menjalankan BUMDes 
sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan 
oleh tenaga pendamping desa agar dapat 
diketahui bahwa dalam pelaksanaannya 
BUMDes tersebut nyata dalam pelaksanaannya 
dan tidak ada penyimpangan didalam 
menjalankan BUMDes. 

3. Program Pengurus BUMDes Pengurus BUMDes belum membuat program 
dalam menjalankan BUMDes terlihat karena 
tidak ada perencanaan yang dibuat dalam 
pelaksanaan BUMDes dan ketidak berhasilan 
pengurus BUMDes dalam menjalankan BUMDes  
dan tidak mendapatkan keuntungan dari 
pelaksanaan kegiatan usaha yang dikelola yaitu 
ternak lele ddan kambing. 

  Mayarakat Desa Masyarakat meminta agar pengurus BUMDes 
bisa menjalankan BUMDes dan mendapatkan 
hasil dari pelaksanaan BUMDes tersebut agar 
dapat mensejahterakan maasyarakat desa 
dengan adanya pelaksanaan BUMDes dari 
usaha-usaha yang dijalankan oleh pengurus 
BUMDes di Desa Purworejo. 

  Tenaga 
pendamping Desa 

 Pengurus BUMDes agar dapat memiliki 
program dalam menjalankan BUMDes dan 
dalam memilih unit usaha BUMDes disesuaikan 
dengan kemampuan dari pengurus BUMDes 
agar tidak berhenti ditengah jalan karena alasan 
salah memilih unit usaha BUMDes. Dapat 
mengerti arti dan tujuan dari pelaksanaan 
BUMDes  dan pengurus BUMDes dalam 
memilih unit usaha BUMDes sebaiknya 
memakai sumber daya local yang  ada disekitar 
Desa Puworejo.  

Sumber: Hasil wawancara dengan Pengurus BUMDes, Tenaga Pendamping Desa dan 
Masyarakat Desa di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan peneliti yang dihubungkan dengan hasil 
analisis dan pembahasan yang bersumber dari hasil wawancara dengan 11 informan, 
maka dapat disimpulkan bahwa manajemen perencanaan diuraikan berdasarkan fungsi 
perencanaan  yang ditinjau menggunakan program, kebijakan dan prosedur dan juga 
menggunakan protective benefits dan juga positive benefits. Manajemen perencanaan 
dalam pelaksanaan BUMDes dipengaruhi oleh berbagai macam faktor salah satunya 

 

 

ketidak mampuan pengurus BUMDes dalam menjalankan BUMDes dan tidak memiliki 
perencanaan yang baik dalam mengelola unit usaha BUMDes. Terbukti bahwa tidak 
mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan BUMDes dan mengalami kegagalan dari 
menjalankan BUMDes yaitu ternak lele dan kambing. Kesimpulan dari fungsi 
perencanaan yaitu program terkait tidak berjalannya BUMDes di Desa Ourworejo 
dikarenakan pengurus BUMDes tidak memiliki program dalam menjalankan BUMDes 
dan dalam memilih unit usaha BUMDesnya tidak didasari dengan perencanaan yang baik 
sehingga dalam pelaksanananya BUMDes di Desa Purworejo belum dapat keuntungan. 

Kesimpulan dari fungsi perencanaan yaitu kebijakan terkait pelaksanaan BUMDes 
yang tidak berjalan di Desa Purworejo dikarenakan pengurus BUMDes tidak memiliki 
skill dan kemampuan dalam menjalankan BUMDesnya. Tidak ada kebijakan yang dibuat 
oleh kepala desa dalam menjalankan BUMDes karenanya hanya mengandalkan dana 
yangada  akan tetapi setalah berjalannya BUMDes nyatanya mengalami kegagalan dalam 
pelaksananya terhitung hanya bertahan sampai 3 bulan saja.  

Kesimpulan dari fungsi perencanaan yaitu prosedur terkait pelaksanaan 
Manajemen perencanaan di BUMDes Purworejo pengurus BUMDes tiak memiliki 
prosedur dalam menjalankan BUMDes karena tidak memiliki perencanaan dalam 
menjalankan BUMDes hal ini yang mendasari pelaksanaan BUMDes di Desa Purworejo 
tidak maksimal dalam pengelolaannya dan dari unit pertanian yang mengelola jenis 
usaha ternak lele dan kambing tidak dijalankan lagi sampai dengan sekarang terhitung 
dari tahun 2017 terakhir pengurus BUMDes mengelola ternak lele dan kambing dalam 
menjalankan BUMDes. 

Protective benefits kesalahan yang membuat BUMDes tidak berjalan dengan 
maksimal dikarenakan tidak adaanya perencanaan dalam menjalankan BUMDes 
seharusnya pengurus BUMDes memiliki perencanaan yang baik sebelum menjalankan 
BUMDes yang di dalamnya terdapat program, kebijakan dan prosedur untuk membantu 
pengurus BUMDes agar dalam menjalankan BUMDes menghasilkan keuntungan dan 
dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat desa. 

Positive benefits  keberhasilan dalam menjalankan BUMDes pertama yang harus 
dilakukan pengurus BUMDes agar pelaksanan BUMDesnya dapat dikatakan berhasil 
harus melalaui tahap membuat suatu perencanaan dan di implementasikan dalam 
memilih unit usaha BUMDesnya. Memiliki perencanaaan yang tersusun sistematis guna 
memudahkan pengurus BUMDes untuk menerapkan dalam menjalankan BUMDes hal ini 
yang harus dilakukan pengurs BUMDes jika ingin berhasil dalam menjalankan 
BUMDesnya dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa dan meningkatkan 
taraf perekonomian desa. 
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BRAND IMAGE PAPA TOMS CAFÉ 
(Studi Fenomenologi Papa Toms Café Dalam Membangun Brand Image di Instagram) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui makna yang didapat Papa Toms Café dalam 
membangun brand image di Instagram. Papa Toms Cafe telah mendapatkan 
rekomendasi dan promo terbaik dari situs nasional yaitu Traveloka Eats. Hal ini berkat 
adanya fenomena dan perkembangan media sosial di masyarakat Indonesia sehingga 
dimanfaatkan oleh Papa Toms Cafe sebagai media marketing serta sebagai alat untuk 
pembentukan brand image terutama lewat penggunaan media sosial Instagram-nya. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan 
fenomenologi. Subjek penelitian ini adalah owner Papa Toms Cafe dan tiga orang 
follower akun IG Papa Toms Cafe. Sedangkan objek penelitiannya adalah proses 
membangun brand image di media sosial Instagram. Dari hasil penelitian diketahui 
bahwa proses membangun brand image dimedia sosial instagram pada Papa Toms Cafe 
dilihat dari (1) makna subyektif terkait teori IMC elemen komunikasi yang diterapkan 
oleh Papa Toms Café adalah sebagai sarana publisitas dan direct marketing sehingga 
dapat melakukan penjualan/pemasaran langsung kepada konsumen. Dilihat dari (2) 
Makna Obyektif sebagai sarana membentuk brand awareness. Adanya ruang terbuka 
untuk berkomunikasi antara Papa Toms Café dengan para pelanggan secara online 
sehingga dapat menciptakan pelanggan yang setia mengingat persaingan bisnis kuliner 
yang semakin marak, jadwal postingan agar terus diterapkan supaya tujuan dari elemen-
elemen IMC yang dilakukan dapat tercapai optimal untuk mencapai tujuan pemasaran 
Papa Toms Café. 
Kata kunci : Nama Merek; Komunikasi Pemasaran yang Terintegrasi; Kesadaran Merek 
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membangun brand image di Instagram. Papa Toms Cafe telah mendapatkan 
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membangun brand image di media sosial Instagram. Dari hasil penelitian diketahui 
bahwa proses membangun brand image dimedia sosial instagram pada Papa Toms Cafe 
dilihat dari (1) makna subyektif terkait teori IMC elemen komunikasi yang diterapkan 
oleh Papa Toms Café adalah sebagai sarana publisitas dan direct marketing sehingga 
dapat melakukan penjualan/pemasaran langsung kepada konsumen. Dilihat dari (2) 
Makna Obyektif sebagai sarana membentuk brand awareness. Adanya ruang terbuka 
untuk berkomunikasi antara Papa Toms Café dengan para pelanggan secara online 
sehingga dapat menciptakan pelanggan yang setia mengingat persaingan bisnis kuliner 
yang semakin marak, jadwal postingan agar terus diterapkan supaya tujuan dari elemen-
elemen IMC yang dilakukan dapat tercapai optimal untuk mencapai tujuan pemasaran 
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BRAND IMAGE PAPA TOMS CAFÉ 
(A Phenomenological Study from Papa Toms Café in Building a  

Brand Image on Instagram) 
 

ABSTRACT 
The objective of this study is to determine the effect of meaning of Papa Toms Café in 
establishing of brand image at social media platform, such as Instagram. As known, Papa 
Toms Café has received the best recommendation and promo from the national website, 
namely Traveloka Eats. This is due to the phenomenon and development of social media 
platform in Indonesian society, so that Papa Toms Cafe utilizes it as a marketing tool 
and also as a tool to form a brand image at social media platform, such as Instagram, 
especially through the use of social media platform, such as Instagram. This study uses 
a descriptive analytic method with a phenomenological approach. In this study, 
research subjects including the owner of Papa Toms Cafe and three followers of the 
Papa Toms Cafe of Instagram account. Based on the result of this study, it can be 
concluded that the process of establishing the brand image on social media platform, 
such as Instagram , this Papa Toms Café viewed based on some motives, consisting of (1) 
cause motives, it defined as an attempt to reach the intended target market, and (2) goal 
motives, it defined as an attempt to promote and market the concept of that café in 
accordance with the vision of Papa Toms Cafe. When viewed from the meanings 
formed, it consists of two meaning, namely subjective meaning and objective meaning. 
(1) Subjective meaning, this subjective meaning is in line with the theory of Integrated 
Marketing Communication (IMC), namely as a means of publicity and direct marketing 
to consumers. (2) Objective meaning is as a means of forming brand awareness. There is 
an open space to communicate between Papa Toms Café and customers online, so that 
this can create loyal customers considering the increasingly widespread competition in 
the culinary business, the posting schedule must continue to be implemented so that 
the objectives of the IMC elements carried out can be achieved optimally to achieve 
Papa Toms Café marketing goals. 
Keywords: brand image; Integrated Marketing Communication; brand awareness 
 
PENDAHULUAN 

Salah satu jalan untuk meraih keunggulan kompetisi adalah dengan membentuk 
brand image (citra merek) yang baik di mata konsumen. Citra merek (brand image) 
adalah apa yang dipersepsikan oleh konsumen mengenai sebuah merek. Untuk itulah 
pembangunan sebuah citra merek, terutama citra yang positif menjadi salah satu hal 
yang penting. Sebab tanpa citra kuat dan positif, sangatlah sulit bagi perusahaan untuk 
menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada, dan pada saat yang 
sama meminta mereka membayar harga yang tinggi. (Nugroho, 2011). 

Media sosial merupakan layanan microblogging dan jejaring sosial, yang saat ini 
tumbuh secara pesat. Salah satu media sosial yang efektif untuk melakukan komunikasi 
pemasaran yaitu Instagram. Instagram adalah tempat berinteraksi jutaan orang secara 
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maya setiap hari. Oleh sebab itu, Instargram memiliki potensi besar bagi sebuah praktek 
promosi dan pemasaran. Oleh karena itu, Instagram sangat potensial untuk 
dimanfaatkan sebagai media promosi dan marketing sebuah produk, jasa atau branding 
perusahaan (Ahmad, 2009). 

Perkembangan tentang penggunaan media sosial. Mengutip dari 
https://inet.detik.com/cyberlife, bahwa setiap tahun jumlah pengguna sosial media 
terus meningkat, hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan internet telah 
mengubah cara hampir setiap orang dalam berkomunikasi. Tingginya tingkat pengguna 
sosial media pada saat sekarang ini khususnya pengguna Instagram dapat 
mempermudah dalam mengakses berbagai macam kebutuhan, akan tetapi pada 
dasarnya banyak pengguna sosial media yang belum paham dalam menggunakannya 
secara maksimal. Berdasarkan data statista.com per November 2019 jumlah pengguna 
aktif bulanan alias monthly active user (MAU) yang diraup Instagram secara global di 
Indonesia, dilaporkan telah mencapai sebesar 61 juta (61.610.000) dari total populasi 
265,5 juta penduduknya. Artinya, 22,6 persen, atau nyaris seperempat total populasi 
penduduk Indonesia, adalah pengguna aktif Instagram. Tak hanya itu, Instagram yang 
dirilis perdana untuk perangkat berbasis iOS resmi beroperasi sejak 6 Oktober 2010, 
perkembangannya secara signifikan di Indonesia sejak terjadi peningkatan 45 juta 
pengguna aktif Instagram setiap bulannya, pada kuartal pertama di 2017. Sejak itu, 
jumlah pengguna aktif media sosial Instagram di Indonesia terus mengalami 
peningkatan sebanyak 20 persen di tahun 2019.  

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung di Tahun 2014, yang berjumlah 
1507 tempat destinasi wisata kuliner, terbagi lagi atas 789 jenis restoran (termasuk café) 
dan 718 jenis rumah makan yang tersebar di 15 kabupaten/kota kotamadya se-Provinsi 
Lampung. Khusus di Kota Bandar Lampung sendiri, telah memiliki 138 rujukan utama 
destinasi kuliner yang dapat dijelajahi oleh berbagai elemen masyarakat di media sosial, 
khususnya bagi para pelancong / wisatawan lokal maupun mancanegara. Seiring 
perkembangannya, berbagai destinasi kuliner di Kota Bandar Lampung telah 
mendapatkan rekomendasi serta promo terbaik dari situs traveler ditingkat nasional, 
salah satunya dari Traveloka Eats, seperti dipubliskasi pada laman 
https://www.traveloka.com/id. Salah satu destinasi kuliner di Kota Bandar Lampung 
tersebut, diantaranya adalah Papa Toms Café, yang dipublikasi dalam laman 
https://www.traveloka.com/id-papa-toms-cafe. 

Hal ini juga berkat fenomena keberadaan dan perkembangan penggunaan sosial 
media oleh masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Bandar Lampung ini yang 
dimanfaatkan oleh Papa Toms Cafe dengan memanfaatkannya sebagai sosial media 
marketingnya, terutama menggunakan sosial media Instagram-nya. Konten-konten 
menu yang ditampilkan sosial media Papa Toms Cafe diantaranya terdiri dari menu yang 
ditawarkan kepada konsumen, paket promosi potongan harga produk, dan menu-menu 
baru. Komunikasi Pemasaran ini dilakukan oleh Papa Toms Cafe untuk menjalin 
komunikasi dengan konsumennya sehingga mendorong konsumennya untuk datang dan 
menikmati sajian di Papa Toms Cafe. 
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dimanfaatkan sebagai media promosi dan marketing sebuah produk, jasa atau branding 
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Perkembangan tentang penggunaan media sosial. Mengutip dari 
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terus meningkat, hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan internet telah 
mengubah cara hampir setiap orang dalam berkomunikasi. Tingginya tingkat pengguna 
sosial media pada saat sekarang ini khususnya pengguna Instagram dapat 
mempermudah dalam mengakses berbagai macam kebutuhan, akan tetapi pada 
dasarnya banyak pengguna sosial media yang belum paham dalam menggunakannya 
secara maksimal. Berdasarkan data statista.com per November 2019 jumlah pengguna 
aktif bulanan alias monthly active user (MAU) yang diraup Instagram secara global di 
Indonesia, dilaporkan telah mencapai sebesar 61 juta (61.610.000) dari total populasi 
265,5 juta penduduknya. Artinya, 22,6 persen, atau nyaris seperempat total populasi 
penduduk Indonesia, adalah pengguna aktif Instagram. Tak hanya itu, Instagram yang 
dirilis perdana untuk perangkat berbasis iOS resmi beroperasi sejak 6 Oktober 2010, 
perkembangannya secara signifikan di Indonesia sejak terjadi peningkatan 45 juta 
pengguna aktif Instagram setiap bulannya, pada kuartal pertama di 2017. Sejak itu, 
jumlah pengguna aktif media sosial Instagram di Indonesia terus mengalami 
peningkatan sebanyak 20 persen di tahun 2019.  

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung di Tahun 2014, yang berjumlah 
1507 tempat destinasi wisata kuliner, terbagi lagi atas 789 jenis restoran (termasuk café) 
dan 718 jenis rumah makan yang tersebar di 15 kabupaten/kota kotamadya se-Provinsi 
Lampung. Khusus di Kota Bandar Lampung sendiri, telah memiliki 138 rujukan utama 
destinasi kuliner yang dapat dijelajahi oleh berbagai elemen masyarakat di media sosial, 
khususnya bagi para pelancong / wisatawan lokal maupun mancanegara. Seiring 
perkembangannya, berbagai destinasi kuliner di Kota Bandar Lampung telah 
mendapatkan rekomendasi serta promo terbaik dari situs traveler ditingkat nasional, 
salah satunya dari Traveloka Eats, seperti dipubliskasi pada laman 
https://www.traveloka.com/id. Salah satu destinasi kuliner di Kota Bandar Lampung 
tersebut, diantaranya adalah Papa Toms Café, yang dipublikasi dalam laman 
https://www.traveloka.com/id-papa-toms-cafe. 

Hal ini juga berkat fenomena keberadaan dan perkembangan penggunaan sosial 
media oleh masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Bandar Lampung ini yang 
dimanfaatkan oleh Papa Toms Cafe dengan memanfaatkannya sebagai sosial media 
marketingnya, terutama menggunakan sosial media Instagram-nya. Konten-konten 
menu yang ditampilkan sosial media Papa Toms Cafe diantaranya terdiri dari menu yang 
ditawarkan kepada konsumen, paket promosi potongan harga produk, dan menu-menu 
baru. Komunikasi Pemasaran ini dilakukan oleh Papa Toms Cafe untuk menjalin 
komunikasi dengan konsumennya sehingga mendorong konsumennya untuk datang dan 
menikmati sajian di Papa Toms Cafe. 

 

 

Selain itu, rasa penasaran konsumen terhadap merek yang terjadi di Papa Toms 
Cafe menunjukkan adanya bentuk atau upaya yang dilakukan Papa Toms Cafe yaitu 
berupa bentuk pemasaran persuasi atau keinginan mencoba produk-produk yang 
selama ini dikenal publik dari kafe tersebut atau dapat disebut sebagai Brand image 
(Hasan, 2014). Sebagai salah satu destinasi kuliner terfavorit dan populer di Kota Bandar 
Lampung, Papa Toms Café merupakan bentuk pencerminan pengembangan bisnis dan 
kesukaan mencicipi berbagai kuliner dari seseorang traveler dengan pengalaman 
berwisata ke berbagai Negara. Papa Toms Café sendiri mengambil konsep kongko-
kongko bersantai dengan rekan dan keluarga.  Dari hobi mencicipi berbagai jenis 
makanan dunia, lalu mengembangkan peluang bisnis berdasarkan hobi dan kesukaan 
semakin memotivasi Thomas Agatha untuk berkreasi dengan membuat café dan 
membuat berbagai jenis makanan dan minuman. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui makna yang terbentuk pada Papa Toms Café dalam membangun brand 
image dimedia sosial Instagram.  
 
TINJAUAN PUSTAKA 

Fenomenologi berasal kata phenomenon yang berarti realitas yang tampak. Dan 
logos yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi itu ialah ilmu yang berorientasi untuk 
mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Teori fenomenologi menurut Alfred 
Schutz mengatakan bahwa fenomenologi tertarik dengan pengidentifikasian masalah 
dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna, suatu hal yang semula yang terjadi di 
dalam kesadaran individual kita secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam 
interaksi antara kesadaran-kesadaran. Bagian ini adalah suatu bagian dimana kesadaran 
bertindak (act) atas data inderawi yang masih mentah, untuk menciptakan makna, 
dimana cara-cara yang sama sehingga kita bisa melihat sesuatu yang bersifat mendua 
dari jarak tersebut. 

Tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena di alami 
kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan, seperti sebagaimana fenomena tersebut bernilai 
atau diterima secara estetis atau fenomenologi mencoba mencari pemahaman 
bagaimana manusia mengkontruksi makna dan konsep-konsep penting dalam kerangka 
intersubjektif. karena pemahaman kita mengenai dunia di bentuk oleh hubungan kita 
dengan orang lain. Walaupun makna yang kita ciptakan dapat di telusuri dalam 
tindakan, karya, dan aktivitas yang kita lakukan, tapi tetap saja ada peran orang lain di 
dalamnya. 

Makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti arti, maksud pembicara atau 
penulis. Menururt Schutz makna mempunyai dua macam tipe, yakni makna subjektif 
dan makna objektif.  
a. Makna subjektif merupakan kontruksi realitas tempat seorang mendefinisikan 

komponen realitas tertentu yang bermakna baginya.  
b. Makna objektif adalah seperangkat makna yang ada dan hidup dalam kerangka 

budaya secara keseluruhan yang dipahami bersama lebih dari sekedar idiosinkratik.  
Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori “Integrated Marketing Coomunication 
(IMC)”. Berikut ini adalah skema dari penggambaran teori Integrated Marketing 
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Communication tersebut.Komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing 
Communication (IMC) adalah sebuah konsep dimana suatu perusahaan 
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim 
pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenaan dengan perusahaan dan 
produknya. (Kotler dan Amstrong; 2005). Hal tersebut tampak pada gambar berikut : 

 
Gambar 1 Siklus IMC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definisi bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2001) adalah seperangkat 
alat pemasaran taktis dan terkontrol yang dipadukan oleh perusahaan untuk 
menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri atas 
segala sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan 
produknya. Kemungkinan- kemungkinan itu dapat dikelompokkan menjadi empat 
kelompok variabel yang dikenal dengan “Empat P”: product, price, place, promotion 
(produk, harga, distribusi, dan promosi).  
a. Product (produk) 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008), produk adalah segala sesuatu yang dapat 
ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dimiliki, digunakan, atau 
dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya. 

b. Price (harga) 
Pengertian harga menurut Kotler dan Armstrong (2008) adalah jumlah semua nilai 
yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau 
menggunakan suatu barang ataupun jasa 

c. Place (tempat) 
Menurut Kotler (2007) Tempat (place) merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan 
perusahaan untuk membuat produk dan tersedia bagi pelanggan sasaran. 

d. Promotion (promosi) 
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Promosi menurut Kotler dan Amstrong (2008) merupakan suatu program yang 
memberi informasi kepada konsumen mengenai keunggulan produk. 

Keempat unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan berpengaruh satu 
sama lain, sehingga harus diupayakan untuk menghasilkan suatu kegiatan komunikasi 
pemasaran yang mengarah pada kepuasan konsumen untuk memperoleh respon yang 
diinginkan di dalam target pasar.  

Selanjutnya definisi brand image (citra merek) menurut Tjiptono (2011) 
mendefinisikan brand image/citra merek yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan 
konsumen terhadap merek tertentu. Sementara menurut Keller (2013) brand image 
adalah persepsi konsumen tentang suatu merek sebagai refleksi dari asosiasi merek 
yang ada pada pikiran konsumen.  

Brand image menurut Hawkins dan Mothersbaugh (2012) bahwa citra merek 
mengacu pada memori skematik dari sebuah merek. Citra merek berhubungan dengan 
apa yang orang pikirkan dan rasakan ketika mereka mendengar atau melihat nama 
merek. Berdasarkan beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa brand dan brand image 
adalah suatu tanda yang memiliki pembeda yang dapat diingat, disukai, ditransfer, 
disesuaikan, dilindungi dan memiliki arti yang digunakan dalam bisnis, serta tanggapan 
tentang asosiasi merek dan keyakinan yang terbentuk di benak konsumen ketika 
mendengar atau melihat nama merek karena pengalaman sebelumnya dengan merek 
tersebut. Brand image memiliki beberapa manfaat yang dikemukakan oleh Rangkuti 
(2008), yaitu:  
1. Brand image dapat dibuat sebagai tujuan dalam strategi perusahaan. 
2. Brand image dapat dipakai sebagai suatu dasar untuk bersaing dengan brandbrand 

lain  dengan produk sejenis.  
3. Brand image juga dapat mempengaruhi penjualan suatu produk.  
4. Brand image dapat dipergunakan untuk mengevaluasi efek dan kualitas dari strategi   

pemasaran.  
5. Brand image dapat dihasilkan dari faktor-faktor lain diluar usaha-usaha strategi 

perusahaan. 
Social media marketing didefinisikan sebagai praktek memfasilitasi dialog dan 

berbagi konten antara perusahaan, influencer, prospek dan pelanggan, dengan 
menggunakan berbagai platforms online termasuk blog, profesional dan jaringan sosial, 
video dan berbagi foto, wiki, forum, dan teknologi web yang terkait, untuk 
memanfaatkan para pecinta merek atau perusahaan untuk mempromosikan diri mereka 
melalui berbagai social media(Hasan, 2014). Penggunaan sosial media untuk sebagai 
sarana marketing komunikasi dibutuhkan di era informasi dan komunikasi saat ini dalam 
rangka mempertahankan dan mengembangkan setiap bisnis perusahaan.Keberadaan 
social media digunakan sebagai media informasi yang diharapkan mempengaruhi 
penggunanya untuk mempergunakan produk-produk yang diinformasikan melalui social 
media ini.  

Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dalam kalangan pengguna 
telefon pintar (Smartphone). Nama Instagram diambil dari kata “Insta” yang asalnya 
“Instan” dan “gram” dari kata “telegram”. Jadi Instagram merupakan gabungan dari kata 
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Instan-Telegram. Dari penggunaan kata tersebut dapat diartikan sebagai aplikasi untuk 
mengirimkan informasi dengan cepat, yakni dalam bentuk foto yang berupa mengelola 
foto, mengedit foto, dan berbagi (Share) ke jejaring sosial yang lain. Menurut Albarran 
(2013)  media sosial Instagram merupakan situs jejaring sosial untuk berbagi foto yang 
dibuat pada Oktober 2010. Pengguna media sosial Instagram dapat mengambil foto, 
mengeditnya dengan menggunakan efek yang tersedia, dan membagikan foto mereka ke 
situs jejaring sosial.  Media sosial Instagram yang diluncurkan pada tahun 2010 dan 
langsung meledak di jagat media sosial. Sekarang media sosial Instagram sangat populer 
di kalangan para selebritas dan politisi, sejak bulan Juli 2012, media sosial Instagram 
telah digunakan oleh 80 juta pengguan juga telah dibeli oleh Facebook. Pada September 
2012, Zuckerberg melaporkan bahwa media sosial Instagram telah digunakan oleh 100 
juta orang  (Diamond, 2015).   

Pengguna aplikasi Instagram semakin berkembang pesat karena keunggulan yang 
ditawarkan dari berbagai fitur aplikasi Instagram. Keunggulan itu berupa kemudahan 
saat pengunggahan foto. Foto yang diunggah bisa diperoleh melalui kamera ataupun di 
album ponsel. Instagram dapat langsung menggunakan efek-efek untuk mengatur 
pewarnaan dari foto yang dikehendaki.Menurut Diamond (2015;298), Instagram memiliki 
banyak kesamaan fitur seperti yang dimiliki jejaring sosial populer lainnya. Nilai 
tambahnya adalah bahwa kita dapat membagi foto-foto ke hampir semua jejaring sosial 
utama lainnya. Berikut beberapat fitur yang akan ditemukan dalam Instagram yang juga 
populer pada kebanyakan platform media sosial menurut lainnya: 
1. Profil, profil harus dibuat semenarik mungkin untuk menarik pengunjung baru. 
2. Pengikut (followers),  yaitu orang-orang dapat mengikuti suatu merek dan begitu pula 

sebaliknya 
3. Tanda Pagar (hashtag), ciptakan tanda pagar (hashtag) untuk sebuah perusahaan, lihat 

juga yang dipakai orang lain agar dapat memikat pengikut lain yang mempunyai 
minat serupa.  

4. Pemberitahuan otomatis (push notification), pemberitahuan ini memberi tahu bahwa 
orang-orang yang melihat atau mengomentari foto suatu akun 

5. Terhubung ke jejaring sosia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebuah akun 
Instagram dapatberbagi foto begitu mudahnya dengan mengatur hubungan 
antaraInstagram dan jejaring sosial pemilik akun yang sama. 

6. Tag Lokasi 
Para pemasar dapat memasukkan lokasi foto saat mereka menggunggahnya sehingga 
foto tersebut dapat dikenal dengan areatertentu dan dapat dicari menggunakan 
lokasi tersebut. Hal ini pentinguntuk bisnis-bisnis lokal. 

7. Kontes foto,  Diamond (2015) memaparkan bahwa apabila seseorang menarik 
perhatianpara pengikut (followers), tetapi tidak melakukan post foto-foto 
secarateratur, maka akan kehilangan mereka dengan cepat.  
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METODE 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan 

fenomenologi. Teori yang digunakan adalah menggunakan teori Integrated Marketing 
Communication (IMC) sehingga akan dapat mengungkapkan makna Papa Toms Café 
dalam membangun brand image melalui Instagram.  

Metode penelitian ini dipilih karena masalah yang akan dikaji menyangkut masalah 
yang sedang berkembang dalam kehidupan dan kondisi saat ini, khususnya di Papa 
Toms Cafe Bandar Lampung. Melalui pendekatan fenomenologi, diharapkan deskripsi 
atas fenomena yang tampak di lapangan saat penelitian dilakukan akan dapat 
diinterpretasi makna dan isinya lebih dalam.  

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif disebut sebagai narasumber, informan 
atau partisipan, Dalam penelitian ini yang menjadi subyek yaitu Thomas Agatha (owner 
Papa Toms Café). Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Papa Toms Cafe merupakan salah satu Kafe yang menyediakan berbagai macam 
menu makanan dan aneka minuman. Kafe ini didirikan oleh Bapak Thomas Agatha pada 
tanggal 14Februari 2016 dan berlokasi di Jalan Ki Maja No.11 Wayhalim, Bandar Lampung. 
Sampai dengan saat ini memiliki tenaga kerja 8 karyawan. Profil owner Papa Toms Café 
yang memiliki nama lengkap Fajar Thomas Agatha atau dikenal dengan Thomas Agatha 
yang biasa dipanggil juga dengan sebutan Bang Thomas (39 tahun). Merupakan 
pengusaha muda Bandar Lampung dan founder beberapa perkumpulan anak muda.  

Keunggulan yang dimiliki Papa Toms Cafe, Bandar Lampung karena tempat ini 
tidak hanya sebagai kafe tapi juga dapat sebagai restoran. Terlebih kawasan di sekitaran 
Jalan Way Halim, Bandar Lampung sebagai sentra tempat jajanan. Selain itu, untuk 
tempat Papatoms Cafe yang mudah diingat. terlebih selain menjadi destinasi wisata 
kuliner diberbagai akun media online, tetapi juga sudah masuk aplikasi dari berbagai 
transportasi online (Gojek, Grab dan Maxim) dan terdaftar di aplikasi Google.search 
sehingga ternyata tempatnya mudah dicari.   

Penelitian ini dimulai pada masa normal sebelum pandemi covid-19 dan diakhiri 
pada masa pandemi covid-19. Pada masa covid-19 berlangsung berbagai aktivitas 
manusia dibatasi, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam hal ini 
adalah pemenuhan kebutuhan akan makanan. Larangan pemerintah untuk berkerumun 
atau melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak tertuang dalam Maklumat 
Kapolri Nomor Mak / 2 / III / 2020 tentang Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan 
Penyebaran Virus Corona (Covid-19), hal ini menyebabkan berbagai kegiatan harus 
dibatasi dan menyesuaikan dengan kondisi tersebut, termasuk kegiatan pada sektor 
kuliner, rumah makan, restoran yang sudah pasti hal ini berdampak terhadap Papa Toms 
Café sehingga owner harus memikirkan cara agar kegiatan operasional Papa Toms Café 
dapat terus berjalan dan bagaimana upaya meningkatkan penjualan produk makanannya 
di tengah pandemi yang sedang berlangsung. 
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Makna Subyektif 
Makna subyektif merupakan konstruksi realitas tempat seseorang mendefinisikan 

komponen realitas tertentu yang bermakna baginya (Haryanto, 2012). Owner Papa Toms 
Café Bandar Lampung, Thomas Agatha mengakui bahwa makna dari penggunaan media 
Instagram (IG) untuk membangun Brand Image Papa Toms Café berkaitan dengan ingin 
memperkenalkan langsung dalam jenis menu makanan, minuman, bahkan cemilan yang 
disajikan café-restoran yang selalu menyajikannya cepat dan tepat saji, terutama pada 
menu-menu yang telah menjadi kegemaran masyarakat, khususnya bagi para pelanggan 
dan follower dari akun IG Papa Toms Cafe tersebut.  

Media Instagram sebagai media branding menurut Tomas Agatha adalah sebagai 
tools atau alat bantu utama dalam bidang pemasaran karena apa yang akan ditampilkan 
di Instagram tersebut adalah apa yang akan ditawarkan ke publik, sehingga publik dapat 
mengetahui apa saja produk dari sebuah perusahaan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan 
yang dilakukan adalah sering posting pada instastory dengan tujuan agar public sering 
melihat dan Papa Toms Café mendapat perhatian dari public yang kemudian diharapkan 
akan menjadi follower yang pada akhirnya menjadi konsumen Papa Toms Café. 
Beberapa cara yang dilakukan Thomas Agatha untuk mendapatkan perhatian dari publik 
terhadap akun bisnis Papa Toms Cafe antara lain: 
1.  Mencantumkan Merek atau Logo di dalam Akun Instagram Bisnis  

Membuat merek atau logo untuk perusahaan sangat penting untuk memulai sebuah 
bisnis di Instagram. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengenal perusahaan 
atau bisnis kita. Logo sebaiknya simpel, bermakna dan menginterpretasikan bisnis 
yang dimaksud. 

2. Memperhatikan waktu pada saat melakukan posting. Menurut Thomas Agatha ada 
waktu-waktu yang efektif pada penggunaan sosial media oleh khalayak. Dengan 
mengenali jam-jam tersebut, kita dapat mendapatkan respons yang optimal dari 
khalayak dari posting yang diunggah. Berdasarkan pengalaman Thomas Agatha, 
posting yang memiliki feedback yang cukup banyak terjadi pada pukul 12.00-13.00, 
dan 18.00-22.00. 

3.  Konsisten terhadap gambar pada feed Instagram, pastikan bahwa gambar yang 
diunggah di sosial media memiliki desain yang konsisten.  

4.  Menggunakan sedikit teks di dalam gambar, jika ingin mengunggah gambar dengan 
teks pastikan bahwa konten teks pada gambar tersebut tidak terlalu banyak agar hasil 
foto dapat menciptakan feedback yang optimal dari khalayak. Selain itu, gunakanlah 
font yang konsisten, gunakan font yang menarik dan cocok terhadap karakter 
perusahaan untuk menambah daya tarik khalayak. 

Dalam dunia digital saat ini pemasaran telah menyentuh penggunaan media sosial 
dalam menerapkan komunikasi pemasaran khususnya media sosial Instagram. 
Setidaknya kini hampir semua perusahaan atau pelaku bisnis memanfaatkan media 
sosial ini mulai dari menyampaikan informasi, membujuk, hingga menawarkan 
produknya kepada konsumen. Dalam menyampaikan pesan melalui Instagram, isi 
informasi yang ingin disampaikan oleh Papa Toms Café Bandar Lampung adalah sebagai 
café dan resto dengan model pelayanan yang dekat dan akrab dengan konsumen. 
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komponen realitas tertentu yang bermakna baginya (Haryanto, 2012). Owner Papa Toms 
Café Bandar Lampung, Thomas Agatha mengakui bahwa makna dari penggunaan media 
Instagram (IG) untuk membangun Brand Image Papa Toms Café berkaitan dengan ingin 
memperkenalkan langsung dalam jenis menu makanan, minuman, bahkan cemilan yang 
disajikan café-restoran yang selalu menyajikannya cepat dan tepat saji, terutama pada 
menu-menu yang telah menjadi kegemaran masyarakat, khususnya bagi para pelanggan 
dan follower dari akun IG Papa Toms Cafe tersebut.  

Media Instagram sebagai media branding menurut Tomas Agatha adalah sebagai 
tools atau alat bantu utama dalam bidang pemasaran karena apa yang akan ditampilkan 
di Instagram tersebut adalah apa yang akan ditawarkan ke publik, sehingga publik dapat 
mengetahui apa saja produk dari sebuah perusahaan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan 
yang dilakukan adalah sering posting pada instastory dengan tujuan agar public sering 
melihat dan Papa Toms Café mendapat perhatian dari public yang kemudian diharapkan 
akan menjadi follower yang pada akhirnya menjadi konsumen Papa Toms Café. 
Beberapa cara yang dilakukan Thomas Agatha untuk mendapatkan perhatian dari publik 
terhadap akun bisnis Papa Toms Cafe antara lain: 
1.  Mencantumkan Merek atau Logo di dalam Akun Instagram Bisnis  

Membuat merek atau logo untuk perusahaan sangat penting untuk memulai sebuah 
bisnis di Instagram. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengenal perusahaan 
atau bisnis kita. Logo sebaiknya simpel, bermakna dan menginterpretasikan bisnis 
yang dimaksud. 

2. Memperhatikan waktu pada saat melakukan posting. Menurut Thomas Agatha ada 
waktu-waktu yang efektif pada penggunaan sosial media oleh khalayak. Dengan 
mengenali jam-jam tersebut, kita dapat mendapatkan respons yang optimal dari 
khalayak dari posting yang diunggah. Berdasarkan pengalaman Thomas Agatha, 
posting yang memiliki feedback yang cukup banyak terjadi pada pukul 12.00-13.00, 
dan 18.00-22.00. 

3.  Konsisten terhadap gambar pada feed Instagram, pastikan bahwa gambar yang 
diunggah di sosial media memiliki desain yang konsisten.  

4.  Menggunakan sedikit teks di dalam gambar, jika ingin mengunggah gambar dengan 
teks pastikan bahwa konten teks pada gambar tersebut tidak terlalu banyak agar hasil 
foto dapat menciptakan feedback yang optimal dari khalayak. Selain itu, gunakanlah 
font yang konsisten, gunakan font yang menarik dan cocok terhadap karakter 
perusahaan untuk menambah daya tarik khalayak. 

Dalam dunia digital saat ini pemasaran telah menyentuh penggunaan media sosial 
dalam menerapkan komunikasi pemasaran khususnya media sosial Instagram. 
Setidaknya kini hampir semua perusahaan atau pelaku bisnis memanfaatkan media 
sosial ini mulai dari menyampaikan informasi, membujuk, hingga menawarkan 
produknya kepada konsumen. Dalam menyampaikan pesan melalui Instagram, isi 
informasi yang ingin disampaikan oleh Papa Toms Café Bandar Lampung adalah sebagai 
café dan resto dengan model pelayanan yang dekat dan akrab dengan konsumen. 

 

 

Berdasarkan hasil analisa, Papa Toms Cafe dalam membangun brand image di 
instagram pada awalnya melakukan posting setiap hari, melakukan 5 kali instastory, 
menggunakan hastag sampai 30 hashtag, copywritting dll. Tetapi sekarang tidak 
konsisten lagi melakukannya karena Papa Toms Cafe merasa saat ini sudah punya 
pelanggan tetap dan setia. Saat ini yang dilakukan lebih cenderung bukan mencari 
pelanggan baru, tetapi mempertahankan pelanggan yang lama. Menurut Thomas Agatha 
omset rumah makan yang benar adalah dari 100% pelanggan, 80%nya harus dari 
pelanggan yang datang kembali, selebihnya adalah pelanggan baru. Brand Image yang 
dilakukan saat ini lebih kepada membranding ulang kepada pelanggan lama agar terus 
datang kembali. Kemudian menyiapkan prosedur customer handling jika suatu hari 
mendapatkan segala hal yang kurang menyenangkan, misalnya terjadi kesalahan terkait 
makanan yang tidak sesuai dengan standar, maka pihak Papa Toms Cafe akan 
memberikan kompensasi kepada pelanggan seperti makan gratis dan mendapat voucher 
untuk makan berikutnya. Hal ini dilakukan karena menurut Thomas Agatha kepercayaan 
pelanggan terhadap brand image harus terus dipelihara dan sebagai cara untuk 
menghindari citra buruk Papa Toms Cafe. Itulah sebabnya kebijakan brand image di 
Papa Toms Café bahwa pelanggan harus mendapatkan pelayanan yang terbaik Hal ini 
sesuai dengan hasil pada penelitian tentang pemulihan citra Rumah Makan Kawan Baru 
oleh Selvina Lengkong, Mariam Sondakh dan JW Londa. Adapun hasil penelitian tersebut 
adalah pelayanan yang lebih baik dan maksimal adalah kunci dan tujuan dari Rumah 
Makan Kawan Baru dalam mendapatkan citra positif perusahaan, karena kepercayaan, 
kepuasan dan loyalitas pelanggan merupakan prioritas dari perusahaan . Selain itu, Papa 
Toms Cafe juga terus memelihara brand image dengan terus berkomunikasi dengan 
pelanggan, dengan cara menyimpan nomor Whatsapp pelanggan dan meminta 
pelanggan untuk menyimpan nomor Papa Toms Cafe, sehingga bisa terus menjaga 
bahkan meningkatkan engagenment dengan para pelanggan.  

Dari hasil analisa, disamping Papa Toms Café Bandar Lampung ingin dikenal 
sebagai tempat yang memiliki suasana yang nyaman dengan konsep café yang unik, 
Papa Toms Café Bandar Lampung memilih tempat yang tidak biasa, strategis dan 
mendukung, sehingga konsep tempat yang ditata dan dikonsep berbeda tersebut, dapat 
dikenali dengan berbagai café-resto kompetitor sejenis disetiap wilayahnya. Pada awal 
melakukan branding melalui Instagram hal yang pertama dilakukan menurut Thomas 
Agatha adalah merubah akun Instagram menjadi akun bisnis supaya semua postingan 
dapat dilihat oleh konsumen atau masyarakat. Dengan kata lain akun IG digunakan 
sebagai etalase. Pada profile Instagram Thomas mencantumkan alamat, nomer kontak, 
tidak lupa uga dicantumkan akun-akun Instagram Papa Toms Cafe terkait lainnya 
(@maktincul dan @dietlampung) Kemudian Thomas Agatha mulai memposting foto-foto 
dilengkapi dengan caption atau hashtag agar pengunjung akun IG bisa mulai melihat 
produk apa saja yang ditawarkan.  
Terkait dengan teori IMC elemen komunikasi yang di terapkan oleh Papa Toms Cafe 
dalam membangun brand image di Instagram adalah : 
1. Publisitas 
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Sebagai sarana publisitas, Papatoms cafe memposting kegiatan pelatihan dan 
mentoring bagi enterpreneur muda dimana Owner Papatoms Cafe sebagai 
pematerinya. Berdasarkan pernyataan dari Thomas Agatha, sampai saat ini kegiatan 
pelatihan tersebut telah melahirkan puluhan pengusaha muda dan pemula baik di 
biang kuliner maupung bidang lainnya seperti fashion, herbal, kesehatan, dll. Materi 
yang biasa dibawakan oleh Thomas Agatha adalah tentang media sosial marketing.  

2. Direct Marketing 
Media Instagram sebagai sarana komunikasi pemasaran untuk meningkatkan brand 
image bagi Papa Toms Cafe yaitu dapat melakukan penjualan langsung, dengan cara 
menawarkan, melakukan, soft selling atau hard selling kepada para 
customer/followersnya. Dilakukan dengan DM (direct massage) langsung ke akun 
follower aktif, comment di story/postingan follower aktif, menebar like di 
postingan/story follower aktif sehingga tercipta engagement dengan para 
followernya. Dalam rangka meningkatkan brand image Papa Toms Cafe setiap 
harinya melakukan posting di instastory, hal ini sangat efektif untuk membuat 
penasaran para follower sehingga ingin mencoba menu-menu di Papa Toms Cafe, 
tentunya harus diperhatikan penggunaan bahasa yang menarik dan membuat 
penasaran. Misalnya menu minuman “Drink Papa”, ada beberapa varian yang semua 
fotonya di upload ke instastory beserta testimonnya, dalam video instastory tersebut 
orang yang memberikan testimoni menyedot minumannya sampai habis dan dengan 
ekspresi yang membuat penonton ikut merasakan enaknya minuman tersebut 
sehingga dengan menonton video instastory saja bisa membuat konsumen merasa 
ingin mencicipi minuman tersebut. 

Menurut Thomas Agatha penggunaan media sosial Instagram sebagai media 
branding di masa sekarang merupakan cara yang efektif dibandingkan dengan cara-cara 
lama seperti membagikan brosur, memasang banner, atau cara-cara offline lainnya 
kurang dapat menangkau pasar yang lebih luas. 

 
Makna Obyektif 

Makna obyektif adalah seperangkat makna yang ada dan hidup dalam kerangka 
budaya secara keseluruhan yang dipahami bersama.  Owner Papa Toms Café Bandar 
Lampung, Thomas Agatha mengakui bahwa makna dari kegunaan media Instagram (IG) 
untuk meningkatkan Brand Image Papa Toms Café, adalah juga untuk membangun brand 
awareness, maka Thomas berujar pihaknya menggunakan cara ini untuk berbicara 
kepada public luas di IG tentang seberapa banyak orang yang mengenal Papa Toms Café 
sebagai sebuah merek (brand). Hasilnya dari hal itu, dari IG dapat diketahui brand 
awareness publik, khususnya kemampuan klien pelanggan / konsumen dalam mengenali 
atau mengingat Papa Toms Café sebagai sebuah merek, termasuk dari nama, gambar, 
logo atau slogan yang digunakan café tersebut sebagai sebuah brand. Thomas tak 
menampik bahwa brand awareness sangat penting dalam sebuah bisnis, karena brand 
awareness mampu menciptakan kepercayaan klien, mendorong klien untuk loyal dengan 
produk atau jasa, dan mempermudah Papa Toms Cafe untuk mendapatkan klien baru 
yang lebih banyak. Itulah sebabnya sebagai cara dalam meningkatkan brand awareness. 
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mentoring bagi enterpreneur muda dimana Owner Papatoms Cafe sebagai 
pematerinya. Berdasarkan pernyataan dari Thomas Agatha, sampai saat ini kegiatan 
pelatihan tersebut telah melahirkan puluhan pengusaha muda dan pemula baik di 
biang kuliner maupung bidang lainnya seperti fashion, herbal, kesehatan, dll. Materi 
yang biasa dibawakan oleh Thomas Agatha adalah tentang media sosial marketing.  

2. Direct Marketing 
Media Instagram sebagai sarana komunikasi pemasaran untuk meningkatkan brand 
image bagi Papa Toms Cafe yaitu dapat melakukan penjualan langsung, dengan cara 
menawarkan, melakukan, soft selling atau hard selling kepada para 
customer/followersnya. Dilakukan dengan DM (direct massage) langsung ke akun 
follower aktif, comment di story/postingan follower aktif, menebar like di 
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followernya. Dalam rangka meningkatkan brand image Papa Toms Cafe setiap 
harinya melakukan posting di instastory, hal ini sangat efektif untuk membuat 
penasaran para follower sehingga ingin mencoba menu-menu di Papa Toms Cafe, 
tentunya harus diperhatikan penggunaan bahasa yang menarik dan membuat 
penasaran. Misalnya menu minuman “Drink Papa”, ada beberapa varian yang semua 
fotonya di upload ke instastory beserta testimonnya, dalam video instastory tersebut 
orang yang memberikan testimoni menyedot minumannya sampai habis dan dengan 
ekspresi yang membuat penonton ikut merasakan enaknya minuman tersebut 
sehingga dengan menonton video instastory saja bisa membuat konsumen merasa 
ingin mencicipi minuman tersebut. 

Menurut Thomas Agatha penggunaan media sosial Instagram sebagai media 
branding di masa sekarang merupakan cara yang efektif dibandingkan dengan cara-cara 
lama seperti membagikan brosur, memasang banner, atau cara-cara offline lainnya 
kurang dapat menangkau pasar yang lebih luas. 

 
Makna Obyektif 

Makna obyektif adalah seperangkat makna yang ada dan hidup dalam kerangka 
budaya secara keseluruhan yang dipahami bersama.  Owner Papa Toms Café Bandar 
Lampung, Thomas Agatha mengakui bahwa makna dari kegunaan media Instagram (IG) 
untuk meningkatkan Brand Image Papa Toms Café, adalah juga untuk membangun brand 
awareness, maka Thomas berujar pihaknya menggunakan cara ini untuk berbicara 
kepada public luas di IG tentang seberapa banyak orang yang mengenal Papa Toms Café 
sebagai sebuah merek (brand). Hasilnya dari hal itu, dari IG dapat diketahui brand 
awareness publik, khususnya kemampuan klien pelanggan / konsumen dalam mengenali 
atau mengingat Papa Toms Café sebagai sebuah merek, termasuk dari nama, gambar, 
logo atau slogan yang digunakan café tersebut sebagai sebuah brand. Thomas tak 
menampik bahwa brand awareness sangat penting dalam sebuah bisnis, karena brand 
awareness mampu menciptakan kepercayaan klien, mendorong klien untuk loyal dengan 
produk atau jasa, dan mempermudah Papa Toms Cafe untuk mendapatkan klien baru 
yang lebih banyak. Itulah sebabnya sebagai cara dalam meningkatkan brand awareness. 

 

 

Salah satu cara yang efektif yaitu dengan menggunakan dan mengoptimalkan media 
sosial, dalam hal ini difokuskan pada Instagram. Karena, pengguna media sosial ini terus 
meningkat setiap tahunnya Melalui promosi penjualan yang diadakan akan mampu 
untuk terus-menerus mengingatkan konsumen akan merek suatuproduk sehingga dapat 
membentuk imageproduk tersebut dan secara tidak langsung membangun hubungan 
dengan pelanggan (Anna Gustina dan Yuni Septi, 2020).  

Untuk meningkatkan brand awareness, Papa Toms Café melakukan komunikasi 
secara langsung melalui komen atau DM (Direct Message) dengan para follower. 
Kalimat-kalimat yang disampaikan di IG bukan kalimat yang autoteks, tetapi benar-
benar berkomunikasi secara person to person kepada pelanggan. Thomas Agatha harus 
memastikan bahwa akun-akun Papa Toms Café secara konsisten berinteraksi dengan 
para followernya. Para pengikut akun instagram sebenarnya sangat menyenangi apabila 
akun yang mereka ikuti sangat humanis. Tidak hanya itu, mereka juga ternyata tertarik 
untuk sedikit mengintip proses pembuatan ataupun proses dibalik layar dari brand yang 
diikuti (sumber:www.socialmediatoday.com). Membangun ikatan atau membangun 
komunikasi dengan pengikut akun bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya saja 
menanyakan pertanyaan di dalam postingan follower, menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang dilontarkan oleh follower akun, ataupun mengadakan perlombaan. Perlombaan 
merupakan salah satu cara yang sangat ampuh untuk mendapatkan lebih banyak 
pengikut. Dengan mencantumkan bahwa mengikuti akun sebagai salah satu syarat 
perlombaan saja, traffic dari akun Instagram akan bertambah dengan pesat. 

Pemilihan media dalam membangun brand image Papa Toms Café menerangkan 
bahwa ada dua subjek yang digunakan untuk menyampaikan isi informasi kepada target 
audiens. Pertama, adalah pemilihan media yang merupakan saluran untuk 
menyampaikan pesan tersebut. Kedua target audiens, pada siapa pesan tersebut 
disampaikan. Untuk pemilihan media, penggunaan Instagram dianggap berhasil 
menyampaikan komunikasi pemasaran dengan baik, karena Instagram bermain dengan 
bahasa visual yang mampu memiliki daya pikat yang paling kuat dibandingkan sosial 
media lainnya.  

Berdasarkan hasil analisa kegunaan Instagram sangat efektif bagi Papa Toms Cafe 
selain menjadi media promosi sekaligus juga sebagai media membangun branding 
awerness produk dan nama café karena Instagram bisa menjangkau siapapun, kapanpun, 
dan bagaimanapun kondisi penggunanya, kesukaannya, suka nongkrong dimana, HPnya 
apa, kemudian usianya berapa, gendernya apa, hobinya apa, status pernikahannya, 
pilihan parpolnya yang bisa dilihat dari fitur IG Ads. Dalam konsep Instagram sebagai 
media untuk membangun brand awerness, PapaToms Café saat ini tidak lagi mengejar 
(jumlah/kuantitas) followers. Karena menurut Thomas Agatha jumlah dan berapa like 
followers tidak penting, yang penting adalah kualitas pelanggan menjadi setia, repeat 
order atau hasil orderan yang berkelanjutan dari hasil postingan Instagram. Penelitian 
serupa juga dilakukan terhadap @dapurfit yang memanfaatkan media sosial sebagai 
sarana untuk meningkatkan brand awareness. Dapur Fit menggunakan konten-konten 
informasi di sosial media Instagram mengenai pengalaman dari pelanggannya, sehingga 
memungkinkan pelanggannya juga mendapatkan apresiasi dan memberikan 
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rekomendasi melalui electronic word of mouth atau e-WOM sehingga berpengaruh 
terhadap brand awareness @dapurfit (Meiliana Agustine dan Yuliana Riana Prasetyawati, 
2020).  

Bila dikaitkan dengan teori IMC elemen komunikasi pemasaran yang dijalankan 
oleh Papatoms Cafe dalam membangun Brand Image di Instagram, adalah Interactive 
Marketing. Papa Toms Cafe memiliki 3 akun IG yaitu @papatoms.id, @maktincul, dan 
@dietlampung yang ketiganya aktif dalam berinteraksi dengan followernya, saling tag, 
saling mention dan saling mendukung dalam postingan-postingannya. Didukung juga 
dengan akun owner yaitu @Bangthomassss dan @realbangthomas. Di dalam akun IG 
tersebut terdapat berbagai informasi mengenai Papatoms Cafe, informasi mengenai 
tempat, menu dll. Hal lain yang dilakukan Papa Toms Cafe adalah penggunaan fitur 
Instastory yang kini menjadi trend dan dianggap mampu menggapai banyak viewers, 
kelebihan dari instastory adalah bermain pada visual bergerak sehingga membuat 
audiens tertarik untuk melihat isi dari instastory yang diunggah oleh Instagram Papa 
Toms Café Bandar Lampung berupa foto sampai video yang memperlihatkan suasana 
yang ada di Papa Toms Café Bandar Lampung pada saat itu. Selain menggunakan 
Instastory, penggunaan hashtag juga dilakukan oleh Instagram Papa Toms Cafe untuk 
menjangkau target audiens. Karena dianggap dapat mempermudah pencarian tempat 
khususnya café Papa Toms Café Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian, tidak ada 
jadwal khusus berapa foto dan tepat pukul berapa yang harus diposting setiap hari oleh 
Instagram Papa Toms Cafe.  

Bentuk kreatif pesan yaitu berupa konten seperti foto dan caption yang unik 
karena memperlihatkan sisi santai, menarik, out of the box, tidak kaku dan mengena 
disetiap pembacanya dari akun IG Papa Toms Café Bandar Lampung. Konten yang 
dimaksud berupa konten produk, suasana, dan konsumen yang datang. Pemilihan 
bahasa untuk penulisan caption pada Instagram @papatomscafe.id menggunakan 
bahasa gaul dengan alasan lebih menarik daripada penggunaan bahasa yang formal 
karena dirasa membosankan. 

Penggunaan media Instagram oleh Papa Toms Cafe memudahkan konsumen dalam 
memberikan feedback secara langsung. Media sosial Instagram memberikan akses 
kepada konsumen untuk memberikan feedback positif maupun negatif, yang merupakan 
informasi berharga dari sudut pandang konsumen selain itu dapat membangun 
kemampuan konsumen dalam mengenali atau terus mengingat Papa Toms Café sebagai 
sebuah merek, termasuk nama, gambar, logo, promo dan juga slogan-slogan tertentu 
yang pernah digunakan oleh Papa Toms Cafe dalam mempromosikan produk-produk 
mereka sehingga membentuk Brand awareness.  Papa Toms Cafe berusaha 
memperlakukan pelanggan dengan istimewa, dengan cara pengoperasian akun IG yang 
tidak menggunakan admin dari luar, bahkan sejak diawal publikasi ampai saat ini 
dilakukan sendiri oleh Thomas Agatha. Tidak menggunakan kalimat yang autoteks, 
melakukan komunikasi secara person to person kepada pelanggan, khususnya 
menangani suatu masalah, sebuah konflik sampai ketidaknyamanan pelanggan. Jadi 
bentuk komunikasi yang dilakukan berbasis dan bersikap secara humanity (menyentuh 
perasaan) pada para pelanggan dan followers IG Papa Toms Cafe yang selalu aktif 
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mengikuti perkembangan café tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa followers 
merasa penting untuk memfollow akun IG Papa Toms Cafe agar dapat memudahkan 
mereka dalam memperoleh informasi maupun update menu-menu yang ditawarkan 
oleh Papa Toms Cafe. 
 
KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan terkait permasalahan yang diteliti, yaitu:  
a. Makna Subyektif 

Terkait Teori IMC elemen komunikasi yang diterapkan oleh Papa Toms Café dalam 
penggunaan media Instagram untuk meningkatkan brand image adalah sebagai 
sarana publisitas dan direct marketing sehingga dapat melakukan 
penjualan/pemasaran langsung kepada konsumen. 

b. Makna Obyektif 
Papa Toms Café menggunakan media Instagram untuk meningkatkan brand image 
memiliki makna obyektif sebagai sarana membentuk brand awareness. Adanya ruang 
terbuka untuk berkomunikasi antara Papa Toms Café dengan para pelanggan secara 
online sehingga dapat menciptakan pelanggan yang setia mengingat persaingan 
bisnis kuliner yang semakin marak, jadwal postingan agar terus diterapkan supaya 
tujuan dari elemen-elemen IMC yang dilakukan dapat tercapai optimal untuk 
mencapai tujuan pemasaran Papa Toms Café,  
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ABSTRACT 
Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) is a program from the government through 
the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) which aims to empower low-
income people to be able to independently build and improve the quality of their homes so 
they can live in decent homes in a healthy and safe environment. The Specific Vertical 
National Unit (SNVT) for Housing Providers is the organizer of the program from the 
Ministry of PUPR for each province in the territory of Indonesia. Sidoekrto Village, Bumi 
Ratu Nuban District, Central Lampung Regency is one of the villages in the 
implementation of the BSPS program. 
The formulation of the research problem is How Community Participation in the BSPS 
Program and what factors play a role in Community Participation in BSPS in Sidokerto 
Village, Bumi Ratu Nuban District, Central Lampung Regency. The method used in this 
research is descriptive qualitative research method. The focus of the research is the Stages 
of Community Participation, the form of community participation in each stage, the level 
of participation according to Arnstein, and the factors that contribute to community 
participation. 
The results of this study indicate that Community Participation in the BSPS Program in 
Sidokerto Village is seen from the Planning Phase, Implementation Stage and Monitoring 
and Evaluation Phase at the level of community power with the form of participation in 
the form of thoughts, energy, assets, skills and expertise, and social participation. Factors 
that play a role in Community Participation in the BSPS Program in Sidokerto Village are 
age, gender, occupational and income factors. 
Keywords: Evaluation, Community Participation, BSPS Program 
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PENDAHULUAN 
Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia masih sangat besar, yang 

menyebabkan banyak tempat tinggal warga masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH) karena keterjangkauan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah yang 
layak huni. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 mencatat jumlah RTLH di 
Indonesia sebanyak 2,51 juta unit dengan rincian 2,18 juta rawan layak huni dan 0,33 juta 
benar-benar tak layak huni. Pekerjaan rumah pemerintah  dalam RPJMN 2015-2019 
adalah menurunkan jumlah RTLH dari 2,51 juta unit menjadi 1,9 juta unit. Khusus untuk 
wilayah yang sulit dijangkau oleh pemerintah, salah satu ciri umum kondisi fisik 
masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan 
yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah 
standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. 

Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi 
MBR untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas 
rumah. Bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah bertujuan untuk 
mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan 
pembangunan baru. Salah satu program yang dimunculkan pemerintah tentang 
pemenuhan kebutuhan pokok adalah program revitalisasi rumah yang tidak layak huni 
melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini membantu 
meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat kurang mampu di seluruh 
Indonesia. 

Pada prinsipnya program BSPS berupaya mendorong prakarsa dan upaya 
masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan 
mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya. Hal ini diperuntukkan bagi 
rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Program BSPS  diharapkan 
dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, 
kerabat, dan/atau tetangga. Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan 
dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya (Surat Edaran Nomor 
07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan 
Perumahan Swadaya).  

Tujuan program BSPS adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu 
membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat 
menghuni rumah yang layak ditempati dalam lingkungan yang sehat dan aman. 
Pemberdayaan berpusat pada rakyat sehingga rakyat berperan aktif dalam proses 
pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan 
masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang 
ada di daerahnya dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan. 
Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena 
yang menjadi subjek dari pemberdayaan adalah masyarakat itu sendiri sedangkan 
pemerintah hanya sebagai fasilitator.  

Program BSPS di Provinsi Lampung mulai dijalankan berdasarkan Peraturan 
Menteri Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 
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yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah 
standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. 

Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi 
MBR untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas 
rumah. Bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah bertujuan untuk 
mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan 
pembangunan baru. Salah satu program yang dimunculkan pemerintah tentang 
pemenuhan kebutuhan pokok adalah program revitalisasi rumah yang tidak layak huni 
melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini membantu 
meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat kurang mampu di seluruh 
Indonesia. 

Pada prinsipnya program BSPS berupaya mendorong prakarsa dan upaya 
masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan 
mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya. Hal ini diperuntukkan bagi 
rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Program BSPS  diharapkan 
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kerabat, dan/atau tetangga. Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan 
dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya (Surat Edaran Nomor 
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Perumahan Swadaya).  

Tujuan program BSPS adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu 
membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat 
menghuni rumah yang layak ditempati dalam lingkungan yang sehat dan aman. 
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dibawah kendali Satuan Nasional Vertikal Terpadu (SNVT) Penyediaan Perumahan 
Provinsi Lampung. 

Pada tahun 2020, Provinsi Lampung mendapatkan alokasi Program BSPS sejumlah 
3.500 Penerima Bantuan untuk Tahap Pertama di Tahun 2020. Kabupaten yang 
mendapatkan alokasi pada Tahap I ini hanya 10 Kabupaten, diantaranya Kabupaten 
Tanggamus (300 unit), Kabupaten Lampung Timur (370 unit), Kabupaten Mesuji (240 
unit), Kota Bandar Lampung (35 unit), Kabupaten Lampung Utara (900 unit), Kabupaten 
Pesawaran (270 unit), Kabupaten Lampung Selatan (250 unit), Kabupaten Pringsewu (195 
unit), Kabupaten Lampung Tengah (740 unit), Kabupaten Tulang Bawang Barat (200 
unit). Besaran bantuan yang diberikan masih sama dengan tahun 2019 yaitu senilai 
Rp.17.500.000,-, Rp.15.000.000,- berupa bahan material dan untuk upah kerja senilai 
Rp.2.500.000 berupa uang (SNVT Penyedia Perumahan Provinsi Lampung, 2020). 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
keterlibatan masyarakat pada saat perencanaan masih sangat minim. Sebagian besar 
masyarakat tidak ikut serta dalam proses perencanaan. Masyarakat lebih fokus pada 
urusan pekerjaan dan kehidupan mereka sendiri. Mereka lebih memilih untuk 
mendelegasikan kepada Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KPB) untuk mengikuti 
proses perencanaan. Kondisi ini berbeda dengan pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan 
kegiatan masyarakat terlibat secara langsung dan berpartisipasi untuk berpikir serta 
berupaya untuk melaksanakan pembangunan dengan baik sesuai dengan prinsip 
program BSPS. Pada tahap pengendalian dan evaluasi, partisipasi masyarakat menjadi 
tidak optimal. Masyarakat lebih mendelegasikan kepada pemerintah desa (pamong desa) 
dan  tim fasilitator program BSPS. Pada tahap pemanfaatan hasil, masyarakat melakukan 
kreasi sendiri terhadap bentuk rumah dan ukuran rumah yang diinginkan dan 
disesuaikan dengan kemampuan mereka berdasarkan unsur estetika rumah sehat dan 
layak huni. 

Permasalahan lain yang kerap muncul dalam pelaksanaan program BSPS ini masih 
adanya intervensi dari pamong desa dalam memilih toko bangunan yang akan menjadi 
mitra dalam penyediaan bahan bangunan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi. Hal itu menyalahi aturan petunjuk teknis penyelenggaraan program 
BSPS. Dalam proses pemilihan toko bangunan program BSPS merupakan hasil 
keputusan dari  KPB, bukan berdasarkan intervensi dari pamong desa, tim teknis 
kabupaten ataupun fasilitator lapangan. 

Desa Sidokerto selalu menjadi Desa percontohan pada saat dilakukan monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan fisik oleh Tim Teknis Kabupaten dan dari SNVT Penyedia 
Perumahan Provinsi Lampung. Sedangkan alasan praktisnya adalah alasan yang 
menyangkut hal-hal yang sifatnya praktis, seperti efektifitas biaya, waktu dan tenaga 
mengingat peneliti tinggal di dekat daerah tersebut.  Maka dari itu, peneliti 
merangkumnya dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam 
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidokerto, 
Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah ”. 
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TINJAUAN PUSTAKA 
A. Evaluasi Kebijakan 

Menurut pendapat James Anderson dalam Yohandarwati (2013:8), evaluasi 
kebijakan diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan 
termasuk isi, implementasi dan dampaknya. Studi evaluasi dapat menjawab bagaimana 
suatu kebijakan dilaksanakan, apa kendalanya, apakah program dapat mencapai sasaran, 
variabel apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan atau 
program. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan meraih hasil yang 
diinginkan. Evaluasi kebijakan ditunjukkan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu 
kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang sudah dijalankan meraih 
dampak yang diinginkan. 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat William N. Dunn (2003:608-610), istilah 
evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan 
penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai 
atau manfaat kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah 
dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi sumbangan pada aplikasi metode-
metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, 
meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih 
berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. 

 
B. Dimensi Evaluasi Kebijakan Publik 

Menurut Sahya Anggara (2014:276-277), secara garis besar ada dua dimensi penting 
yang harus diperoleh informasinya dari studi evaluasi dalam kebijakan publik yaitu: 
a. Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan Kebijakan. Evaluasi kinerja pencapaian tujuan 

kebijakan, yakni mengevaluasi kinerja orang-orang yang bertanggung jawab 
mengimplementasikan kebijakan sehingga akan memperoleh jawaban atau 
informasi mengenai kinerja implementasi, efektivitas, dan efisien yang berkaitan 

b. Evaluasi Kebijakan dan Dampaknya. Evaluasi dan dampaknya, artinya mengevaluasi 
kebijakan serta kandungan programnya sehingga diperoleh informasi mengenai 
manfaat (efek) kebijakan, dampak (outcome) kebijakan, kesesuaian 
kebijakan/program dengan tujuan yang ingin dicapainya (kesesuaian antara sarana 
dan tujuan). 

Sedangkan menurut Sahya Anggara (2014: 277-278), kajian dalam studi evaluasi kebijakan 
meliputi dimensi-dimensi berikut ini: 
a. Evaluasi Proses, pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan.  
b. Evaluasi Desain Kebijakan, untuk menilai alternative yang dipilih sudah merupakan 

alternative yang paling hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dan 
manfaat, yang bersifat rasional dan terukur. 

c. Evaluasi Legitimasi Kebijakan, untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan 
atau program oleh masyarakat/stakeholder/kelompok sasaran yang dituju oleh 
kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh melalui jajak pendapat, survey, dan 
lain-lain. 
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Sedangkan menurut Sahya Anggara (2014: 277-278), kajian dalam studi evaluasi kebijakan 
meliputi dimensi-dimensi berikut ini: 
a. Evaluasi Proses, pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan.  
b. Evaluasi Desain Kebijakan, untuk menilai alternative yang dipilih sudah merupakan 

alternative yang paling hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dan 
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c. Evaluasi Legitimasi Kebijakan, untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan 
atau program oleh masyarakat/stakeholder/kelompok sasaran yang dituju oleh 
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lain-lain. 

 

 

d. Evaluasi Formatif, dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang 
berlangsung. Tujuan evaluasi  formatif adalah untuk mengetahui sebuah program 
diimplementasikan dan kondisi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan 
keberhasilannya. Dalam istilah manajemen, evaluasi formatif adalah monitoring 
terhadap pengaplikasian kebijakan. Evaluasi formatif banyak melibatkan ukuran-
ukuran kuantitatif sebagai pengukuran kinerja implementasi. 

Evaluasi Sumatif, dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan 
memberikan dampak. Tujuan evaluasi sumatif adalah untuk mengukur efektivitas 
kebijakan/program memberikan dampak yang nyata pada masalah yang 
ditangani.Perlakuan atau tindakan kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok 
yang dianggap lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan 
perilaku kekerasan. Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk/tindakan perlakuan 
menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, 
penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang 
mengakibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, 
kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan 
dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.  
 
B. Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat 
1. Pengertian Partisipasi 

Partisipasi menurut Dwiningrum (2011: 50) adalah keterlibatan mental dan emosi dari 
seseorang di dalam situasi yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian 
tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya.  

Menurut Slamet (1994: 7), Partisipasi berarti peran serta seseorang  atau kelompok 
masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada 
tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik. 
Sedangkan menurut Isbandi (2007), partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam 
proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan 
pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, 
pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam 
mengevaluasi perubahan yang terjadi. 
 
2. Aspek Penting Partisipasi  

Hal ini sesuai dengan pernyataan Tjokroamidjojo (2003: 222-224).bahwa partisipasi 
memiliki empat aspek penting dalam pembangunan yaitu:  
a. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses 

politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan 
pembangunan yang dilakukan pemerintah.  

b. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan 
terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu dengan sebaiknya. 

c. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, 
strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. d. Adanya 
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perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan 
yang berencana.   

 
3. Tingkatan  Partisipasi 

Masyarakat dalam berpartisipasi dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Adapun 
Robert Chambers (2005: 105), menyebutkan ada 3 model partisipasi yang dikemukakan 
oleh para ahli. Seperti menurut Arnstein yang mengemukakan partisipasi masyarakat 
terdapat 8 tingkatan, berbeda dengan Kenji dan Greenwood membagi jenjang partisipasi 
dipersempit menjadi 5 tingkatan. Sedangkan Veneklasen dan Miller membagi partisipasi 
menjadi 7 tingkatan. Dari beberapa pendapat teoritis, pada intinya tujuan yang 
diinginkan dari partisipasi masyarakat yaitu munculnya kemandirian masyarakat dalam 
mengontrol atau memobilisasi diri. 

 
4. Jenis Partisipasi Masyarakat 

Bentuk-bentuk partisipasi menurut Huraerah dalam Septyasa (2013: 61), adalah sebagai 
berikut: 
a. Partisipasi buah pikiran 
b. Partisipasi tenaga 
c. Partisipasi harta benda 
d. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran 
e. Partisipasi sosial 

 
C. Tinjauan Tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan Nomor 
07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan BSPS, dalam Pasal 54 ayat (2) 
dan ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib 
memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program 
perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan 
dan/atau  bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa stimulan rumah swadaya. 
Pemerintah kabupaten/kota diamanahkan untuk melaksanakan pembinaan dengan 
memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan 
rumah swadaya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 
13/PRT/M/2016 tentang BSPS, tujuan kegiatan BSPS adalah terbangunnya rumah layak 
huni oleh MBR yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 
sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta 
berkelanjutan. 
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METODE PENELITIAN 
Tipe dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Suyanto dan Sutinah (2005: 5) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 
alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 
melibatkan berbagai metode yang ada. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 
kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau 
keadaan atau gejala yang tampak dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 
(BSPS) ditinjau dari Partisipasi Masyarakat di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu 
Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), 
yaitu di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. 
Peneliti memilih lokasi di Desa Sidokerto, Kabupaten Lampung Tengah karena Desa 
Sidokerto merupakan desa The Best Practice sebagai desa dengan progress yang paling 
cepat dan kualitas yang baik dari Dinas Perumahan dan Permukiman Lampung Tengah. 
Desa Sidokerto selalu menjadi tujuan untuk percontohan pada saat pemantauan sampai 
dengan evaluasi. Alasan lain penentuan lokasi penelitian di Desa Sidokerto, Kecamatan 
Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah karena dekat dengan tempat tinggal 
peneliti sehingga memudahkan akses dalam melalukan penelitian, agar lebih efektif dan 
efisien 

Pengumpulan data dilakukan melalui  dokumentasi dan wawancara. Analisis data 
melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 
PEMBAHASAN 
1. Evaluasi Partisipasi Masyakarat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya (BSPS) di Desa Sidokerto Tahap Perencanaan 
pada tahapan perencanaan program BSPS di Desa Sidokerto dapat dikategorikan 

ke dalam derajat kuasa masyarakat  (Degree of Citizen Power) dimana masyarakat 
memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Pasrtisipasi masyarakat 
yang datang dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ini sudah masuk dalam 
ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan kemitraan 
(partnership) yaitu masyarakat mempunyai hak dalam berunding dengan pengambilan 
keputusan  atas kesepakatan bersama antara masyarakat dengan pemerintah. 
Pendelegasian kekuasaan (delegated power) dimana pada tingkatan ini masyarakat diberi 
kelimpahan kewenangan untuk membuat keputusan dalam hal misalnya berapa ukuran 
rumah yang akan mereka bangun. Serta pada tangga kendali warga (citizen control) yaitu 
masyarakat penerima bantuan dapat berpartisipasi dan mengendalikan seluruh proses 
pengambilan keputusan. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan 
negosiasi dengan pihak luar, terlihat dalam hal ini masyarakat penerima bantuan BSPS 
Desa Sidokerto mempunyai wewenang dalam melakukan survey toko dan mengadakan 
negosiasi terhadap toko penyedia bahan bangunan yang akan mereka pilih dan 
menentukan toko penyedia bahan bangunan yang sudah disepakati oleh seluruh KPB di 
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Desa Sidokerto. Sedangkan untuk TFL dan pamong desa hanya berperan sebagai 
fasilitator dan pendamping masyarakat saja.  
 
Tahap Pelaksanaan 

Patisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan Program BSPS di Desa Sidokerto  
dikategorikan ke dalam derajat kuasa masyarakat (Degree of Citizen Power) pada tangga 
kendali warga (Citizen Control). Masyarakat telah mampu mengendalikan proses 
pembentukan rencana yang diwujudkan dengan pembahsan teknis pengerjaan rumah 
serta ide dan pendapat dari para penerima bantuan yang dirembug bersama selama 
proses pelaksanaan berlangsung. Masyarakat di Desa Sidokerto secara langsung 
berpartisipasi dengan mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan rumah bantuan 
baik secara swadaya mandiri maupun gotong-royong lingkungan. Dengan cara demikian 
maka pada akhirnya masyarakat yang telah berpartisipasi secara sukarela dengan 
menyumbangkan tenaga, pikiran, uang dan harta benda mereka pada akhirnya mereka 
akan mencapai tujuan utama dari program BSPS ini yaitu menciptakan rumah yang layak 
huni dalam lingkungan yang sehat dan nyaman di huni.  

 
Tahap Pemantauan dan Evaluasi 

Partisipasi masyakarat pada tahap pemantauan dan evaluasi Program BSPS di Desa 
Sidokerto ini dapat dikategorikan dalam derajat kuasa masyarakat (Degree of Citizen 
Power) pada tangga kemitraan (Partnership). Alasannya karena seluruh masukan, 
keluhan dan keinginan masyarakat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 
pembangunan fisik dibahas bersama-sama oleh para pelaksanan kegiatan dalam setiap 
acara rembug KPB yang rutin diselenggarakan di rumah Para Ketua KPB. Sehingga 
permsalahan dapat dipecahkan berdasarkan hasil dari musyawarah secara mufakat oleh 
semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan fisik BSPS di Desa Sidokerto. 
Cara seperti ini ditempuh agar pelaksanaan program BSPS di Desa Sidokerto dapat 
terlaksana dengan baik, tanpa hambatan dan masyarakat dapat merasakan manfaat yang 
diharapkan dari terlenggaranya Program BSPS di Desa Sidokerto. 

 
2. Faktor-faktor yang berperan terhadap partisipasi masyararakat dalam Program 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sidokerto Faktor Usia 
Tidak ada batasan usia dalam kecenderungan masyarakat khususnya di Desa Sidokerto 
dalam berpartisipasi.  Namun apabila diamati usia dari masyarakat yang ikut 
berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan rata-rata  usia mereka  antara 30-50 
tahun.  Pada kelompok usia menegah keatas menunjukkan keterikatan dengan nilainilai 
moral dan norma masyarakat, sehingga masyarakat cenderung banyak berpartisipasi 
dari pada kelompok usia yang lainnya. 
 
Faktor Jenis Kelamin  
Faktor jenis kelamin ini menjadi penilaian yang paling dominan dalam pelaksanaan 
Program BSPS di Desa Sidokerto. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat 
masih  menganggap faktor inilah yang mempengaruhi keinginan dan kemapuan 
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Desa Sidokerto. Sedangkan untuk TFL dan pamong desa hanya berperan sebagai 
fasilitator dan pendamping masyarakat saja.  
 
Tahap Pelaksanaan 
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dari pada kelompok usia yang lainnya. 
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masyarakat untuk berpartisipasi. Hal itu disebabkan karena pada saat pelaksanaan 
pembangunan fisik BSPS di Desa Sidokerto akan lebih banyak partisipasi dalam bentuk 
fisik dan tenaga. Dalam hal ini jenis kelamin laki-laki dianggap memiliki kemampuan fisik 
dan tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat jenis kelamin perempuan. 
 
Faktor pendidikan 
Kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi jika dilihat dari faktor pendidikan 
mereka ternyata tidak menjadi persyaratan mutlak untuk berpartisipasi dalam 
pelaksanaan program BSPS di Desa Sidoekrto. Rata-rata masyarakat yang ikut 
berpartisipasi dalam Program BSPS di Desa Sidokerto hanya lulusan Sekolah Dasar, itu 
tidak akan menjadi permasalahan yang berarti dalam kegiatan ini. Pengalaman dan 
keahlian mereka yang lebih penting agar dapat mensukseskan pembangunan fisik rumah 
BSPS. 
 
Faktor Pekerjaan dan Penghasilan 
faktor pekerjaan dan penghasilan ini mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam 
berpartisipasi dalam program BSPS di Desa Sidoekrto.  Masyarakat dituntut memiliki 
kemampuan untuk berswadaya karena dalam program ini sifatnya hanya sebagai 
rangsangan bagi penerima bantuan. Keswadayaan itu diusahakan bagi mereka yang 
memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk mewujudkan keinginan mereka dalam 
memperbaiki kualitas hidupnya. Jadi, faktor pekerjaan dan penghasilan dalam Program 
BSPS ini juga mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam berpartisipasi. 
 
Faktor lamanya tinggal 
Faktor lamanya tinggal ini sedikit berpengaruh terhadap kecenderungan masyarakat 
dalam berpartsipasi dalam setiap pembangunan desa, khususnya dalam Pelaksanaan 
Program BSPS di Desa Sidokerto. Hal itu terlihat saat pelaksanaan program BSPS di 
Desa Sidokerto pada umumnya masyarakat yang ikut berpartisipasi adalah mereka yang 
berada di lingkungan tersebut, baik penghuni lama maupun penghuni baru juga ikut 
dalam partisipasi program BSPS di Desa Sidokerto. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidokerto telah 
dilaksanakan sesuai dengan tujuan BSPS berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/MRT/2016 yaitu tebangunnya rumah 
layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan dilaksanakan dengan 
memberikan pembinaan serta memberikan dampingan bagi perseorangan yang 
melakukan pembangunan rumah swadaya sehingga menjadikan perumahan yang sehat, 
aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan. Hal itu juga sesuai dengan prinsip program 
BSPS yaitu berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki 
kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan 
rumahnya secara swadaya. Hal ini diperuntukkan bagi rumah tidak layak huni menjadi 
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rumah yang layak huni. Program BSPS di Desa Sidokerto dapat menumbuhkembangkan 
inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, dan/atau tetangga. Dalam 
pelaksanaannya, masyarakat dilibatkan secara langsung dan berpartisipasi untuk 
melaksanakan pembangunan dengan baik  Sedangkan pemerintah dalam program BSPS 
di Desa Sidokerto khususnya hanya berperan sebagai fasilitator saja. 

 
B. Saran  
1.  Sebelum melaksanakan Program BSPS, masyarakat khususnya penerima bantuan 

perlu mendapatkan edukasi baik berupa teori maupun praktek dalam bidang 
pembangunan sehingga dalam pelaksanannya masyarakat tidak perlu membayar 
upah tukang karena pembangunan fisiknya dikerjakan secara mandiri atau berasal 
dari Kelompok Penerima Bantuan itu sendiri. 

2. Masyarakat di lingkungan sekitar juga perlu diberikan pemahaman bahwa 
persyaratan dari penerima bantuan Program BSPS ini adalah Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR), bukan masyarakat yang miskin dan tidak memiliki 
penghasilan sama sekali.  

3. Perlu adanya dukungan dan motivasi sosial dari masyarakat sekitar untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan dan pelestarian lingkungan hunian yang 
aman dan nyaman sesuai dengan tujuan akhir Program BSPS. 

4. Bagi masyarakat yang masih menerapkan budaya penanggalan Jawa mengenai hari 
baik, perlu dijadikan bahan pertimbangan kembali agar lebih bijak dalam memilih 
tanggal baik, paling lama adalah 7 hari setelah TFL memberikan aba-aba untuk 
segera memulai pembangunan fisik agar nantinya progress pembangunan rumah 
BSPS dapat selesai sampai waktu yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR. 

5. Perlu digalakkan kembali budaya gotong-royong lingkungan dalam setiap program 
pembangunan desa agar menumbuhkan kembali rasa kepedulian antar sesame 
masyarakat dan pastinya agar tujuan dari program tersebut tercapai sesuai dengan 
harapan yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat di desa. 

6. Dalam pelaksanaan Program Kegiatan agar konsisten dilakukan oleh Kementerian 
PUPR untuk mewujudkan keinginan masyarakat dalam memiliki rumah layak huni, 
selain itu juga diharapkan bantuan ini tidak hanya untuk Peningkatan Kualitas (PK) 
tetapi Pembangunan Baru (PB) bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.   
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melaksanakan pembangunan dengan baik  Sedangkan pemerintah dalam program BSPS 
di Desa Sidokerto khususnya hanya berperan sebagai fasilitator saja. 
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persyaratan dari penerima bantuan Program BSPS ini adalah Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR), bukan masyarakat yang miskin dan tidak memiliki 
penghasilan sama sekali.  

3. Perlu adanya dukungan dan motivasi sosial dari masyarakat sekitar untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan dan pelestarian lingkungan hunian yang 
aman dan nyaman sesuai dengan tujuan akhir Program BSPS. 

4. Bagi masyarakat yang masih menerapkan budaya penanggalan Jawa mengenai hari 
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ABSTRAK 
Pemilu 2019 merupakan pertama kalinya Indonesia mengganti sistem penghitungan 
suara sejak tahun 1955, yakni dari Kuota Hare ke Sainte Lague. Penelitian ini bertujuan 
untuk (1) mengetahui dinamika politik perubahan sistem penghitungan suara dari Kuota 
Hare ke Sainte Lague di Kabupaten Pesawaran, (2) mengetahui faktor-faktor yang 
menentukan perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi partai politik dan (3) 
mengetahui perbandingan hasil perolehan kursi pada Pemilu 2019 dengan menggunakan 
kedua sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, dinamika politik yang disebabkan 
oleh perubahan kedua sistem tersebut adalah secara umum tidak terjadi sesuatu yang 
krusial dalam arti semua berjalan baik, tanpa hambatan dan semua pihak dapat 
menerima perubahan sistem Sainte Lague. Kedua, faktor yang menentukan perubahan 
naik dan turun hasil perolehan kursi partai politik terdiri dari faktor eksternal dan 
internal. Faktor Eksternal meliputi perubahan dari Kuota Hare menjadi Sainte Lague, 
isu-isu yang berkembang menjelang pemilu dan citra seorang tokoh dalam partai politik 
(Track Record). Faktor Internalnya adalah sosialisasi partai politik, sistem organisasi 
yang dibangun dalam partai politik, proses rekrutmen caleg, kemampuan caleg dalam 
komunikasi politik dan finansial, caleg memiliki strategi pemenangan dan metode 
kampanye. Ketiga, hasil perolehan kursi pada Pemilu 2019 disimulasikan menggunakan 
dua sistem ternyata tidak mengalami perubahan sama sekali atau tetap. Perbedaan 
terbatas pada cara penghitungannya di mana sistem Kuota Hare memerlukan dua 
sampai tiga kali tahap sedangkan Sainte Lague lebih sederhana serta mudah dengan cara 
penghitungan hanya berlangsung dalam satu tahap.  
Kata kunci : Perbandingan, Sainte Lague, Kuota Hare, Pemilu 2019  
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COMPARISON OF CHAIR ACHIEVEMENTS USING SAINTE LAGUE 
AND QUOTA HARE VOTE COUNTING SYSTEM 

(Study at General Election 2019 in Pesawaran, Lampung Province) 
 

ABSTRAK 
The 2019 election marks the replacement of counting system to Sainte Lague from Hare 
Quota, a system that has been applied since the first election in 1955. This research aims to 
(1) know the political dynamics of changes in the vote counting system from Hare Quota to 
Sainte Lague in Pesawaran, (2) know the factors that determine the changes in the results 
of the gathering political party seats and (3) find out comparison of the results of the 
gathering seats in the 2019 Election using the two systems. The research used a qualitative 
descriptive research method, while the data were obtained from interviews and 
documentation. The result show: First, the political dynamics caused by changes in both 
systems is generally nothing crucial to happen in the sense that everything is going well, 
without obstacles and all parties can accept the changes to the Sainte Lague system. 
Second, The factors that determine the changes in the result of the gathering of political 
party seats consist of external and internal factors. External factors include the change 
from the Hare Quota to the Sainte Lague, the issues that developed before the election and 
the image of a figure in a political party (Track Record). Internal factors are the 
socialization of political parties, the organizational system built into political parties, the 
recruitment process for candidates, the ability of candidates in political communication 
and financial. Candidates have winning strategies and campaign methods. Third, the 
number of seats in the election results of 2019 is simulated using two systems did not 
change at all or permanent. The difference is the calculation method where the Hare 
Quota system requires two to three stages while Sainte Lague is simpler and easier by 
means of the calculation only taking place in one stage.    
Keywords: Comparison, Sainte Lague, Hare Quota, General Election 2019 
 
A. PENDAHULUAN 

Pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dalam bentuk suara pemilih yang 
akan ditransformasikan menjadi representasi politik dengan perangkat berupa sistem 
pemilu yang dipergunakan. Arendt Lijphart di dalam Adrianus, Pito (2019:260) 
menyatakan, sistem pemilu adalah elemen paling mendasar dari demokrasi perwakilan. 
Lijphart juga berpendapat, sistem pemilihan umum mempengaruhi perilaku pemilih dan 
hasil pemilu, sehingga sistem pemilu juga mempengaruhi representasi politik dan sistem 
kepartaian. Pemilu menghasilkan distribusi kursi perwakilan politik dalam pola-pola 
yang tertentu, sistem pemilu juga berpengaruh terhadap bagaimana corak sistem 
pemerintahan yang akan dihasilkan. 

Aturan teknis yang berlaku bagi semua sistem pemilu mencakup keseluruhan 
proses pemilu mulai dari pencalonan diri sebagai kandidat yang diatur dalam undang-
undang sampai pada penghitungan suara. Sistem pemilu tersebut di dalamnya terdapat 
metode konversi suara menjadi kursi yang akan duduk di lembaga perwakilan. Sistem 
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The 2019 election marks the replacement of counting system to Sainte Lague from Hare 
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of the gathering political party seats and (3) find out comparison of the results of the 
gathering seats in the 2019 Election using the two systems. The research used a qualitative 
descriptive research method, while the data were obtained from interviews and 
documentation. The result show: First, the political dynamics caused by changes in both 
systems is generally nothing crucial to happen in the sense that everything is going well, 
without obstacles and all parties can accept the changes to the Sainte Lague system. 
Second, The factors that determine the changes in the result of the gathering of political 
party seats consist of external and internal factors. External factors include the change 
from the Hare Quota to the Sainte Lague, the issues that developed before the election and 
the image of a figure in a political party (Track Record). Internal factors are the 
socialization of political parties, the organizational system built into political parties, the 
recruitment process for candidates, the ability of candidates in political communication 
and financial. Candidates have winning strategies and campaign methods. Third, the 
number of seats in the election results of 2019 is simulated using two systems did not 
change at all or permanent. The difference is the calculation method where the Hare 
Quota system requires two to three stages while Sainte Lague is simpler and easier by 
means of the calculation only taking place in one stage.    
Keywords: Comparison, Sainte Lague, Hare Quota, General Election 2019 
 
A. PENDAHULUAN 

Pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dalam bentuk suara pemilih yang 
akan ditransformasikan menjadi representasi politik dengan perangkat berupa sistem 
pemilu yang dipergunakan. Arendt Lijphart di dalam Adrianus, Pito (2019:260) 
menyatakan, sistem pemilu adalah elemen paling mendasar dari demokrasi perwakilan. 
Lijphart juga berpendapat, sistem pemilihan umum mempengaruhi perilaku pemilih dan 
hasil pemilu, sehingga sistem pemilu juga mempengaruhi representasi politik dan sistem 
kepartaian. Pemilu menghasilkan distribusi kursi perwakilan politik dalam pola-pola 
yang tertentu, sistem pemilu juga berpengaruh terhadap bagaimana corak sistem 
pemerintahan yang akan dihasilkan. 

Aturan teknis yang berlaku bagi semua sistem pemilu mencakup keseluruhan 
proses pemilu mulai dari pencalonan diri sebagai kandidat yang diatur dalam undang-
undang sampai pada penghitungan suara. Sistem pemilu tersebut di dalamnya terdapat 
metode konversi suara menjadi kursi yang akan duduk di lembaga perwakilan. Sistem 

 

 

pemilu itulah terdapat suara (votes) yang diperoleh oleh partai politik atau para kandidat 
akan diterjemahkan ke dalam kursi-kursi (seats) dalam suatu badan perwakilan Farrel 
(1998:3). 

Pemilu pertama yang diadakan pada Tahun 1955 sampai pemilu era orde baru 
pemilihan anggota legislatif memakai sistem penghitungan suara dengan rumpun 
metode penentuan kuota. Beralih sejak masa reformasi, di pemilu pertamanya pada 
tahun 1999 hingga penyelenggaraan pada 2014, Indonesia menggunakan metode kuota 
atau yang dikenal dengan Kuota Hare. Sistem Kuota Hare merupakan metode penentuan 
jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi DPR, caranya membagi 
total suara sah dengan alokasi kursi yang tersedia atau nilainya disebut dengan bilangan 
pembagi pemilih (BPP) (Ariefana, 2019:1). 

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 1999, 2004 dan 2009 sama-sama menggunakan 
Kuota Hare, namun cara penghitungannya sedikit berbeda menyesuaikan dengan sistem 
pemilu yang dipakai. Pemilu Tahun 1999, bilangan pembagi pemilih dipergunakan hanya 
untuk menentukan jumlah kursi yang diperoleh partai politik saja. Sistem pemilu saat itu 
dikenal dengan sistem proporsional tertutup. Pemilih di sistem proporsional tertutup 
hanya mendapat ruang untuk mencoblos parpol, tidak bisa menentukan langsung 
pilihannya pada calon anggota legislatif tertentu meski daftar calegnya tersedia  
(Ariefana, 2019:1). 

Sistem pemilu di Indonesia beralih sistem menjadi sistem proporsional terbuka 
pada tahun 2004. BPP yang ditentukan dengan metode Kuota Hare tersebut tidak hanya 
untuk menentukan jumlah kursi yang didapat parpol saja, tetapi juga untuk menentukan 
ambang batas calon legislatif yang dinyatakan sebagai pemenang pemilu (Ariefana, 
2019:1). Sistem proporsional terbuka, pemilih/konstituen diberi ruang memilih caleg, 
tetapi mereka dinyatakan langsung terpilih kalau suara yang didapat di atas BPP, 
metode ini juga serupa dengan 2009 dan 2014. Pemilu 2004 calon yang berhak 
menempati alokasi kursi yang diraih parpol yakni sesuai dengan nomor urut paling atas 
kalau tidak mencapai angka BPP. Sedangkan pada 2009 dan 2014, calon dengan nomor 
urut mana saja bisa menempati alokasi kursi asal mendapat kan suara terbanyak 
(Ariefana, 2019:1). 

Pemilu 2019 lalu Indonesia masih tetap menggunakan sistem pemilu proporsional 
terbuka, tetapi untuk metode penghitungan suara tidak lagi memakai Kuota Hare, 
melainkan menggunakan rumpun divisor yang artinya menggunakan nilai rata-rata 
tertinggi atau biasa disebut BP (Bilangan Pembagi) dan metodenya bernama Sainte 
Lague Murni. Sistem yang baru tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 420 bahwa di dalam sistem ini suara sah tiap partai 
politik dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1,3,5,7, dan seterusnya. Setiap pembagian 
akan ditentukan peringkat berdasarkan nilai terbanyak, jumlah kursi akan ditentukan 
berdasarkan peringkat,  jika pada suatu daerah pemilihan terdapat alokasi 5 kursi maka 
peringkat 1 sampai dengan 5 akan mendapatkan kursi pada daerah pemilihan tersebut. 
Pada Pemilu 2019 kemarin merupakan kali pertama Indonesia mengganti metode sejak 
tahun 1955, yakni dari Kuota Hare ke Sainte Lague (Ariefana, 2019:1). 
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Penelitian ini penting karena penggunaan sistem penghitungan suara Sainte Lague 
baru digunakan pada Pemilu 2019 dengan tujuan untuk keseimbangan suara yang diraih 
dengan jatah kursi dengan mengedepankan aspek proporsional antara perolehan suara 
dan perolehan kursi suatu partai. Partai-partai politik pada Pemilu 2019 yang lalu ada 
yang merasa dirugikan dengan perubahan sistem penghitungan suara Sainte Lague ini. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bahwa penggunaan sistem 
penghitungan suara Sainte Lague sudah sesuai dengan konteks keadilan dan 
proporsionalitas. Bahan pertimbangan bagi instansi KPU untuk dijadikan rekomendasi 
dan pembelajaran dalam menyusun kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah strategis 
mengenai sistem penghitungan suara yang akan digunakan pada pemilu yang akan 
datang. Pemilihan umum yang akan datang, sistem ini dapat digunakan kembali tanpa 
ada keraguan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sukses, damai dan 
berintegritas. 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dinamika politik perubahan sistem penghitungan suara dari Kuota Hare ke Sainte Lague 
bagi peserta pemilu di Kabupaten Pesawaran, mengetahui faktor-faktor yang 
menentukan perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi partai politik pada Pemilu 
2019 di Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini juga akan membahas apakah terdapat 
perbedaan atau persamaan hasil perolehan kursi pada Pemilu 2019 dengan 
menggunakan Sistem Sainte Lague jika dibandingkan dengan menggunakan Sistem 
Kuota Hare. 

 
B. KAJIAN  PUSTAKA 
B.1   Metode Perbandingan Sistem 

Metode (method) adalah serangkaian teknik dan prosedur telaah. Metode bisa 
bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Nazir, (2005:58) berpendapat bahwa penelitian 
komparatif atau perbandingan adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari 
jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor 
penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat 
membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Hudson, 
(2007:3) menyatakan metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan 
dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan 
kerangka pemikiran tertentu. Jadi metode perbandingan adalah perbuatan 
menyejajarkan sesuatu atau beberapa obyek dengan alat perbandinganya. Dalam kaitan 
dengan penelitian ini, tentu saja obyek yang dibandingkan itu adalah sistem 
penghitungan suara Kuota Hare dan Sainte Lague. Di mana yang akan dibandingkan 
adalah persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari kedua sistem 
penghitungan suara tersebut. 
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dengan jatah kursi dengan mengedepankan aspek proporsional antara perolehan suara 
dan perolehan kursi suatu partai. Partai-partai politik pada Pemilu 2019 yang lalu ada 
yang merasa dirugikan dengan perubahan sistem penghitungan suara Sainte Lague ini. 
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datang. Pemilihan umum yang akan datang, sistem ini dapat digunakan kembali tanpa 
ada keraguan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sukses, damai dan 
berintegritas. 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dinamika politik perubahan sistem penghitungan suara dari Kuota Hare ke Sainte Lague 
bagi peserta pemilu di Kabupaten Pesawaran, mengetahui faktor-faktor yang 
menentukan perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi partai politik pada Pemilu 
2019 di Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini juga akan membahas apakah terdapat 
perbedaan atau persamaan hasil perolehan kursi pada Pemilu 2019 dengan 
menggunakan Sistem Sainte Lague jika dibandingkan dengan menggunakan Sistem 
Kuota Hare. 

 
B. KAJIAN  PUSTAKA 
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Metode (method) adalah serangkaian teknik dan prosedur telaah. Metode bisa 
bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Nazir, (2005:58) berpendapat bahwa penelitian 
komparatif atau perbandingan adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari 
jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor 
penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat 
membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Hudson, 
(2007:3) menyatakan metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan 
dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan 
kerangka pemikiran tertentu. Jadi metode perbandingan adalah perbuatan 
menyejajarkan sesuatu atau beberapa obyek dengan alat perbandinganya. Dalam kaitan 
dengan penelitian ini, tentu saja obyek yang dibandingkan itu adalah sistem 
penghitungan suara Kuota Hare dan Sainte Lague. Di mana yang akan dibandingkan 
adalah persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari kedua sistem 
penghitungan suara tersebut. 

 
 
 
 
 

 

 

B.2   Sistem Pemilu  
Sistem Pemilu merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga 

negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Warga negara berhak untuk 
memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di jabatan publik. Dalam menggunakan 
suaranya tersebut tentu saja haruslah didukung kondisi yang memungkinkan warga 
negara memilih secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain.  

Menurut Rahman (2002 : 177) sistem pemilihan umum biasanya diatur dalam 
perundang-undangan, setidak-tidaknya mengandung 3 (tiga) variabel pokok, yaitu :  

1. Penyuaraan (balloting), artinya tata cara yang harus diikuti pemilih yang 
     berhak dalam memberikan suara.  
2. Daerah pemilihan umum (electoral district), artinya ketentuan yang 
     mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan.  
3. Formula pemilihan, artinya rumus yang digunakan untuk menentukan 
     siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah 
     pemilihan. 
 

B.2.  Varian Sistem Pemilu 
Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya 

berkisar pada dua prinsip pokok yaitu sistem distrik (single-member constituency) dan 
sistem proporsional/perwakilan berimbang (multi-member constituency) (Budiarjo, 
2008:461). Sistem distrik (single-member constituency) diselenggarakan berdasarkan 
lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi 
berkiblat pada tempat yang sudah ditentukan. Daerah yang sedikit penduduknya 
memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya. Banyak suara yang 
terbuang, tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih 
akan akrab dengan wakilnya (personen stelse), data distrik biasanya memiliki satu wakil 
(Syafiie, 2005:136–137). Penggunaan sistem distrik ini lebih cocok pada negara yang 
masyarakatnya homogen dan hanya memiliki dua partai (dwi party). Sistem distrik ini 
lebih cenderung mengarah pada desentralisasi. Sistem distrik ini digunakan dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum untuk memilih anggota 
DPD di Indonesia. 

Sistem proporsional/perwakilan berimbang (multi-member constituency) berkiblat 
kepada jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih. Sistem Perwakilan 
Berimbang atau biasa disebut sistem representasi proporsional (proportional 
representation) atau lebih dikenal dengan perwakilan berimbang adalah metode 
konversi suara pemilih ke kursi di parlemen sesuai dengan proporsi perolehan suara 
pemilih. Sistem pemilu ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara 
perolehan suara sah dan kandidat atau partai politik yang mendapatkan suara sah 
tersebut (Sukmajati, 2015:18). Pada sistem ini setiap suara, dalam arti bahwa suara lebih 
yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalam suatu daerah pemilihan dapat 
ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam 
daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna 
memperoleh kursi tambahan. 
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B.3   Sistem-sistem Penghitungan Suara dalam Sistem Perwakilan Berimbang 
Menghitung suara pemilu (electoral formula) adalah mekanisme matematik yang 

mengatur transformasi suara ke dalam kursi parlemen. Dalam sistem pemilu perwakilan 
berimbang, terdapat beberapa formula (rumus). Dari setiap formula yang ada memiliki 
konsekuensi politik yang besar, khususnya terkait dengan pembagian kursi parlemen 
untuk setiap partai politik peserta pemilu (Sukmajati, 2015:22). Sistem pemilu yang 
digunakan di Indonesia adalah List PR with Open List System.  

Sistem List PR menurut Rochijat dalam Adrianus (2019:325–326) terdapat dua 
metode dalam penghitungan suara yang biasa digunakan untuk mengonversi suara 
menjadi kursi parlemen yakni: 
1. Jurus Kuota (Jurus penghitungan berdasarkan suara sisa terbesar alias the 

largest remainders).  
Menurut Sigit dalam Wicaksono (2014:77), largest remainders dikenal 2 (dua) 
macam metode penghitungan suara yaitu: 
a. Kuota Hare (Hare Quota /HQ) 

Rumus dari metode ini adalah bilangan pembagi pemilih ditentukan dengan 
cara membagi total suara sah dengan jumlah kursi yang disediakan di 
distrik/daerah pemilihan. Dengan kata lain perolehan kursi ditentukan oleh 
hasil pembagian antara perolehan suara masing-masing partai politik dengan 
bilangan pembagi pemilih.  

Rumus : 

    
  

Kuota Hare (Hare Quota/HQ) dihitung berdasarkan jumlah total suara yang sah 
(vote/v) dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan dalam suatu distrik 
(seat/s). 

b. Kuota Droop (Droop Quota/DQ) 
Rumus dari metode ini adalah bilangan pembagi pemilih didapatkan dengan 
cara membagi jumlah suara yang sah dengan jumlah kursi yang diperebutkan 
disetiap daerah pemilihan ditambah satu kursi. 

Rumus : 

    
    

Kuota Droop (Droop Quota/DQ) dihitung dari jumlah total suara (vote/v) 
dibagi dengan jumlah kursi yag disediakan dalam suatu distrik (seat/s) 
ditambah 1. 

 
2. Jurus Divisor (Jurus penghitungan berdasarkan rata-rata angka tertinggi alias 

the highest average). 
Penghitungan suara dengan menggunakan sistem divisor atau the highest average 

dicirikan dengan bilangan pembagi tetap yang tidak tergantung pada jumlah penduduk 
atau perolehan suara. Sistem ini, menurut Farrel dalam Sulaksono (2017:7–8) dikenal dua 
macam metode penghitungan suara yaitu : 

a. D’hondt Formula 
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B.3   Sistem-sistem Penghitungan Suara dalam Sistem Perwakilan Berimbang 
Menghitung suara pemilu (electoral formula) adalah mekanisme matematik yang 

mengatur transformasi suara ke dalam kursi parlemen. Dalam sistem pemilu perwakilan 
berimbang, terdapat beberapa formula (rumus). Dari setiap formula yang ada memiliki 
konsekuensi politik yang besar, khususnya terkait dengan pembagian kursi parlemen 
untuk setiap partai politik peserta pemilu (Sukmajati, 2015:22). Sistem pemilu yang 
digunakan di Indonesia adalah List PR with Open List System.  

Sistem List PR menurut Rochijat dalam Adrianus (2019:325–326) terdapat dua 
metode dalam penghitungan suara yang biasa digunakan untuk mengonversi suara 
menjadi kursi parlemen yakni: 
1. Jurus Kuota (Jurus penghitungan berdasarkan suara sisa terbesar alias the 

largest remainders).  
Menurut Sigit dalam Wicaksono (2014:77), largest remainders dikenal 2 (dua) 
macam metode penghitungan suara yaitu: 
a. Kuota Hare (Hare Quota /HQ) 

Rumus dari metode ini adalah bilangan pembagi pemilih ditentukan dengan 
cara membagi total suara sah dengan jumlah kursi yang disediakan di 
distrik/daerah pemilihan. Dengan kata lain perolehan kursi ditentukan oleh 
hasil pembagian antara perolehan suara masing-masing partai politik dengan 
bilangan pembagi pemilih.  

Rumus : 

    
  

Kuota Hare (Hare Quota/HQ) dihitung berdasarkan jumlah total suara yang sah 
(vote/v) dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan dalam suatu distrik 
(seat/s). 

b. Kuota Droop (Droop Quota/DQ) 
Rumus dari metode ini adalah bilangan pembagi pemilih didapatkan dengan 
cara membagi jumlah suara yang sah dengan jumlah kursi yang diperebutkan 
disetiap daerah pemilihan ditambah satu kursi. 

Rumus : 

    
    

Kuota Droop (Droop Quota/DQ) dihitung dari jumlah total suara (vote/v) 
dibagi dengan jumlah kursi yag disediakan dalam suatu distrik (seat/s) 
ditambah 1. 

 
2. Jurus Divisor (Jurus penghitungan berdasarkan rata-rata angka tertinggi alias 

the highest average). 
Penghitungan suara dengan menggunakan sistem divisor atau the highest average 

dicirikan dengan bilangan pembagi tetap yang tidak tergantung pada jumlah penduduk 
atau perolehan suara. Sistem ini, menurut Farrel dalam Sulaksono (2017:7–8) dikenal dua 
macam metode penghitungan suara yaitu : 

a. D’hondt Formula 

 

 

Sistem ini menggunakan bilangan pembagi yang berangka utuh yaitu 1,2,3,4 
dan seterusnya. Hasil pembagian selanjutnya menghasilkan angka tertinggi. 
Kursi akan dialokasikan ke partai politik yang mendapatkan angka tertinggi 
secara berurutan. 

b. The Sainte Lague 
Metode ini hampir sama dengan metode yang pertama, dengan perbedaan 
utama pada bilangan pembaginya yang menggunakan angka ganjil yaitu 
1,3,5,7 dan seterusnya. 
 

B.4    Manfaat dan Latar Belakang Perubahan Sistem Penghitungan Suara 
Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem proporsional 

dalam desain sistem pemilunya, sehingga Indonesia menggunakan metode atau sistem 
konversi tertentu untuk mengkonversi perolehan suara agar dapat menjadi kursi. Akan 
tetapi metode atau sistem konversi tersebut tidaklah harus selalu sama asalkan tetap 
bertujuan untuk melindungi suara pemilih dari segala kemungkinan penyimpangan dan 
manipulasi serta sebagai salah satu indikator sistem partisipasi politik warga negara. 
Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut pada Pemilu Tahun 2019 metode atau sistem 
penghitungan suara mengalami perubahan yakni dari sistem penghitungan suara Kuota 
Hare menjadi Sainte Lague. 

Sulaksono, (2017:11) berpendapat bahwa: 
“Metode penghitungan suara merupakan variabel utama dari sistem pemilu yang 
bertugas untuk mengkonversi suara perolehan partai dalam pemilu menjadi kursi 
di parlemen. Metode penghitungan suara ini paling tidak berpengaruh pada 3 (tiga) 
hal, yaitu: derajat proporsionalitas suara, jumlah perolehan kursi partai politik, dan 
sistem kepartaian. Sistem pemilu pada Sistem Daftar (List System) terdapat dua 
rumpun metode penghitungan suara, yaitu metode Largest Remainder yang 
berdasar pada kuota atau Bilangan Pembagi Pemilih dan metode Highest Average 
yang berdasar pada divisor”. 
Surbakti dkk.,(2011:11) berpendapat bahwa, “Latar belakang yang mempengaruhi 

terjadinya perubahan sistem penghitungan suara ini adalah formula pemilihan yang 
digunakan dalam sistem pemilihan umum proporsional selama ini dipandang tidak adil 
dan tidak proporsional”. Metode Kuota Hare menggunakan  Bilangan Pembagi Pemilihan 
(BPP) yang akan menghasilkan sisa kursi dan sisa kursi dibagikan kepada partai politik 
peserta pemilu berdasarkan urutan sisa suara terbanyak (the largest remainder). Tentu 
saja penerapan metode itu selain sangat kompleks, tetapi juga ada ketidakadilan dalam 
pembagian kursi.  

 
A. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu memberikan 
gambaran tentang masalah yang akan diteliti yakni Pertama, mengenai dinamika politik 
yang terjadi akibat perubahan sistem penghitungan suara dari Kuota Hare ke Sainte 
Lague khususnya bagi peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran. Kedua, mengenai 
faktor-faktor apakah yang menentukan perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi 
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partai politik. Terakhir, mengenai simulasi hasil dari Pemilu Tahun 2019 baik dengan 
menggunakan Sistem Penghitungan Suara Kuota Hare maupun Sainte Lague untuk 
mencari perbandingan antara kedua sistem tersebut.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: data primer yang 
merupakan hasil wawancara dari beberapa informan yang dipilih atau ditentukan 
sebelumnya yang dianggap mengetahui tentang dinamika politik yang terjadi akibat 
perubahan sistem penghitungan suara di Kabupaten Pesawaran dan bisa diajak untuk 
bekerjasama dengan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan 
dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini sebanyak 10 
orang yang terdiri dari :  
1. Anggota KPU Kabupaten Pesawaran Divisi Teknis dan Parmas Periode Tahun 2014-

2019 dan Kasubbag Teknis dan Hupmas (2 orang). 
2. Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran (1 orang). 
3. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pesawaran (1 orang). 
4. Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Pesawaran (1 orang). 
5. Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Pesawaran (1 orang). 
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran (1 orang). 
7. Akademisi/Pakar Kepemiluan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Lampung (1 orang).  
8. Jurnalis peliput pemilu di Kabupaten Pesawaran (1 orang). 
9. Kepolisian kepemiluan di Kabupaten Pesawaran (1 orang). 

Data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka, hasil penelitian terdahulu 
yang relevan, jurnal, buku-buku, data-data internet yang masih berlaku dan berkaitan 
dengan variabel penelitian yaitu masalah perubahan sistem penghitungan suara dari 
Sistem Kuota Hare ke Sainte Lague 

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan 
data primer dan sekunder. Untuk tehnik pengumpulan data primer, peneliti 
menggunakan wawancara semi terstruktur dikarenakan dengan wawancara semi 
terstruktur ini peneliti diberi kebebasan dalam mengajukan pertanyaan terkait 
penelitian dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara 
sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi terkait dengan perubahan 
penggunaan sistem penghitungan suara secara mendalam. Tehnik pengumpulan data 
sekunder menggunakan studi dokumentasi, kepustakaan dan triangulasi (gabungan). 
Sedangkan tehnik analisis data penelitian ini melalui 3 tahap yaitu Data condensation, 
Data display dan Conclusion drawing and verification. 

Uji keabsahan yang digunakan oleh penulis adalah triangulasi, yaitu menganalisis 
jawaban subyek dengan meneliti kebenarannya pada data empiris (sumber data lainnya) 
yang tersedia. Triangulasi diklasifikasikan menjadi 3 macam triangulasi, yaitu triangulasi 
sumber, triangulasi waktu, triangulasi tehnik. Dari beberapa teknik analisis triangulasi, 
peneliti menggunakan triangulasi sumber pengumpulan data yang diperoleh diperoleh 
dari sumber yang berbeda beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2014:270). Untuk 
memenuhi triangulasi data, selain informan yang berasal dari lembaga penyelenggara 
pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Pesawaran beserta jajarannya, dan Bawaslu 
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partai politik. Terakhir, mengenai simulasi hasil dari Pemilu Tahun 2019 baik dengan 
menggunakan Sistem Penghitungan Suara Kuota Hare maupun Sainte Lague untuk 
mencari perbandingan antara kedua sistem tersebut.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: data primer yang 
merupakan hasil wawancara dari beberapa informan yang dipilih atau ditentukan 
sebelumnya yang dianggap mengetahui tentang dinamika politik yang terjadi akibat 
perubahan sistem penghitungan suara di Kabupaten Pesawaran dan bisa diajak untuk 
bekerjasama dengan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan 
dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini sebanyak 10 
orang yang terdiri dari :  
1. Anggota KPU Kabupaten Pesawaran Divisi Teknis dan Parmas Periode Tahun 2014-

2019 dan Kasubbag Teknis dan Hupmas (2 orang). 
2. Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran (1 orang). 
3. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pesawaran (1 orang). 
4. Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Pesawaran (1 orang). 
5. Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Pesawaran (1 orang). 
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran (1 orang). 
7. Akademisi/Pakar Kepemiluan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Lampung (1 orang).  
8. Jurnalis peliput pemilu di Kabupaten Pesawaran (1 orang). 
9. Kepolisian kepemiluan di Kabupaten Pesawaran (1 orang). 

Data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka, hasil penelitian terdahulu 
yang relevan, jurnal, buku-buku, data-data internet yang masih berlaku dan berkaitan 
dengan variabel penelitian yaitu masalah perubahan sistem penghitungan suara dari 
Sistem Kuota Hare ke Sainte Lague 

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan 
data primer dan sekunder. Untuk tehnik pengumpulan data primer, peneliti 
menggunakan wawancara semi terstruktur dikarenakan dengan wawancara semi 
terstruktur ini peneliti diberi kebebasan dalam mengajukan pertanyaan terkait 
penelitian dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara 
sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi terkait dengan perubahan 
penggunaan sistem penghitungan suara secara mendalam. Tehnik pengumpulan data 
sekunder menggunakan studi dokumentasi, kepustakaan dan triangulasi (gabungan). 
Sedangkan tehnik analisis data penelitian ini melalui 3 tahap yaitu Data condensation, 
Data display dan Conclusion drawing and verification. 

Uji keabsahan yang digunakan oleh penulis adalah triangulasi, yaitu menganalisis 
jawaban subyek dengan meneliti kebenarannya pada data empiris (sumber data lainnya) 
yang tersedia. Triangulasi diklasifikasikan menjadi 3 macam triangulasi, yaitu triangulasi 
sumber, triangulasi waktu, triangulasi tehnik. Dari beberapa teknik analisis triangulasi, 
peneliti menggunakan triangulasi sumber pengumpulan data yang diperoleh diperoleh 
dari sumber yang berbeda beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2014:270). Untuk 
memenuhi triangulasi data, selain informan yang berasal dari lembaga penyelenggara 
pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Pesawaran beserta jajarannya, dan Bawaslu 

 

 

Kabupaten Pesawaran. Peneliti juga menggali informasi yang berasal dari informan 
pihak luar yaitu Akademisi Pakar Kepemiluan yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik Universitas Lampung. Informan yang berasal dari Partai-partai politik yang 
mengalami kenaikan dan penurunan suara pada Pemilu 2019 kemarin di Kabupaten 
Pesawaran yakni partai Demokrat, PBB, PDIP  dan PKS. Selain itu peneliti juga akan 
memperluas informasi yang berasal dari Jurnalis peliput pemilu dan Kepolisian.  
 
D. PEMBAHASAN 
D.1  Dinamika politik perubahan sistem penghitungan suara dari Kuota Hare ke Sainte 

Lague bagi peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran 
Sistem pemilu proporsional menngenal dua metode konversi suara yakni Kuota 

dan Divisor. Metode Kuota dibagi lagi dalam dua cara, yakni Kuota Hare dan Kuota 
Droop. Kuota Hare dipahami sebagai sistem konversi suara menjadi kursi yang tidak 
asing bagi kita karena sudah digunakan dari pemilu ke pemilu. Undang-undang pemilu 
yang digunakan di pemilu 2014 dan sebelumnya, jika sudah tidak ada suara partai 
mencapai BPP atau setelah dikenakan BPP di tahap pertama, masih ada sisa kursi yang 
diperebutkan di tahap kedua, maka suara partai politik yang terbesar dipastikan meraih 
kursi yang ada. Oleh karena itu metode konversi suara Kuota Hare cenderung dinilai 
kurang dalam hal derajat proporsionalnya. Derajat proporsionalnya masih dianggap 
belum kuat. Alasan memperkuat derajat proporsionalitas inilah sehingga kemudian 
dalam Undang-Undang Pemilu yang disahkan pada 20 Juli 2017 cenderung memilih 
metode divisor. 

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan terlihat bagaimana Sistem 
Penghitungan Suara Sainte Lague merupakan metode yang paling proporsional/adil 
dalam membagi kursi kepada setiap partai politik peserta pemilu. Berbeda dengan 
sistem Kuota Hare yang cenderung lebih menguntungkan partai politik peserta pemilu 
yang mencapai jumlah suara kecil, sistem Sainte Lague tidak hanya bersifat netral (tidak 
menguntungkan) terhadap partai besar akan tetapi juga terhadap partai kecil dalam 
pembagian kursi. Sistem penghitungan suara Sainte Lague juga lebih adil bagi semua 
partai. Sebab, partai yang meraih suara besar, otomatis akan mendapatkan kursi lebih 
banyak. Sebaliknya, partai yang meraih suara sedikit, dapat dipastikan akan meraih 
sedikit kursi. Selain itu, metode ini lebih sederhana, karena hanya satu kali menghitung, 
tanpa sisa suara. Karena itulah metode Sainte Lague adalah paling fair dan yang paling 
mendekati proporsionalitas.  

Dinamika dalam sebuah kelompok sering ditentukan oleh orang-orang yang 
berpengaruh di dalamnya. Dinamika juga dapat diartikan sebagai suatu proses 
pergerakan yang mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Peninjauan 
dinamika melalui segi ilmu politik memberikan pemahaman mengenai situasi dan 
kondisi perpolitikan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam terhadap 
beberapa informan yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda terlihat bahwa 
dinamika politik yang disebabkan oleh perubahan sistem penghitungan suara dari Kuota 
Hare ke Sainte Lague bagi peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran adalah secara 
umum tidak terjadi sesuatu yang krusial dalam arti semua berjalan baik, tanpa hambatan 
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dan semua pihak dapat menerima perubahan sistem penghitungan suara tersebut 
terutama para peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran. Dinamika politik cukup 
tinngi justru terjadi dengan adanya persaingan yang sehat, baik di dalam internal partai 
politik yakni diantara caleg-caleg itu sendiri maupun antara caleg partai satu dengan 
partai lainnya. Caleg-caleg antar internal partai politik tersebut saling berkompetisi dan 
mempunyai target masing-masing yang harus dicapai dalam meraih kursi terbanyak 
yang akan duduk di Legislatif. Selain itu antara caleg partai politik satu dengan partai 
lainnya saling berkompetisi secara sehat, terlihat dari adanya tingkat keadilan 
keterwakilan caleg mewakili masyarakat pada dapil yang semakin meningkat. 

Sesuai dengan indikator dinamika politik terdiri dari Interaksi dan 
Interdependensi, maka dalam hal ini Interaksinya adalah adanya hubungan timbal balik 
yang saling mempengaruhi antara terjadinya perubahan sistem penghitungan suara dari 
Kuota Hare menjadi Sainte Lague terhadap kehidupan berpolitik khususnya partai-
partai peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pesawaran. Interdependensinya adalah 
adanya saling ketergantungan antara penerapan sistem penghitungan suara yang baru 
terhadap kepentingan partai-partai politik peserta pemilu tersebut, di mana 
ketergantungan tersebut memberi dampak adanya persaingan yang sehat baik di dalam 
internal partai politik yakni diantara caleg-caleg itu sendiri maupun antara caleg partai 
satu dengan partai lainnya. 
 
D.2 Faktor-faktor yang Menentukan Perubahan Naik dan Turun Hasil Perolehan 

Kursi Partai Politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran 
Pada pelaksanaan Pemilu 2019 kemarin oleh karena telah terjadi perubahan sistem 

penghitungan suara, maka sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap hasil 
perolehan suara yang didapat oleh partai politik peserta pemilu khususnya di Kabupaten 
Pesawaran. Ada yang mengalami kenaikan dan ada pula yang mengalami penurunan. 
Kenaikan ataupun penurunan tersebut berdampak pula pada hasil konversi suara 
menjadi kursi. Meskipun tidak semua perubahan tersebut berasal dari akibat 
berubahnya sistem penghitungan suara. Berkaitan dengan hal ini ada faktor yang berasal 
dari luar (eksternal). Akan tetapi perubahan tersebut dapat juga disebabkan karena 
faktor yang berasal dari dalam partai (internal).  
 
D.2.1 Faktor Eksternal yang Menentukan Perubahan Naik dan Turun Hasil Perolehan 

Kursi Partai Politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran 
a. Perubahan sistem penghitungan suara yakni dari sistem penghitungan suara 

Kuota Hare menjadi Sainte Lague. 
 Sebelum membahas lebih lanjut, di bawah ini terdapat tabel perbandingan 
perolehan suara dan konvensi menjadi kursi pada setiap partai politik Pemilu 2014 dan 
2019 di Kabupaten Pesawaran. 

 

 

Tabel 1. Perbandingan Perolehan Suara dan Konvensi Menjadi Kursi Pada Setiap Partai 
Politik Pemilu 2014 dan 2019 di Kabupaten Pesawaran 
 

No Partai 
Politik 

Perolehan Suara Selisih Perolehan Kursi Selisih Keterangan 
Pemilu 
2014 

Pemilu 
2019 

Pemilu 
2014 

Pemilu 
2019 

1. PKB 23.458 23.919 +461 4 5 +1 Suara dan kursi naik 
2. Gerindra 25.879 23.199 -2.680 4 4 Tetap Suara turun tapi kursi tetap 
3. PDI-P 37.347 53.225 +15.878 8 9 +1 Suara dan kursi naik 
4. Golkar 26.710 25.686 -1.024 5 4 -1 Suara dan kursi turun 
5. Nasdem  16.611 16.762 +151 5 4 -1 Suara naik dan kursi turun 
6. Garuda - 744 - - - - - 
7 Berkarya - 2.268 - - - - - 
8. PKS 20.630 19.922 -708 4 4 Tetap Suara turun dan kursi tetap 
9. Perindo  - 4.853 - - - - - 
10. PPP 15.350 12.569 -2.781 3 2 -1 Suara dan kursi turun  
11. PSI - 1.675 - - - - - 
12. PAN 34.602 32.360 -2.245 6 5 -1 Suara dan kursi turun 
13. Hanura 11.428 6.479 -4.949 2 2 Tetap Suara turun dan kursi tetap 
14. Demokrat  17.258 30.142 +12.884 2 5 +3 Suara dan kursi naik 
15. PBB 6.948 4.532 -2.416 2 1 -1 Suara dan kursi turun 
16. PKPI 851 254 -597 - - - Suara turun dan tidak dapat 

kursi 
 
Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Pesawaran  Tahun 2019 
 

Berdasarkan data perolehan suara dan kursi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 
pada Tabel 1 dapat kita lihat beberapa fakta yang menunjukan perubahan penggunaan 
metode penghitungan suara mempengaruhi perolehan kursi yakni : 

1. Partai yang mengalami kenaikan perolehan suara cukup besar adalah Partai 
Demokrat di mana partai ini mendapatkan suara pada Pemilu 2014 sebesar 
17.258 suara dan pada Pemilu 2019 memperoleh sebesar 30.142 suara, sehingga 
mengalami kenaikan sebesar 12.884 suara. Perolehan kursi pun melesat dari 2 
(dua) menjadi 5 (lima) kursi atau mengalami penambahan sebanyak 3 (tiga) 
kursi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Partai Demokrat, kenaikan ini 
sesuai dengan yang diharapkan setelah melakukan penyesuaian dengan sistem 
baru juga pengenalan secara internal. Dengan terjadinya perubahan metode 
harus berpikir smart dengan melakukan penyesuaian agar suara menjadi naik 
secara signifikan dengan melakukan strategi yang efektif agar mendapatkan 
hasil yang maksimal. Dapat disimpulkan Partai Demokrat diuntungkan dengan 
penggunaan Sistem Sainte Lague ini. 

2. Partai yang mengalami penurunan perolehan suara adalah partai PBB (Partai 
Bulan Bintang). Hal ini dapat dilihat pada perolehan hasil suara pada Pemilu 
2014 adalah sebesar 6.948 suara dan pada Pemilu 2019 mengalami penurunan 
sebesar 2.416 suara karena hanya mendapatkan sebesar 4.532 suara. Sehingga 
di dalam perolehan kursi mengalami juga tingkat penurunan yaitu dari 2 (dua) 
kursi menjadi hanya 1 (satu) kursi, dalam hal ini persentase penurunan adalah 
sebesar 50%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Partai PBB, penerapan 
sistem Sainte Lague justru cukup menguntungkan karena partai kecil juga 
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dan semua pihak dapat menerima perubahan sistem penghitungan suara tersebut 
terutama para peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran. Dinamika politik cukup 
tinngi justru terjadi dengan adanya persaingan yang sehat, baik di dalam internal partai 
politik yakni diantara caleg-caleg itu sendiri maupun antara caleg partai satu dengan 
partai lainnya. Caleg-caleg antar internal partai politik tersebut saling berkompetisi dan 
mempunyai target masing-masing yang harus dicapai dalam meraih kursi terbanyak 
yang akan duduk di Legislatif. Selain itu antara caleg partai politik satu dengan partai 
lainnya saling berkompetisi secara sehat, terlihat dari adanya tingkat keadilan 
keterwakilan caleg mewakili masyarakat pada dapil yang semakin meningkat. 

Sesuai dengan indikator dinamika politik terdiri dari Interaksi dan 
Interdependensi, maka dalam hal ini Interaksinya adalah adanya hubungan timbal balik 
yang saling mempengaruhi antara terjadinya perubahan sistem penghitungan suara dari 
Kuota Hare menjadi Sainte Lague terhadap kehidupan berpolitik khususnya partai-
partai peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pesawaran. Interdependensinya adalah 
adanya saling ketergantungan antara penerapan sistem penghitungan suara yang baru 
terhadap kepentingan partai-partai politik peserta pemilu tersebut, di mana 
ketergantungan tersebut memberi dampak adanya persaingan yang sehat baik di dalam 
internal partai politik yakni diantara caleg-caleg itu sendiri maupun antara caleg partai 
satu dengan partai lainnya. 
 
D.2 Faktor-faktor yang Menentukan Perubahan Naik dan Turun Hasil Perolehan 

Kursi Partai Politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran 
Pada pelaksanaan Pemilu 2019 kemarin oleh karena telah terjadi perubahan sistem 

penghitungan suara, maka sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap hasil 
perolehan suara yang didapat oleh partai politik peserta pemilu khususnya di Kabupaten 
Pesawaran. Ada yang mengalami kenaikan dan ada pula yang mengalami penurunan. 
Kenaikan ataupun penurunan tersebut berdampak pula pada hasil konversi suara 
menjadi kursi. Meskipun tidak semua perubahan tersebut berasal dari akibat 
berubahnya sistem penghitungan suara. Berkaitan dengan hal ini ada faktor yang berasal 
dari luar (eksternal). Akan tetapi perubahan tersebut dapat juga disebabkan karena 
faktor yang berasal dari dalam partai (internal).  
 
D.2.1 Faktor Eksternal yang Menentukan Perubahan Naik dan Turun Hasil Perolehan 

Kursi Partai Politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran 
a. Perubahan sistem penghitungan suara yakni dari sistem penghitungan suara 

Kuota Hare menjadi Sainte Lague. 
 Sebelum membahas lebih lanjut, di bawah ini terdapat tabel perbandingan 
perolehan suara dan konvensi menjadi kursi pada setiap partai politik Pemilu 2014 dan 
2019 di Kabupaten Pesawaran. 

 

 

Tabel 1. Perbandingan Perolehan Suara dan Konvensi Menjadi Kursi Pada Setiap Partai 
Politik Pemilu 2014 dan 2019 di Kabupaten Pesawaran 
 

No Partai 
Politik 

Perolehan Suara Selisih Perolehan Kursi Selisih Keterangan 
Pemilu 
2014 

Pemilu 
2019 

Pemilu 
2014 

Pemilu 
2019 

1. PKB 23.458 23.919 +461 4 5 +1 Suara dan kursi naik 
2. Gerindra 25.879 23.199 -2.680 4 4 Tetap Suara turun tapi kursi tetap 
3. PDI-P 37.347 53.225 +15.878 8 9 +1 Suara dan kursi naik 
4. Golkar 26.710 25.686 -1.024 5 4 -1 Suara dan kursi turun 
5. Nasdem  16.611 16.762 +151 5 4 -1 Suara naik dan kursi turun 
6. Garuda - 744 - - - - - 
7 Berkarya - 2.268 - - - - - 
8. PKS 20.630 19.922 -708 4 4 Tetap Suara turun dan kursi tetap 
9. Perindo  - 4.853 - - - - - 
10. PPP 15.350 12.569 -2.781 3 2 -1 Suara dan kursi turun  
11. PSI - 1.675 - - - - - 
12. PAN 34.602 32.360 -2.245 6 5 -1 Suara dan kursi turun 
13. Hanura 11.428 6.479 -4.949 2 2 Tetap Suara turun dan kursi tetap 
14. Demokrat  17.258 30.142 +12.884 2 5 +3 Suara dan kursi naik 
15. PBB 6.948 4.532 -2.416 2 1 -1 Suara dan kursi turun 
16. PKPI 851 254 -597 - - - Suara turun dan tidak dapat 

kursi 
 
Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Pesawaran  Tahun 2019 
 

Berdasarkan data perolehan suara dan kursi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 
pada Tabel 1 dapat kita lihat beberapa fakta yang menunjukan perubahan penggunaan 
metode penghitungan suara mempengaruhi perolehan kursi yakni : 

1. Partai yang mengalami kenaikan perolehan suara cukup besar adalah Partai 
Demokrat di mana partai ini mendapatkan suara pada Pemilu 2014 sebesar 
17.258 suara dan pada Pemilu 2019 memperoleh sebesar 30.142 suara, sehingga 
mengalami kenaikan sebesar 12.884 suara. Perolehan kursi pun melesat dari 2 
(dua) menjadi 5 (lima) kursi atau mengalami penambahan sebanyak 3 (tiga) 
kursi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Partai Demokrat, kenaikan ini 
sesuai dengan yang diharapkan setelah melakukan penyesuaian dengan sistem 
baru juga pengenalan secara internal. Dengan terjadinya perubahan metode 
harus berpikir smart dengan melakukan penyesuaian agar suara menjadi naik 
secara signifikan dengan melakukan strategi yang efektif agar mendapatkan 
hasil yang maksimal. Dapat disimpulkan Partai Demokrat diuntungkan dengan 
penggunaan Sistem Sainte Lague ini. 

2. Partai yang mengalami penurunan perolehan suara adalah partai PBB (Partai 
Bulan Bintang). Hal ini dapat dilihat pada perolehan hasil suara pada Pemilu 
2014 adalah sebesar 6.948 suara dan pada Pemilu 2019 mengalami penurunan 
sebesar 2.416 suara karena hanya mendapatkan sebesar 4.532 suara. Sehingga 
di dalam perolehan kursi mengalami juga tingkat penurunan yaitu dari 2 (dua) 
kursi menjadi hanya 1 (satu) kursi, dalam hal ini persentase penurunan adalah 
sebesar 50%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Partai PBB, penerapan 
sistem Sainte Lague justru cukup menguntungkan karena partai kecil juga 
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mendapatkan suara. Jadi Partai PBB merasa diuntungkan walau kursi 
mengalami penurunan sebesar 50%. Selain itu penurunan suara juga dapat 
disebabkan karena sosialisasi kurang diterima untuk pemilih karena pemilih 
menganggap kinerja parpol kurang baik dan tidak ada tokoh yang dianggap 
mampu dalam parpol tersebut. Akan tetapi dalam hal ini dapat disimpulkan 
bahwa Partai PBB diuntungkan dengan perubahan sistem Sainte Lague. 

3. Kasus lain terdapat pada partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang hanya 
mendapatkan selisih suara sebesar 461 dari perolehan suara pada Pemilu 2014 
ke Pemilu 2019, akan tetapi mendapat penambahan satu kursi yakni dari 4 
(empat) menjadi 5 (lima) kursi. Perubahan tersebut dirasakan sangat tidak adil 
bagi partai PDI-P yang memperoleh suara dengan selisih lebih banyak 15.878 
tetapi juga mendapatkan penambahan kursi sebanyak 1 (satu) buah saja. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Partai PDIP, sebenarnya untuk PDIP 
sendiri banyak suara mubazir karena dari suara yang berjumlah 15.878 
tersebut tetapi pertambahan kursi hanya bertambah 1 (satu) kursi. Dapat 
disimpulkan Partai PDIP cukup dirugikan dengan penerapan sistem 
penghitungan suara Sainte Lague ini. 

4. Terakhir, permasalahan lain yang timbul adalah pada perolehan suara yang 
didapatkan partai Hanura, Gerindra dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang 
mendapatkan jatah kursi tetap pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Tetapi 
selisih perolehan ketiga partai tersebut mengalami penurunan yang berbeda-
beda. Seperti Hanura mengalami penurunan sebanyak 4.949 suara, Gerindra 
sebanyak 2.680 suara dan PKS sebanyak 708 suara. Perbedaan penurunan 
suara yang berbeda-beda yang sangat jauh tetapi perolehan kursi tetap atau 
sama tentu akan merugikan khususnya bagi partai PKS yang hanya mengalami 
penurunan sedikit suara tetapi perolehan kursi tetap sama antara Pemilu 2014 
dan Pemilu 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan Partai PKS mengenai 
penurunan perolehan suara justru pihak PKS mengatakan tidak ada kaitannya 
dengan metode penghitungan suara yang baru yaitu Sainte Lague karena kalau 
metodenya sudah fair. Menanggapi bahwa PKS mendapatkan jatah kursi tetap 
pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 padahal selisih perolehan suara 
sebenaranya mengalami penurunan suara yang paling sedikit dibanding partai 
lainnya, PKS menanggapi perlu ditingkatkan lagi elektabilitas artinya caleg 
harus lebih belajar lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Partai PKS tidak 
diuntungkan maupun dirugikan dengan perubahan sistem penghitungan suara 
dari Kuota Hare menjadi Sainte Lague. 

Setelah melihat fakta-fakta yang berasal dari Tabel tersebut dapat terlihat bahwa 
penerapan sistem penghitungan suara Sainte Lague sudah sesuai dengan prinsip 
proporsionalitas. Sistem ini menjaga keseimbangan suara yang diraih dengan jatah kursi. 
Sebab, sistem Sainte Lague lebih mengedepankan aspek proporsionalitas antara 
perolehan suara dan perolehan kursi suatu partai. Sistem Sainte Lague lebih adil dan 
memberikan kesempatan kepada setiap partai termasuk partai menengah dan kecil 
untuk bersaing. Dengan sistem ini, maka partai yang mampu meraih suara terbanyak 
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mendapatkan suara. Jadi Partai PBB merasa diuntungkan walau kursi 
mengalami penurunan sebesar 50%. Selain itu penurunan suara juga dapat 
disebabkan karena sosialisasi kurang diterima untuk pemilih karena pemilih 
menganggap kinerja parpol kurang baik dan tidak ada tokoh yang dianggap 
mampu dalam parpol tersebut. Akan tetapi dalam hal ini dapat disimpulkan 
bahwa Partai PBB diuntungkan dengan perubahan sistem Sainte Lague. 

3. Kasus lain terdapat pada partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang hanya 
mendapatkan selisih suara sebesar 461 dari perolehan suara pada Pemilu 2014 
ke Pemilu 2019, akan tetapi mendapat penambahan satu kursi yakni dari 4 
(empat) menjadi 5 (lima) kursi. Perubahan tersebut dirasakan sangat tidak adil 
bagi partai PDI-P yang memperoleh suara dengan selisih lebih banyak 15.878 
tetapi juga mendapatkan penambahan kursi sebanyak 1 (satu) buah saja. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Partai PDIP, sebenarnya untuk PDIP 
sendiri banyak suara mubazir karena dari suara yang berjumlah 15.878 
tersebut tetapi pertambahan kursi hanya bertambah 1 (satu) kursi. Dapat 
disimpulkan Partai PDIP cukup dirugikan dengan penerapan sistem 
penghitungan suara Sainte Lague ini. 

4. Terakhir, permasalahan lain yang timbul adalah pada perolehan suara yang 
didapatkan partai Hanura, Gerindra dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang 
mendapatkan jatah kursi tetap pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Tetapi 
selisih perolehan ketiga partai tersebut mengalami penurunan yang berbeda-
beda. Seperti Hanura mengalami penurunan sebanyak 4.949 suara, Gerindra 
sebanyak 2.680 suara dan PKS sebanyak 708 suara. Perbedaan penurunan 
suara yang berbeda-beda yang sangat jauh tetapi perolehan kursi tetap atau 
sama tentu akan merugikan khususnya bagi partai PKS yang hanya mengalami 
penurunan sedikit suara tetapi perolehan kursi tetap sama antara Pemilu 2014 
dan Pemilu 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan Partai PKS mengenai 
penurunan perolehan suara justru pihak PKS mengatakan tidak ada kaitannya 
dengan metode penghitungan suara yang baru yaitu Sainte Lague karena kalau 
metodenya sudah fair. Menanggapi bahwa PKS mendapatkan jatah kursi tetap 
pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 padahal selisih perolehan suara 
sebenaranya mengalami penurunan suara yang paling sedikit dibanding partai 
lainnya, PKS menanggapi perlu ditingkatkan lagi elektabilitas artinya caleg 
harus lebih belajar lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Partai PKS tidak 
diuntungkan maupun dirugikan dengan perubahan sistem penghitungan suara 
dari Kuota Hare menjadi Sainte Lague. 

Setelah melihat fakta-fakta yang berasal dari Tabel tersebut dapat terlihat bahwa 
penerapan sistem penghitungan suara Sainte Lague sudah sesuai dengan prinsip 
proporsionalitas. Sistem ini menjaga keseimbangan suara yang diraih dengan jatah kursi. 
Sebab, sistem Sainte Lague lebih mengedepankan aspek proporsionalitas antara 
perolehan suara dan perolehan kursi suatu partai. Sistem Sainte Lague lebih adil dan 
memberikan kesempatan kepada setiap partai termasuk partai menengah dan kecil 
untuk bersaing. Dengan sistem ini, maka partai yang mampu meraih suara terbanyak 

 

 

akan proporsional dengan perolehan kursinya di parlemen. Sistem ini akan memberikan 
insentif kepada partai, yang meraih suara banyak akan mendapatkan kursi yang banyak 
pula. Sementara partai yang mendapatkan suara yang kecil, maka kemungkinan akan 
mendapatkan sedikit kursi di parlemen. 

 
a. Isu-isu yang Berkembang Menjelang Pemilu  

Ada beberapa isu krusial menjelang Pemilu Serentak Tahun 2019 kemarin yaitu isu 
politik identitas, isu politik uang dan isu ekonomi. Isu pertama adalah isu politik 
identitas seperti SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan)  mengeksploitasi sentimen 
etnis, agama, rasial, atau kesukuan. Semua ini dikenal dengan sebutan politik identitas. 
Identitas-identitas yang mewarnai Pemilu 2019 antara lain nasionalis dan agama, dalam 
hal ini adalah identitas Islam. Masyarakat melihat yang bisa mewakili suara muslim maka 
nilai-nilai muslimnya juga kuat. Isu yang kedua adalah politik uang dalam arti luas, yakni 
pemberian keuntungan material kepada konstituen yang tak hanya berupa uang, tetapi 
juga barang-barang seperti kalender, kaos, gelas, dan juga termasuk sejumlah acara-
acara sosial kemasyarakatan seperti lomba memasak, pengajian-pengajian, kompetisi 
olahraga, dan panggung musik dangdut. Terakhir isu ekonomi seperti harga sembako 
yang mahal, kemiskinan, dan lapangan pekerjaan yang masih sulit menjadi perhatian 
utama dan masalah yang dihadapi masyarakat di tingkat bawah. Meskipun 
pembangunan infrastruktur terjadi di banyak wilayah di Tanah Air, namun 
pembangunan ini dipandang tak dirasakan oleh masyarakat. 

Pada penelitian ini isu dimaksudkan suatu permasalahan yang muncul sebelum 
pemilu, dibicarakan dan diperdebatkan dalam masyarakat. Dunia perpolitikan 
khususnya pada pemilu berbagai isu yang muncul dalam masyarakat dapat 
mempengaruhi persepsi dan sikap politik seseorang yang pada gilirannya akan 
menentukan perilaku politiknya. Pada Pemilu 2019 kemarin terdapat faktor variabel 
psikologis yang telaah utamanya terdiri dari ikatan emosional pada suatu partai politik 
(identitas partai), orientasi terhadap isu yang berkembang dan orientasi terhadap 
kandidat. Identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan 
mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang 
berkembang. Identifikasi kepartaian akan mempengaruhi penilaian terhadap para 
kandidat dan isu-isu politik. Keberadaan partai politik sangat berpengaruh terhadap 
perilaku pemilih sebagian masyarakat di Kabupaten Pesawaran memilih dalam 
menentukan pilihannya, berdasarkan identifikasi kepartaian dan visi misinya.  

Pada Pemilu 2019 khususnya di Kabupaten Pesawaran isu-isu yang berkembang 
menjelang pemilu baik isu politik identitas, isu politik uang maupun isu ekonomi telah 
membawa pengaruh terhadap perolehan suara suatu partai politik. Khususnya pada 
Pemilu Tahun 2019 kemarin isu politik identitas cukup mewarnai pelaksanaan pemilu di 
Kabupaten Pesawaran. Hal ini terlihat pada pada partai PKS, PPP dan PBB yang gagal 
mengimbangi suara partai nasionalis. Hal itu terjadi karena partai-partai politik tersebut 
tidak sepenuhnya memperjuangkan nilai-nilai Islam. Hasil perolehan suara pada ketiga 
partai politik tersebut mengalami penurunan yang cukup tajam. Seperti yang dapat 
dilihat pada Tabel 1, PKS mengalami penurunan suara sebesar 708 suara, PPP mengalami 
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penurunan suara sebesar 2.781 suara dan PBB mengalami penurunan suara sebesar 2.416 
suara. Begitu pula hasil konversi menjadi kursi PPP dan PBB mengalami penurunan 
perolehan kursi, sedangkan PKS mendapatkan perolehan kursi yang tetap sama dengan 
Pemilu 2014. Pada akhirnya peneliti berpendapat bahwa isu-isu politik yang muncul 
menjelang Pemilu 2019 telah membawa pengaruh terhadap perolehan naik dan 
turunnya hasil perolehan suara sebuah partai politik. 

 
b. Citra Seorang Tokoh Dalam Partai Politik (Track Record). 

Selain isu-isu yang berkembang menjelang pemilu, bagaimana citra seorang tokoh 
dalam partai politik (track reccord) ikut pula mempengaruhi perolehan suara atau 
konvensi menjadi kursi pada suatu partai politik. Citra atau figur disini merupakan 
sebuah elemen yang penting dalam membentuk sebuah identitas serta reputasi dan 
popularitas sebuah partai politik di depan konstituennya. Figur merupakan seorang 
tokoh atau pemimpin yang memiliki pengaruh yang besar baik dalam perusahaan, 
lembaga swasta atau pemerintah, partai politik maupun dalam negara. 

Seorang kandidat yang ikut dalam kontestasi memerlukan pencitraan diri yang 
baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat pemilih. Citra diri membantu dalam 
pemahaman penilaian, dan pengidentifikasian peristiwa, gagasan, tujuan dari seorang 
kandidat. Citra diri dapat dikembangkan secara dinamis dalam lingkungan yang benar-
benar akrab dengan kandidat tertentu, sehingga apa yang ditampilkan merupakan 
cerminan keseharian seseorang tanpa unsur polesan yang melebih-lebihkan kepribadian 
seseorang. Citra diri sangat memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk 
melakukan tindakan persuasi. Seorang yang dikenal baik kepribadiannya umumnya akan 
lebih mudah diterima masyarakat pemilih dibanding orang yang kepribadiannya tidak 
jelas atau cenderung negatif. 

Para caleg yang akan ditawarkan kepada masyarakat, dan masyarakat sebagai 
pemilih diharapkan menjatuhkan pilihannya atas dasar figur yang diyakini lebih baik 
dibandingkan dengan figur/kandidat lainnya. Oleh karena itu seseorang caleg yang 
layak haruslah calon yang benar-benar memiliki pengaruh di tengah-tengah 
masyarakat, calon yang memiliki kharisma diyakini akan disambut positif oleh 
masyarakat dan dapat berpengaruh terhadap perilaku pemilih masyarakat setempat. 
Dengan mengetahui latar belakang caleg tersebut berupa pendidikan maupun latar 
belakang keluarga dan lingkungan sosial dia berasal. 

Ada keterkaitan antara citra seorang tokoh dalam partai politik terhadap naik dan 
turunnya hasil perolehan kursi di Kabupaten Pesawaran. Keterkaitannya adalah sistem 
proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia mengartikan bahwa di kertas suara 
terpampang nama caleg selain nama partai. Pemilih bisa mencoblos langsung nama 
calon legislatif yang diinginkan. Pada sistem ini, pemilih bisa memberikan suara secara 
langsung, sehingga bisa memperkuat partisipasi dan kontrol publik terhadap para calon 
wakil rakyat yang mereka inginkan untuk duduk di parlemen. Artinya para calon 
legislatif harus lebih banyak bersosialisasi dengan konstituennya. Selain itu, dinamika 
internal partai cenderung dinamis, sehingga lebih menggairahkan infrastruktur partai 
untuk lebih berlomba semakin aktif dalam partai. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
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penurunan suara sebesar 2.781 suara dan PBB mengalami penurunan suara sebesar 2.416 
suara. Begitu pula hasil konversi menjadi kursi PPP dan PBB mengalami penurunan 
perolehan kursi, sedangkan PKS mendapatkan perolehan kursi yang tetap sama dengan 
Pemilu 2014. Pada akhirnya peneliti berpendapat bahwa isu-isu politik yang muncul 
menjelang Pemilu 2019 telah membawa pengaruh terhadap perolehan naik dan 
turunnya hasil perolehan suara sebuah partai politik. 

 
b. Citra Seorang Tokoh Dalam Partai Politik (Track Record). 

Selain isu-isu yang berkembang menjelang pemilu, bagaimana citra seorang tokoh 
dalam partai politik (track reccord) ikut pula mempengaruhi perolehan suara atau 
konvensi menjadi kursi pada suatu partai politik. Citra atau figur disini merupakan 
sebuah elemen yang penting dalam membentuk sebuah identitas serta reputasi dan 
popularitas sebuah partai politik di depan konstituennya. Figur merupakan seorang 
tokoh atau pemimpin yang memiliki pengaruh yang besar baik dalam perusahaan, 
lembaga swasta atau pemerintah, partai politik maupun dalam negara. 

Seorang kandidat yang ikut dalam kontestasi memerlukan pencitraan diri yang 
baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat pemilih. Citra diri membantu dalam 
pemahaman penilaian, dan pengidentifikasian peristiwa, gagasan, tujuan dari seorang 
kandidat. Citra diri dapat dikembangkan secara dinamis dalam lingkungan yang benar-
benar akrab dengan kandidat tertentu, sehingga apa yang ditampilkan merupakan 
cerminan keseharian seseorang tanpa unsur polesan yang melebih-lebihkan kepribadian 
seseorang. Citra diri sangat memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk 
melakukan tindakan persuasi. Seorang yang dikenal baik kepribadiannya umumnya akan 
lebih mudah diterima masyarakat pemilih dibanding orang yang kepribadiannya tidak 
jelas atau cenderung negatif. 

Para caleg yang akan ditawarkan kepada masyarakat, dan masyarakat sebagai 
pemilih diharapkan menjatuhkan pilihannya atas dasar figur yang diyakini lebih baik 
dibandingkan dengan figur/kandidat lainnya. Oleh karena itu seseorang caleg yang 
layak haruslah calon yang benar-benar memiliki pengaruh di tengah-tengah 
masyarakat, calon yang memiliki kharisma diyakini akan disambut positif oleh 
masyarakat dan dapat berpengaruh terhadap perilaku pemilih masyarakat setempat. 
Dengan mengetahui latar belakang caleg tersebut berupa pendidikan maupun latar 
belakang keluarga dan lingkungan sosial dia berasal. 

Ada keterkaitan antara citra seorang tokoh dalam partai politik terhadap naik dan 
turunnya hasil perolehan kursi di Kabupaten Pesawaran. Keterkaitannya adalah sistem 
proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia mengartikan bahwa di kertas suara 
terpampang nama caleg selain nama partai. Pemilih bisa mencoblos langsung nama 
calon legislatif yang diinginkan. Pada sistem ini, pemilih bisa memberikan suara secara 
langsung, sehingga bisa memperkuat partisipasi dan kontrol publik terhadap para calon 
wakil rakyat yang mereka inginkan untuk duduk di parlemen. Artinya para calon 
legislatif harus lebih banyak bersosialisasi dengan konstituennya. Selain itu, dinamika 
internal partai cenderung dinamis, sehingga lebih menggairahkan infrastruktur partai 
untuk lebih berlomba semakin aktif dalam partai. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

 

 

Partai PBB, pada Pemilu 2019 kemarin PBB merasa diuntungkan dengan penerapan 
sistem Sainte Lague walau kursi mengalami penurunan sebesar 50% dikarenakan partai 
kecil juga mendapatkan suara. Penurunan suara juga dapat disebabkan karena sosialisasi 
kurang diterima untuk pemilih karena pemilih menganggap kinerja parpol kurang baik 
dan tidak ada tokoh yang dianggap mampu dalam parpol tersebut. Dalam hal ini jelas 
bahwa keberadaan seorang tokoh yang memiliki citra positif dan track record yang baik 
akan sangat berpengaruh pada perolehan suara di pemilihan umum.  

 
D.2.2 Faktor Internal yang Menentukan Perubahan Naik dan Turun Hasil Perolehan 

Kursi Partai Politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran 
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dari berbagai latar belakang 

dan data sekunder maka yang menjadi faktor-faktor internal dalam menentukan 
perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi pada partai politik pada Pemilu 2019 di 
Kabupaten Pesawaran di antaranya adalah : 
a. Sosialisasi partai politik. 

Melalui partisipasi politik diharapkan masyarakat dapat ikut serta untuk 
berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik baik dengan memberikan suara 
ataupun mengikuti kampanye politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik 
akan mempengaruhi perolehan suara dan konversi menjadi kursi pada suatu 
pemilihan umum, tergantung apakah partai politik tersebut melakukan sosialisasi 
dengan baik sehingga perolehan suara partainya juga baik ataupun sebaliknya.  
Seperti yang terjadi pada Partai PBB pada Pemilu 2019 kemarin di Kabupaten 
Pesawaran, salah satu yang menyebabkan terjadinya penurunan suara salah 
satunya disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan oleh PBB kurang dapat 
diterima oleh pemilih karena pemilih menganggap kinerja parpol yang masih 
kurang baik. Untuk ke depannya, PBB harus dapat memperbaiki sosialisasi 
politiknya agar dapat diterima masyarakat sehingga perolehan suara pada pemilu 
yang akan datang menjadi lebih meningkat lagi. 

b. Sistem organisasi yang dibangun dalam suatu partai politik. 
Suatu organisasi pada partai politik harus memiliki ideologi politik yang jelas dan 
kuat agar dapat bertahan lama dan mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari 
rakyat. Ideologi partai politik akan memberikan kepada rakyat gambaran tentang 
sistem pemerintahan dan kehidupan rakyat yang diperjuangkan oleh organisasi 
partai politik tersebut. Sebuah partai politik harus memiliki ideologi yang jelas 
karena hal itu akan menimbulkan dukungan dan kepercayaan rakyat serta 
mendorong munculnya partisipasi aktif untuk memilih partai politik tersebut. Pada 
Pemilu 2019 kemarin terdapat 4 (empat) partai politik yang baru yaitu Partai 
Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 
dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Sesuai hasil pemilu partai-
partai baru tersebut belum dapat meraih suara terbanyak yang signifikan. Bisa jadi 
sistem organisasi yang dibangun dalam partai politik yang baru tersebut belum 
baik dan tidak  memiliki ideologi politik yang dapat diterima oleh masyarakat luas. 



146 VOLUME 1 NOMOR 1 TAHUN 2021

K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

 

 

Jadi sistem organisasi yang dibangun di suatu partai politik turut mempengaruhi 
dalam perolehan naik atau turun suara dan konversi menjadi kursi. 
 

c. Proses rekrutmen caleg/penentuan caleg berkualitas 
Begitu pentingnya peran anggota legislatif bagi keberlangsungan iklim demokrasi 
di negara kita membuat proses rekrutmen dari anggota legislatif ini turut menjadi 
penting  karena baik buruknya anggota legislatif yang duduk di parlemen akan 
ditentukan oleh  proses rekrutmen yang terjadi di internal partai. Berbagai cara 
dilakukan oleh partai politik untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan 
rekrutmen politik. Proses rekrutmen calon anggota legislatif adalah segala sesuatu 
yang menyangkut persoalan kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas calon anggota 
legislatif agar dapat memenuhi fungsi legislatifnya, baik dalam rangka 
melaksanakan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan secara lebih 
berkualitas. Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen 
anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan 
administratif maupun politik di mana Rekrutmen politik yang baik seharusnya 
dimulai dengan pendidikan politik yang dilakukan secara berkesinambungan oleh 
partai politik. Perekrutan calon anggota legislatif (caleg) ini merupakan salah satu 
unsur proses demokratisasi yang ikut menentukan tinggi-rendahnya kualitas 
demokrasi sebuah sistem politik. Semakin baik mekanisme perekrutan caleg 
semakin baik pula kualitas demokrasi sebuah sistem politik.  
  

d. Kemampuan caleg baik dalam komunikasi politik maupun finansial. 
Komunikasi politik merupakan pembicaraan politik yang melibatkan unsur-unsur 
komunikasi dengan akibat-akibat politik tertentu. Komunikasi politik bertujuan 
menarik simpatik khalayak dalam rangka meningkatkan partisipasi politik saat 
menjelang pemilihan umum atau pemilihan calon legislatif. Komunikasi Politik 
yang dilakukan oleh suatu parpol sangat berguna bagi kemenangan parpol itu 
sendiri. Mengingat salah satu elemen dari komunikasi adalah menunjukkan 
identitas diri, maka komunikasi yang benar akan mengenalkan kepada orang lain 
identitas diri dalam hal ini adalah identitas partai politik kepada massa yang hadir. 
Partai politik dapat membuat simpati dari rakyat yang berujung kemenangan dari 
identitas tersebut. Media yang digunakan umumnya dalam menjalankan srategi 
komunikasi politik yaitu, melalui koran media, selebaran, dan kampanye baik 
kampanye besar atau kampanye dalam skala kecil mendatangi masyarakat 
langsung melalui kader. Strategi komunikasi politk yang dapat dilakukan seorang 
caleg diantaranya ialah pendekatan sosial, komunikasi tatap wajah atau face to 
face, kampanye massif dengan media, komunikasi dengan komunitas, komunikasi 
pengenalan figur melalui pemasangan alat peraga, dan lain sebagainya. Sedangkan 
kekuatan ekonomi atau finansial diperlukan untuk pembiayaan dan ongkos politik 
yang harus dikeluarkan oleh caleg tersebut. Sehingga kemampuan caleg baik 
dalam komunikasi politik maupun finansial sangat berpengaruh terhadap 
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Jadi sistem organisasi yang dibangun di suatu partai politik turut mempengaruhi 
dalam perolehan naik atau turun suara dan konversi menjadi kursi. 
 

c. Proses rekrutmen caleg/penentuan caleg berkualitas 
Begitu pentingnya peran anggota legislatif bagi keberlangsungan iklim demokrasi 
di negara kita membuat proses rekrutmen dari anggota legislatif ini turut menjadi 
penting  karena baik buruknya anggota legislatif yang duduk di parlemen akan 
ditentukan oleh  proses rekrutmen yang terjadi di internal partai. Berbagai cara 
dilakukan oleh partai politik untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan 
rekrutmen politik. Proses rekrutmen calon anggota legislatif adalah segala sesuatu 
yang menyangkut persoalan kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas calon anggota 
legislatif agar dapat memenuhi fungsi legislatifnya, baik dalam rangka 
melaksanakan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan secara lebih 
berkualitas. Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen 
anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan 
administratif maupun politik di mana Rekrutmen politik yang baik seharusnya 
dimulai dengan pendidikan politik yang dilakukan secara berkesinambungan oleh 
partai politik. Perekrutan calon anggota legislatif (caleg) ini merupakan salah satu 
unsur proses demokratisasi yang ikut menentukan tinggi-rendahnya kualitas 
demokrasi sebuah sistem politik. Semakin baik mekanisme perekrutan caleg 
semakin baik pula kualitas demokrasi sebuah sistem politik.  
  

d. Kemampuan caleg baik dalam komunikasi politik maupun finansial. 
Komunikasi politik merupakan pembicaraan politik yang melibatkan unsur-unsur 
komunikasi dengan akibat-akibat politik tertentu. Komunikasi politik bertujuan 
menarik simpatik khalayak dalam rangka meningkatkan partisipasi politik saat 
menjelang pemilihan umum atau pemilihan calon legislatif. Komunikasi Politik 
yang dilakukan oleh suatu parpol sangat berguna bagi kemenangan parpol itu 
sendiri. Mengingat salah satu elemen dari komunikasi adalah menunjukkan 
identitas diri, maka komunikasi yang benar akan mengenalkan kepada orang lain 
identitas diri dalam hal ini adalah identitas partai politik kepada massa yang hadir. 
Partai politik dapat membuat simpati dari rakyat yang berujung kemenangan dari 
identitas tersebut. Media yang digunakan umumnya dalam menjalankan srategi 
komunikasi politik yaitu, melalui koran media, selebaran, dan kampanye baik 
kampanye besar atau kampanye dalam skala kecil mendatangi masyarakat 
langsung melalui kader. Strategi komunikasi politk yang dapat dilakukan seorang 
caleg diantaranya ialah pendekatan sosial, komunikasi tatap wajah atau face to 
face, kampanye massif dengan media, komunikasi dengan komunitas, komunikasi 
pengenalan figur melalui pemasangan alat peraga, dan lain sebagainya. Sedangkan 
kekuatan ekonomi atau finansial diperlukan untuk pembiayaan dan ongkos politik 
yang harus dikeluarkan oleh caleg tersebut. Sehingga kemampuan caleg baik 
dalam komunikasi politik maupun finansial sangat berpengaruh terhadap 

 

 

perolehan suara sehingga caleg akan mendapatkan kemenangan atau kekalahan di 
dalam pemilu tersebut.  

e. Caleg harus memiliki strategi pemenangan. 
Pemilihan umum 2019 dengan sistem proporsional terbuka menyebabkan 
persaingan ketat di antara caleg dalam satu dapil mereka. Untuk memenangkan 
pemilu, para caleg saling bersaing satu sama lain dalam satu partai atau dengan 
caleg partai lain. Persaingan ini mengakibatkan para caleg saling beradu strategi, 
taktik dan metode kemenangan. Guna memenangkan kompetisi di ajang pemilu, 
para kandidat di satu partai politik (caleg) saling bersaing satu sama lain dengan 
menerapkan berbagai strategi, taktik, dan metode pemenangan politik yang jitu. 
Hal itu bertujuan untuk memenangkan kompetisi di ajang pemilu. Begitu 
pentingnya penerapan strategi sehingga setiap kandidat mau tidak mau harus 
mampu bersaing menyusun sebuah strategi politik yang mampu memberikan 
kemenangan. Strategi pemenangan lainnya yang bisa dilakukan oleh para caleg 
adalah memilih sosok figur yang baik, sosialisasi, kegiatan yang terselenggara, dan 
kampanye. Sosialisasi dengan melakukan penguatan jati diri terhadap masyarakat 
serta menyampaikan visi dan misi serta program. Mengadakan kegiatan kegiatan di 
masyarakat dengan menyampaikan program, kampanye atau sosialisai ke 
masyarakat. Selain itu caleg dapat melakukan kampanye tertutup atau kampanye 
langsung dan kampanye terbuka atau kampanye tidak langsung dan  memiliki 
komitmen  terhadap  nasib  rakyat kecil,  serta peka  terhadap  persoalan yang di 
hadapi masyarakat. 

f. Metode kampanye 
Pemilihan umum yang berkualitas dapat diukur dari meningkatnya partisipasi 
pemilih dan rendahnya golput. Kampanye pemilu yaitu suatu kegiatan peserta 
pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan 
program peserta pemilu dalam rangka menarik minat masyarakat. Kampanye 
pemilu merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan pada tahap sebelum 
pemungutan suara serta mempunyai sasaran utama yang tepat. Para tim sukses 
dari suatu kandidat peserta pemilu menggunakan berbagai strategi dan pola 
kampanye untuk pemenangan calan-calon kandidat pemilu. Pola kampanye yang 
dapat dilakukan diantaranya adalah dengan cara memasang spanduk-spanduk 
ditempat umum yang mudah dilihat oleh pemilih, orasi didepan para pemilih atau 
juga dapat dilakukan door to door kerumah warga untuk mensosialisasikan visi misi 
dari para kontestan pemilu sehingga pemilih lebih berkesan karena telah merasa 
diperhatikan oleh kontestan pemilu. Kampanye politik oleh para kontestan pemilu 
bertujuan agar menarik minat masyarakat dalam memberikan suaranya/hak 
pilihnya pada saat dilaksanakannya pemilihan umum. Keikutsertaan para pemilih 
dalam kampanye diharapkan bisa menumbuhkan serta untuk meningkatkan 
kesadaran dan sikap positif terhadap pemilihan umum yang akan diselenggarakan.  
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D.3 Perbandingan Hasil Perolehan Kursi Dengan Menggunakan Sistem Penghitungan 
Suara Sainte Lague dan Kuota Hare Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
pada Pasal 212-213 tertulis bahwa hal pertama yang harus dilakukan dalam menerapkan 
rumus pada sistem penghitungan suara Kuota Hare adalah menetapkan angka BPP. 
Sedangkan untuk menerapkan rumus pada sistem penghitungan suara Sainte Lague hal-
hal yang harus dilakukan sesuai dengan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum adalah Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik 
Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan suara sah tiap 
partai politik dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1,3,5,7,dst, kemudian setiap 
pembagian akan ditentukan peringkat berdasarkan nilai terbanyak, jumlah kursi akan 
ditentukan berdasarkan peringkat, jika pada suatu daerah pemilihan terdapat alokasi 5 
kursi maka peringkat 1 sampai dengan 5 akan mendapatkan kursi pada daerah pemilihan 
tersebut. Berdasarkan rumus-rumus di atas maka peneliti mencoba mensimulasikan 
perolehan suara pada Pemilu Tahun 2019 baik dengan sistem Kuota Hare maupun Sainte 
Lague. Terlebih dahulu kita akan mencari BPP yaitu Bilangan Pembagi Pemilih seperti 
yang terdapat pada Tabel 8 di bawah ini: 

 
Tabel 2. Cara Mencari BPP 

No Daerah pemilihan jumlah suara sah alokasi kursi BPP 

1 Pesawaran 1 57441 9 6382 

2 Pesawaran 2 74321 11 6756 

3 Pesawaran 3 52054 10 5205 

4 Pesawaran 4 16938 3 5646 

5 Pesawaran 5 57836 12 4820 

 
45 28810 

Sumber : Hasil olahan peneliti Tahun 2020 
 
Berdasarkan Tabel 2 di atas untuk mendapatkan nilai BPP masing-masing Daerah 

Pemilihan maka dengan membagi antara jumlah suara sah yang di dapat dengan alokasi 
kursi di tiap Daerah Pemilihan. Selanjutnya peneliti akan menstimulasikan perhitungan 
suara pada Daerah Dapil 1, 2, 3, 4 dan 5 pada Pemilu 2019 baik dengan menggunakan 
Sistem Penghitungan Suara Kuota Hare maupun dengan Sistem Penghitungan Suara 
Sainte Lague. 

Selanjutnya peneliti membuat rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik 
Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Pesawaran baik yang menggunakan Sistem 
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D.3 Perbandingan Hasil Perolehan Kursi Dengan Menggunakan Sistem Penghitungan 
Suara Sainte Lague dan Kuota Hare Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
pada Pasal 212-213 tertulis bahwa hal pertama yang harus dilakukan dalam menerapkan 
rumus pada sistem penghitungan suara Kuota Hare adalah menetapkan angka BPP. 
Sedangkan untuk menerapkan rumus pada sistem penghitungan suara Sainte Lague hal-
hal yang harus dilakukan sesuai dengan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum adalah Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik 
Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan suara sah tiap 
partai politik dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1,3,5,7,dst, kemudian setiap 
pembagian akan ditentukan peringkat berdasarkan nilai terbanyak, jumlah kursi akan 
ditentukan berdasarkan peringkat, jika pada suatu daerah pemilihan terdapat alokasi 5 
kursi maka peringkat 1 sampai dengan 5 akan mendapatkan kursi pada daerah pemilihan 
tersebut. Berdasarkan rumus-rumus di atas maka peneliti mencoba mensimulasikan 
perolehan suara pada Pemilu Tahun 2019 baik dengan sistem Kuota Hare maupun Sainte 
Lague. Terlebih dahulu kita akan mencari BPP yaitu Bilangan Pembagi Pemilih seperti 
yang terdapat pada Tabel 8 di bawah ini: 

 
Tabel 2. Cara Mencari BPP 

No Daerah pemilihan jumlah suara sah alokasi kursi BPP 

1 Pesawaran 1 57441 9 6382 

2 Pesawaran 2 74321 11 6756 

3 Pesawaran 3 52054 10 5205 

4 Pesawaran 4 16938 3 5646 

5 Pesawaran 5 57836 12 4820 

 
45 28810 

Sumber : Hasil olahan peneliti Tahun 2020 
 
Berdasarkan Tabel 2 di atas untuk mendapatkan nilai BPP masing-masing Daerah 

Pemilihan maka dengan membagi antara jumlah suara sah yang di dapat dengan alokasi 
kursi di tiap Daerah Pemilihan. Selanjutnya peneliti akan menstimulasikan perhitungan 
suara pada Daerah Dapil 1, 2, 3, 4 dan 5 pada Pemilu 2019 baik dengan menggunakan 
Sistem Penghitungan Suara Kuota Hare maupun dengan Sistem Penghitungan Suara 
Sainte Lague. 

Selanjutnya peneliti membuat rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik 
Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Pesawaran baik yang menggunakan Sistem 

 

 

Penghitungan Suara Kuota Hare maupun Sainte Lague seperti yang terdapat pada Tabel 
3 dan Tabel 4 di bawah ini: 

 
Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 

2019 Kabupaten Pesawaran Menggunakan Penghitungan Kuota Hare 

 
Sumber : Hasil olahan peneliti Tahun 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

= jumlah perolehan kursi di semua daerah pemilihan yang didapat partai politik 
= perolehan kursi di semua daerah pemilihan 
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Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum  Tahun 
2019 Kabupaten Pesawaran Menggunkan Penghitungan Sainte Lague 

 
Sumber : Hasil olahan peneliti Tahun 2020 
 
 
 
 

Dari Tabel 3 dan Tabel 4 di atas, terlihat bahwa hasil perolehan kursi pada Pemilu 
2019 baik dengan menggunakan sistem penghitungan suara Kuota Hare maupun Sainte 
Lague ternyata tidak mengalami perubahan sama sekali atau tetap. Perbedaan terbatas 
pada cara penhitungannya atau rumus dimana sistem Kuota Hare memerlukan dua 
sampai tiga kali tahap dalam penghitungannya. Di dalam Kuota Hare langkah-langkah 
perhitungan dilakukan dengan menentukan kuota suara dan besarnya kursi yang 
diperoleh masing-masing partai berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Sementara 
sisa suara yang belum terbagi akan diberikan kepada parpol yang mempunyai jumlah 
sisa suara terbesar. Hal ini berbeda dengan sistem Sainte Lague yang lebih sederhana 
dan mudah dalam penggunaannya. Oleh sebab itu sistem Sainte Lague dinilai lebih 
efisien dan efektif.  

Hal ini jelas dikarenakan oleh sistem Sainte Lague menyediakan cara penghitungan 
perolehan suara kursi partai yang sederhana dan berlangsung dalam satu tahap 
perhitungan. Jelas itu menghilangkan munculnya potensi adanya sisa kursi yang tidak 
terbagi habis dalam satu tahap perhitungan atau proses tiga tahap seperti yang terjadi 
pada sistem Kuota Hare. Sehingga walaupun dalam simulasi tidak ada perbedaan dalam 

 

 

= jumlah perolehan kursi di semua daerah pemilihan yang didapat partai politik 

= perolehan kursi di semua daerah pemilihan 
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Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum  Tahun 
2019 Kabupaten Pesawaran Menggunkan Penghitungan Sainte Lague 

 
Sumber : Hasil olahan peneliti Tahun 2020 
 
 
 
 

Dari Tabel 3 dan Tabel 4 di atas, terlihat bahwa hasil perolehan kursi pada Pemilu 
2019 baik dengan menggunakan sistem penghitungan suara Kuota Hare maupun Sainte 
Lague ternyata tidak mengalami perubahan sama sekali atau tetap. Perbedaan terbatas 
pada cara penhitungannya atau rumus dimana sistem Kuota Hare memerlukan dua 
sampai tiga kali tahap dalam penghitungannya. Di dalam Kuota Hare langkah-langkah 
perhitungan dilakukan dengan menentukan kuota suara dan besarnya kursi yang 
diperoleh masing-masing partai berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Sementara 
sisa suara yang belum terbagi akan diberikan kepada parpol yang mempunyai jumlah 
sisa suara terbesar. Hal ini berbeda dengan sistem Sainte Lague yang lebih sederhana 
dan mudah dalam penggunaannya. Oleh sebab itu sistem Sainte Lague dinilai lebih 
efisien dan efektif.  

Hal ini jelas dikarenakan oleh sistem Sainte Lague menyediakan cara penghitungan 
perolehan suara kursi partai yang sederhana dan berlangsung dalam satu tahap 
perhitungan. Jelas itu menghilangkan munculnya potensi adanya sisa kursi yang tidak 
terbagi habis dalam satu tahap perhitungan atau proses tiga tahap seperti yang terjadi 
pada sistem Kuota Hare. Sehingga walaupun dalam simulasi tidak ada perbedaan dalam 

 

 

= jumlah perolehan kursi di semua daerah pemilihan yang didapat partai politik 

= perolehan kursi di semua daerah pemilihan 

 

 

perbandingan kedua sistem tersebut, tetapi pada dasarnya sistem Sainte Lague 
membuat suara itu lebih bulat, tidak bersisa dan terdistribusikan semua. Sedangkan 
berkaitan dengan bagaimana dengan anggapan beberapa nara sumber yang mengatakan 
Sistem Sainte Lague ini menguntungkan partai besar, sejauh apabila yang digunakan 
adalah Sainte Lague Murni dengan divisor pertama angka 1, maka sistem ini 
memperlakukan partai besar dan partai kecil secara adil dan proporsional sesuai dengan 
perolehan suara masing-masing.  

Maka kelebihan yang ditawarkan pada sisi proporsionalitas dan perlakuan yang 
adil baik kepada partai besar, menengah maupun partai kecil, sistem ini mendukung 
hukum bahwa semakin besar perolehan suara partai akan semakin besar pula kursi yang 
akan diperoleh secara proporsional. Dengan kata lain, sistem ini tidak berpihak kepada 
partai besar dengan memberikan kelebihan kursi (overrepresented) maupun kepada 
partai kecil dengan memberikan kelebihan kursi yang tidak sepadan dengan perolehan 
suaranya. Partai harus berlomba-lomba untuk memperoleh suara yang besar agar 
kesempatan memperoleh kursi legislatif juga semakin terbuka lebar. Sistem Sainte 
Lague ini juga bersifat netral artinya dalam melakukan penghitungan suara ini bersifat 
proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai besar atau 
partai kecil. Dengan demikian, jika menggunakan penghitungan suara melalui Sainte 
Lague ini tentu akan menguntungkan partai kecil. Partai kecil hanya tidak memiliki suara 
mayoritas, akan tetapi suara minoritas partai kecil pada akhirnya tetap akan 
mendapatkan kursi. Selain itu dengan adanya simulasi-simulasi perhitungan di atas, 
terlihat bahwa jumlah hasil pengalokasian kursi adalah tetap dengan dua sistem yang 
berbeda. Hal tersebut dikarenakan juga di Indonesia berlaku juga sistem pemilu 
perwakilan proporsional, yaitu setiap daerah pemilihan bisa diisi oleh jumlah kursi yang 
berbeda, yaitu yang selama ini berlaku adalah 3-10 kursi perdapil. Berbeda bila 
Indonesia menggunakan sistem first-past-the-post, di mana setiap daerah pemilihan 
hanya diisi oleh satu kursi.  

Sedangkan keterkaitan antara rumusan masalah kedua dengan rumusan masalah 
yang ketiga adalah Pertama, bahwa caleg yang berkompetisi pada Pemilu 2019 lebih 
bersemangat untuk meningkatkan suara partainya terlebih dahulu dibandingkan dengan 
suara pribadi. Hal ini menghasilkan dinamika politik di internal partai politik sehingga 
terjadi kompetisi antar caleg untuk menentukan peringkat perolehan suara. Akan tetapi 
secara keseluruhan semua caleg berniat untuk meningkatkan suara parpol. Tentu saja 
dengan tetap mengedepankan perolehan suara parpol secara umum atau keseluruhan.  

Kedua, bahwa dengan adanya faktor-faktor yang turut mempengaruhi naik dan 
turun hasil perolehan kursi baik secara eksternal maupun internal maka hal tersebut 
memperlihatkan bahwa perbandingan hasil Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019 tidak hanya 
disebabkan semata adanya faktor perubahan penggunaan sistem penghitungan suara 
yakni Kuota Hare menjadi Sainte Lague, akan tetapi juga terlihat ada faktor-faktor lain 
yang turut mempengaruhi perbedaan perolehan suara yang meskipun pada akhirnya 
setelah disimulasikan menggunakan dua sistem tersebut ditarik satu kesimpulan yaitu 
tidak ada perbedaan hasil atau tetap.  
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Pendapat peneliti berkaitan dengan sistem penghitungan yang lebih tepat untuk 
digunakan pada pemilu yang akan datang adalah sistem Sainte Lague. Hal ini merujuk 
pada Sainte Lague karena lebih akurat mewakili masyarakat pada dapil, mencerminkan 
keterwakilan dari beragam latar belakang sosial, ekonomi dan budaya pemilih, 
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pemilu, merealisasikan aspirasi 
dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan menyampaikan hal tersebut kepada 
pemerintah, dan menyediakan pertanggungjawaban caleg terhadap janji-janji 
kampanyenya. Selain itu kelebihan Sainte Lague lainnya adalah potensi konfliknya 
rendah karena tidak terdapat “stembus accord” atau suara sisa, realitas dukungan di 
dapil dan penghitungannya tidak rumit karena tidak terdapat sisa suara di dapil. 
Perolehan dukungan di dapil akan membuat calon anggota legislatif bersangkutan 
memiliki akar keterwakilan di tengah rakyat. Hal ini berbeda dengan "stembus-accord" 
yang tingkat kerumitannya tinggi, yakni ada suara sisa, harus ditarik ke dapil atasnya. 
Sehingga suaranya nanti habis di provinsi yang akan menyebabkan potensi konflik lebih 
tinggi, kerumitannya lebih tinggi dan tingkat keterwakilannya rendah. 

 
D.4    Rekomendasi Kebijakan (Policy Recomendation) 

 Suatu negara memerlukan pertimbangan yang komprehensif dalam memilih 
sistem pemilu yang akan digunakan karena hal itu merupakan sesuatu yang cukup 
krusial. Di mana setiap pilihan dari sistem pemilu tersebut terdapat beragam unsur yang 
memiliki konsekuensi politik berbeda satu dengan yang lainnya. Sama halnya pula 
dengan pilihan formula elektoral dalam sebuah sistem pemilihan, setiap formula 
konversi suara (votes) menjadi kursi (seats) memiliki implikasi atau akibat yang akan 
berpengaruh terhadap sistem kepartaian melalui potensi partai politik terpilih yang 
akan dihasilkan. Berdasarkan penelitian ini sesungguhnya metode Divisor lebih 
menjamin kesetaraan antara persentase perolehan suara dan persentase perolehan 
kursi. Sehingga lebih ada kesetaraan atau proporsionalitas bagi parpol. Di luar konteks 
apakah metode ini menguntungkan partai besar atau merugikan partai kecil, namun 
tepatnya metode ini dapat menghitung menggunakan rumus agar sesuai dengan asas 
pemilu yang dianut, yakni adil dan demokratis. Lebih penting juga metode konversi 
suara ini tentu akan menjadi indikator sejauh mana partai-partai besar dan tentu partai 
partai menengah dan sekaligus partai-partai baru berhitung di dapil mana mereka akan 
bisa bermain dan berpeluang mendapatkan kursi. Tentu saja dengan penghitungan kursi 
yang habis di tingkat dapil, tidak menjamin sebuah partai besar menguasai di satu dapil 
tertentu, bahkan bisa sebaliknya. Partai yang kuat di suatu dapil berpeluang memenangi 
banyak kursi di dapil tersebut, meskipun secara nasional partai tersebut tidak termasuk 
partai besar. 

Metode Sainte Lague sesungguhnya tidak memberikan keuntungan secara 
signifikan kepada partai-partai politik yang selama ini selalu memiliki tren suara yang 
tinggi serta merugikan partai-partai politik kelas “menengah ke bawah”. Keberlakuan 
metode Sainte-Lague dimaksudkan untuk menjamin keadilan bagi setiap partai politik 
dalam hal perolehan suara dan konversinya ke dalam kursi di parlemen. Hal ini tentu 
membantah banyak opini yang beredar bahwa penggunaan metode Divisor Sainte 
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Pendapat peneliti berkaitan dengan sistem penghitungan yang lebih tepat untuk 
digunakan pada pemilu yang akan datang adalah sistem Sainte Lague. Hal ini merujuk 
pada Sainte Lague karena lebih akurat mewakili masyarakat pada dapil, mencerminkan 
keterwakilan dari beragam latar belakang sosial, ekonomi dan budaya pemilih, 
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pemilu, merealisasikan aspirasi 
dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan menyampaikan hal tersebut kepada 
pemerintah, dan menyediakan pertanggungjawaban caleg terhadap janji-janji 
kampanyenya. Selain itu kelebihan Sainte Lague lainnya adalah potensi konfliknya 
rendah karena tidak terdapat “stembus accord” atau suara sisa, realitas dukungan di 
dapil dan penghitungannya tidak rumit karena tidak terdapat sisa suara di dapil. 
Perolehan dukungan di dapil akan membuat calon anggota legislatif bersangkutan 
memiliki akar keterwakilan di tengah rakyat. Hal ini berbeda dengan "stembus-accord" 
yang tingkat kerumitannya tinggi, yakni ada suara sisa, harus ditarik ke dapil atasnya. 
Sehingga suaranya nanti habis di provinsi yang akan menyebabkan potensi konflik lebih 
tinggi, kerumitannya lebih tinggi dan tingkat keterwakilannya rendah. 

 
D.4    Rekomendasi Kebijakan (Policy Recomendation) 

 Suatu negara memerlukan pertimbangan yang komprehensif dalam memilih 
sistem pemilu yang akan digunakan karena hal itu merupakan sesuatu yang cukup 
krusial. Di mana setiap pilihan dari sistem pemilu tersebut terdapat beragam unsur yang 
memiliki konsekuensi politik berbeda satu dengan yang lainnya. Sama halnya pula 
dengan pilihan formula elektoral dalam sebuah sistem pemilihan, setiap formula 
konversi suara (votes) menjadi kursi (seats) memiliki implikasi atau akibat yang akan 
berpengaruh terhadap sistem kepartaian melalui potensi partai politik terpilih yang 
akan dihasilkan. Berdasarkan penelitian ini sesungguhnya metode Divisor lebih 
menjamin kesetaraan antara persentase perolehan suara dan persentase perolehan 
kursi. Sehingga lebih ada kesetaraan atau proporsionalitas bagi parpol. Di luar konteks 
apakah metode ini menguntungkan partai besar atau merugikan partai kecil, namun 
tepatnya metode ini dapat menghitung menggunakan rumus agar sesuai dengan asas 
pemilu yang dianut, yakni adil dan demokratis. Lebih penting juga metode konversi 
suara ini tentu akan menjadi indikator sejauh mana partai-partai besar dan tentu partai 
partai menengah dan sekaligus partai-partai baru berhitung di dapil mana mereka akan 
bisa bermain dan berpeluang mendapatkan kursi. Tentu saja dengan penghitungan kursi 
yang habis di tingkat dapil, tidak menjamin sebuah partai besar menguasai di satu dapil 
tertentu, bahkan bisa sebaliknya. Partai yang kuat di suatu dapil berpeluang memenangi 
banyak kursi di dapil tersebut, meskipun secara nasional partai tersebut tidak termasuk 
partai besar. 

Metode Sainte Lague sesungguhnya tidak memberikan keuntungan secara 
signifikan kepada partai-partai politik yang selama ini selalu memiliki tren suara yang 
tinggi serta merugikan partai-partai politik kelas “menengah ke bawah”. Keberlakuan 
metode Sainte-Lague dimaksudkan untuk menjamin keadilan bagi setiap partai politik 
dalam hal perolehan suara dan konversinya ke dalam kursi di parlemen. Hal ini tentu 
membantah banyak opini yang beredar bahwa penggunaan metode Divisor Sainte 

 

 

Lague mematikan keberadaan partai-partai politik yang dianggap tidak memiliki basis 
massa tradisional dan besar. Oleh sebab itu, peneliti berpendapat agar para aktor-aktor 
politik yang berkompeten dalam merumuskan penggunaan formula konversi suara 
apalagi yang akan diterapkan dalam pemilu yang akan datang, alangkah baiknya dapat 
mempermanenkan Metode Sainte Lague ini. Artinya tetap menggunakan Metode Sainte 
Lague pada pemilu-pemilu yang akan datang. Meskipun begitu, dengan telah 
diundangkannya UU Pemilu, sebaiknya seluruh pihak, baik elit politik maupun mereka 
yang tengah mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, perlu 
mempersiapkan diri dan mempelajari lebih lanjut mengenai tata cara dan sistematika 
penghitungan suara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada 
akhirnya, bagaimanapun metode penghitungan suara yang digunakan, wakil-wakil 
rakyat yang terpilih harus selalu setia bekerja dan mewakili aspirasi rakyat dalam 
berbagai dinamika yang ada selama masa jabatannya. 

 
E. SIMPULAN 
Simpulan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut: 
1. Dinamika politik yang disebabkan oleh perubahan sistem penghitungan suara dari 

Kuota Hare ke Sainte Lague bagi peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran 
adalah secara umum tidak terjadi sesuatu yang krusial dalam arti semua berjalan 
baik, tanpa hambatan dan semua pihak dapat menerima perubahan sistem 
penghitungan suara tersebut terutama para peserta Pemilu 2019 di Kabupaten 
Pesawaran. Akan tetapi dinamika politik cukup tinggi justru terjadi dengan adanya 
persaingan yang sehat, baik di dalam internal partai politik yakni diantara caleg-
caleg itu sendiri maupun antara caleg partai satu dengan partai lainnya. Caleg-
caleg antar internal partai politik tersebut saling berkompetisi dan mempunyai 
target masing-masing yang harus dicapai dalam meraih kursi terbanyak yang akan 
duduk di Legislatif. Begitu pula halnya antara caleg partai politik satu dengan 
partai lainnya saling berkompetisi secara sehat, terlihat dari bagaimana adanya 
tingkat keadilan keterwakilan caleg mewakili masyarakat pada dapil.  

2. Faktor-faktor yang menentukan perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi 
partai politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran terdiri dari faktor 
eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor eksternal terdiri dari perubahan 
sistem penghitungan suara yakni dari sistem penghitungan suara Kuota Hare 
menjadi Sainte Lague, isu-isu yang berkembang menjelang pemilu dan citra 
seorang tokoh dalam partai politik (Track Record). Sedangkan Faktor-faktor 
Internal terdiri dari sosialisasi partai politik, sistem organisasi yang dibangun 
dalam suatu partai politik, proses rekrutmen caleg/penentuan caleg berkualitas, 
kemampuan caleg baik dalam komunikasi politik maupun finansial, caleg harus 
memiliki strategi pemenangan dan metode kampanye. 

3.    Perbandingan hasil perolehan kursi pada Pemilu 2019 dengan menggunakan 
sistem Sainte Lague maupun menggunakan sistem Kuota Hare ternyata tidak 
mengalami perubahan sama sekali atau tetap. Perbedaan terbatas pada cara 
penhitungannya atau rumus dimana sistem Kuota Hare memerlukan dua sampai 
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tiga kali tahap dalam penghitungannya. Hal ini berbeda dengan sistem Sainte 
Lague yang lebih sederhana dan mudah dalam penggunaannya dimana sistem ini 
menyediakan cara penghitungan perolehan suara kursi partai yang hanya 
berlangsung dalam satu tahap perhitungan. Jelas itu menghilangkan munculnya 
potensi adanya sisa kursi yang tidak terbagi habis dalam satu tahap perhitungan 
atau proses tiga tahap seperti yang terjadi pada sistem Kuota Hare. Sehingga 
walaupun dalam simulasi tidak ada perbedaan dalam perbandingan kedua sistem 
tersebut, tetapi pada dasarnya sistem Sainte Lague membuat suara itu lebih bulat, 
tidak bersisa dan terdistribusikan semua. Selain itu dengan adanya simulasi-
simulasi perhitungan di atas, terlihat bahwa jumlah hasil pengalokasian kursi 
adalah tetap dengan dua sistem yang berbeda. 

  
F. SARAN 

Saran untuk penetap kebijakan dalam menetapkan sistem penghitungan suara 
yang akan dipakai pada pemilu yang akan datang secara teoritis dan praktis yaitu : 
F.1  Teoritis 
1.  Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai penelitian yuridis empiris tentang penerapan 

sistem penghitungan suara Sainte Lague, yang bertujuan untuk mengetahui fakta-
fakta yang terjadi di lapangan tentang bagaimana penerapan sistem tersebut pada 
Pemilu 2019 kemarin agar dapat diformulasikan ke dalam suatu regulasi. Akan 
tetapi penelitian pembuat Undang undang tidak hanya bertujuan untuk membuat 
regulasi saja namun juga mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang bagaimana 
penerapan sistem penghitungan suara Sainte Lague yang baru dipergunakan 
pertama kalinya. 

2.   Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai evaluasi peraturan perundang-undangan 
pemilu khususnya tentang penggunaan metode konversi suara yang terkadang 
masih multitafsir baik oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. 

 
F.2  Praktis   
1. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kompetisi internal dan antarpartai 

yang berjalan ketat dan keras, dikhawatirkan kelak pada pemilu-pemilu yang akan 
datang muncul persaingan tidak sehat antar sesama caleg di internal partai untuk 
mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Selain itu akan membuka peluang 
meningkatnya biaya politik yang tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di 
Indonesia. Oleh karena itu, perubahan sistem pemilu ini perlu disikapi dengan 
konsolidasi internal agar partai dan caleg-calegnya mampu melewati arena pemilu 
yang semakin keras dan kompetitif tersebut. 

2.  Penerapan Sistem Penghitungan Suara Sainte Lague yang bersifat sangat 
proporsional dan menguntungkan partai kecil, maka sistem ini akan memberikan 
kesempatan yang besar kepada partai kecil untuk memperoleh kursi. Sehingga 
akan muncul banyak partai baru yang dapat dikatakan sebagai partai kecil dan 
dikhawatirkan hanya akan mengambil keuntungan untuk memperoleh kedudukan 
karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kursi. Akan tetapi, tidak 
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menyediakan cara penghitungan perolehan suara kursi partai yang hanya 
berlangsung dalam satu tahap perhitungan. Jelas itu menghilangkan munculnya 
potensi adanya sisa kursi yang tidak terbagi habis dalam satu tahap perhitungan 
atau proses tiga tahap seperti yang terjadi pada sistem Kuota Hare. Sehingga 
walaupun dalam simulasi tidak ada perbedaan dalam perbandingan kedua sistem 
tersebut, tetapi pada dasarnya sistem Sainte Lague membuat suara itu lebih bulat, 
tidak bersisa dan terdistribusikan semua. Selain itu dengan adanya simulasi-
simulasi perhitungan di atas, terlihat bahwa jumlah hasil pengalokasian kursi 
adalah tetap dengan dua sistem yang berbeda. 

  
F. SARAN 

Saran untuk penetap kebijakan dalam menetapkan sistem penghitungan suara 
yang akan dipakai pada pemilu yang akan datang secara teoritis dan praktis yaitu : 
F.1  Teoritis 
1.  Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai penelitian yuridis empiris tentang penerapan 

sistem penghitungan suara Sainte Lague, yang bertujuan untuk mengetahui fakta-
fakta yang terjadi di lapangan tentang bagaimana penerapan sistem tersebut pada 
Pemilu 2019 kemarin agar dapat diformulasikan ke dalam suatu regulasi. Akan 
tetapi penelitian pembuat Undang undang tidak hanya bertujuan untuk membuat 
regulasi saja namun juga mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang bagaimana 
penerapan sistem penghitungan suara Sainte Lague yang baru dipergunakan 
pertama kalinya. 

2.   Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai evaluasi peraturan perundang-undangan 
pemilu khususnya tentang penggunaan metode konversi suara yang terkadang 
masih multitafsir baik oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. 

 
F.2  Praktis   
1. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kompetisi internal dan antarpartai 

yang berjalan ketat dan keras, dikhawatirkan kelak pada pemilu-pemilu yang akan 
datang muncul persaingan tidak sehat antar sesama caleg di internal partai untuk 
mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Selain itu akan membuka peluang 
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diimbangi dengan kinerja dan kontribusi yang baik dalam menjalankan tugasnya. 
Untuk itu perlu diadakannya pendidikan politik untuk caleg-caleg yang akan 
berkompetisi dan setiap partai politik harus meningkatkan kredibilitas partainya 
karena kredibilitas partai politik sangat berpengaruh terhadap elektabilitas caleg.  

3.    Pilihan sistem penghitungan yang dipergunakan, hendaknya melibatkan alat ukur 
yang disepakati, agar menghindarkan klaim sepihak yang dapat diuji secara ilmiah, 
sistem mana yang dinilai paling proporsional. Selain itu agar hasil penghitungan 
perolehan suara-kursi mendekati proporsional, di mana tidak ada ketimpangan 
jarak antara persentase suara dengan persentase kursi partai, maka penghitungan 
perolehan suara-kursi partai politik dapat dilakukan: Pertama, Dihitung secara 
nasional dan kemudian didistribusikan ke setiap provinsi dan daerah pemilihan, 
Kedua, Dihitung secara provinsi dan kemudian didistribusikan ke setiap daerah 
pemilihan. 
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STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM UPAYA 
MENINGKATKAN JAMAAH UMROH ARRAFAH TOUR & TRAVEL 

 
 

INDAH SETIAWATY 
 

ABSTRAK 
Komunikasi pemasaran adalah cara dimana perusahaan berusaha menginformasikan, 
membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung, 
tentang produk dan merek yang dijual. Arrafah tour & travel memiliki startegi 
komunikasi pemasaran yang berbeda dari travel lainnya di Provinsi Lampung. Program 
keberangkatan umroh disertai dengan berwisata ke Negara Oman, umroh plus city tour 
ke Kota Thaif, dan manasik umroh yang diadakan sebanyak tiga kali menjadi inovasi 
yang dimiliki Arrafah tour & travel. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan 
starategi komunikasi pemasaran Arrafah tour & travel dalam upaya meningkatkan 
jumlah jamaah perperiode keberangkatan. Model analisis yang digunakan konsep sostac 
dipopulerkan oleh P.R Smith (1999) dan dikaitkan dengan teori fungsional oleh Hirokawa 
(1988). Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber 
data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik analisis 
data dari penelitian ini berupa pengumpulan data,reduksi data, tampilan data, dan 
membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa strategi 
komunikasi pemasaran Arrafah tour & travel mengalami kendala ditauhn 2019. 
Merosotnya jumlah jamaah dari tahun 2018 ke tahun 2019 disebabkan karena kurangnya 
terjalin komunikasi internal perusahaan antara anggota marketing sebagai pihak kontrol 
kepada mitra syiar. Upaya yang dilakukan adalah memberikan edukasi seputar produk 
umroh yang dimiliki kepada para mitra syiar dan anggota marketing Arrafah tour & 
travel wajib melakukan kontrol kepara mitra syiar. 
Kata Kunci : Konsep Sostac, Strategi Komunikasi Pemasaran, Teori Fungsional. 
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membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung, 
tentang produk dan merek yang dijual. Arrafah tour & travel memiliki startegi 
komunikasi pemasaran yang berbeda dari travel lainnya di Provinsi Lampung. Program 
keberangkatan umroh disertai dengan berwisata ke Negara Oman, umroh plus city tour 
ke Kota Thaif, dan manasik umroh yang diadakan sebanyak tiga kali menjadi inovasi 
yang dimiliki Arrafah tour & travel. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan 
starategi komunikasi pemasaran Arrafah tour & travel dalam upaya meningkatkan 
jumlah jamaah perperiode keberangkatan. Model analisis yang digunakan konsep sostac 
dipopulerkan oleh P.R Smith (1999) dan dikaitkan dengan teori fungsional oleh Hirokawa 
(1988). Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber 
data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik analisis 
data dari penelitian ini berupa pengumpulan data,reduksi data, tampilan data, dan 
membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa strategi 
komunikasi pemasaran Arrafah tour & travel mengalami kendala ditauhn 2019. 
Merosotnya jumlah jamaah dari tahun 2018 ke tahun 2019 disebabkan karena kurangnya 
terjalin komunikasi internal perusahaan antara anggota marketing sebagai pihak kontrol 
kepada mitra syiar. Upaya yang dilakukan adalah memberikan edukasi seputar produk 
umroh yang dimiliki kepada para mitra syiar dan anggota marketing Arrafah tour & 
travel wajib melakukan kontrol kepara mitra syiar. 
Kata Kunci : Konsep Sostac, Strategi Komunikasi Pemasaran, Teori Fungsional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
MARKETING COMMUNICATION STRATEGY IN AN EFFORT TO 

IMPROVE PILGRIMS FOR UMRAH ARRAFAH TOUR & TRAVEL IN 
BANDAR LAMPUNG 

 
 

INDAH SETIAWATY 
 

ABSTRACT 
Marketing communication is the way companies try to provide information, persuade and 
remind consumers, either directly or indirectly, about the products and brands being sold. 
Arrafah tour & travel has a different marketing communication strategy from other travel 
agents in Lampung Province. The Umrah departure program with a trip to the State of 
Oman, Umrah plus a city tour to the City of Taif, and the Umrah ritual which was held 
three times became an innovation for Arrafah tour & travel. The purpose of this study is to 
describe the Marketing Communication Strategy of Arrafah Tour & Travel in an effort to 
increase the number of Umrah pilgrims each period of departure. The analysis model uses 
the Sostac concept which was popularized by P.R Smith (1999) and associated with 
functional theory by Hirokawa (1988). This research method is descriptive qualitative 
research. Sources of data in this study are primary and secondary data. Data analysis 
techniques in the form of data collection, reduction, and display, after that make 
conclusions. Based on the results of the research, it shows that the marketing 
communication strategy of Arafah Tour & Travel has experienced problems in 2019. The 
decline in the number of Umrah pilgrims from 2018 to 2019 was caused by a lack of 
internal company communication between marketing members and arrafah partners. The 
effort made is to provide education about the Umrah products owned to arrafah partners 
and members of the Arrafah tour & travel marketing are required to control arrafah 
partners. 
Key words : The Sostac Concept, Marketing Communication Strategies,  Functional Theory. 
 
PENDAHULUAN 

Data yang di peroleh dari Kementrian Agama kota Bandar Lampung  pada tahun 
2017 menunjukan bahwa penduduk yang beragama Islam menduduki peringakat 
pertama, dengan jumlah 890.532 jiwa, disusul dengan penduduk yang beragama kristen 
dengan jumlah 37.491 jiwa, penduduk beragama Budha dengan jumlah 36.482 jiwa, 
penduduk beragama Katolik dengan jumlah 21.445 jiwa, dan pada posisi terakhir yaitu 
penduduk beragama Hindu sejumlah 9.195 jiwa.  Data keagamaan yang diperoleh oleh 
Kementrian Agama Kota Bandar Lampung bersifat akurat dan valid sebagaimana yang 
telah dipublikasikan melalui situs resmi Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.  

Peneliti melakukan Pra-Riset ke Kementrian Agama Kota Bandar Lampung pada 
tanggal 20 Agustus 2019 untuk meminta data kependudukan berdasarkan agama dan 
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bertemu dengan Bapak Lemrah selaku Kepala Seksi Humas.  Beliau menyatakan bahwa 
“data yang dipublikasikan merupakan data pada Tahun 2017, sedangkan untuk data pada 
tahun 2018 masih dalam proses penanganan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya 
kebersinerginya lembaga yang berada pada naungan Dinas Kependudukan. Namun 
walaupun adanya perubahan data antara 2017 dan 2018, perubahan tersebut tidak 
berpengaruh signifikan yaitu sebesar 0,8% saja” . 

Dengan jumlah mayoritas muslim yang besar di Kota Bandar Lampung, 
memberikan peluang bagi pelaku usaha Tour & Travel untuk dapat menawarkan 
perjalanan Ibadah Umroh kepada penduduk muslim. Arrafah tour & travel merupakan 
salah satu travel umroh yang berada di kota Bandar Lampung berdiri pada tahun 2017 
dan masih tergolong travel umroh yang baru berjalan. Arrafah Tour & Travel harus 
memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk dapat diterima masyarakat. Segala 
perkembangan suautu bidang saat ini membutuhkan suatu strategi komunikasi, 
komunikasi bisa dianggap berhasil atau tidak, banyak ditentukan oleh sebuah strategi 
komunikasinya (Effendy, 2015: 32). 

Arrafah tour & travel memiliki strategi komunikasi pemsaran yang berbeda dan 
tidak dimiliki travel umroh lainnya di Provinisi Lampung. Menurut salah satu 
narasumber travel agency visit Oman yang menyediakan jasa tour di Negara Oman yaitu 
Bapak Husein, travel Arrafah merupakan satu-satunya Travel Umroh dari Provinsi 
Lampung yang menyelenggarakan ibadah umroh disertai berlibur ke Negara Oman. Hal 
ini dibuktikan bahwa terhitung sejak tahun 2017 hingga 2019 saat ini Arrafah Tour & 
Travel rutin setiap program keberangkatan umroh disertai dengan berwisata ke Negara 
Oman. Selain Negara Oman, umroh plus city tour ke Kota Thaif menjadi inovasi yang di 
miliki Arrafah tour & travel  dan manasik umroh yang diadakan sebanyak tiga kali. 
Namun, dengan kelebihan tersebut yang di miliki Arrafah tour & travel tidak 
menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap persentase jumlah jamaah Arrafah dari 
tahun 2017 ke tahun 2019. 
 
Grafik 1. Data Jumlah Jamaah Umroh Arrafah Tour & Travel Tahun 2017, 2018, & 2019 
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kebersinerginya lembaga yang berada pada naungan Dinas Kependudukan. Namun 
walaupun adanya perubahan data antara 2017 dan 2018, perubahan tersebut tidak 
berpengaruh signifikan yaitu sebesar 0,8% saja” . 

Dengan jumlah mayoritas muslim yang besar di Kota Bandar Lampung, 
memberikan peluang bagi pelaku usaha Tour & Travel untuk dapat menawarkan 
perjalanan Ibadah Umroh kepada penduduk muslim. Arrafah tour & travel merupakan 
salah satu travel umroh yang berada di kota Bandar Lampung berdiri pada tahun 2017 
dan masih tergolong travel umroh yang baru berjalan. Arrafah Tour & Travel harus 
memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk dapat diterima masyarakat. Segala 
perkembangan suautu bidang saat ini membutuhkan suatu strategi komunikasi, 
komunikasi bisa dianggap berhasil atau tidak, banyak ditentukan oleh sebuah strategi 
komunikasinya (Effendy, 2015: 32). 

Arrafah tour & travel memiliki strategi komunikasi pemsaran yang berbeda dan 
tidak dimiliki travel umroh lainnya di Provinisi Lampung. Menurut salah satu 
narasumber travel agency visit Oman yang menyediakan jasa tour di Negara Oman yaitu 
Bapak Husein, travel Arrafah merupakan satu-satunya Travel Umroh dari Provinsi 
Lampung yang menyelenggarakan ibadah umroh disertai berlibur ke Negara Oman. Hal 
ini dibuktikan bahwa terhitung sejak tahun 2017 hingga 2019 saat ini Arrafah Tour & 
Travel rutin setiap program keberangkatan umroh disertai dengan berwisata ke Negara 
Oman. Selain Negara Oman, umroh plus city tour ke Kota Thaif menjadi inovasi yang di 
miliki Arrafah tour & travel  dan manasik umroh yang diadakan sebanyak tiga kali. 
Namun, dengan kelebihan tersebut yang di miliki Arrafah tour & travel tidak 
menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap persentase jumlah jamaah Arrafah dari 
tahun 2017 ke tahun 2019. 
 
Grafik 1. Data Jumlah Jamaah Umroh Arrafah Tour & Travel Tahun 2017, 2018, & 2019 
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Berdasarkan data yang diperoleh diatas, total keseluruhan jamaah umroh periode 
tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah berjumlah 335 jamaah.  Pada tahun 2017 jumlah 
persentase jamaah sebesar 28% berdasarkan pada keberangkatan umroh di bulan Maret 
berjumlah 9 jamaah, di bulan November berjumlah 50 jamaah dan di bulan Desember 
berjumlah 33 jamaah, sehingga total keseluruhan jamaah periode tahun 2017 adalah 
berjumlah  92 jamaah. Pada tahun 2018 jumlah persentase jamaah sebesar 47% 
berdasarkan pada keberangkatan umroh di bulan Januari berjumlah 30 jamaah, di bulan 
April berjumlah 16 jamaah , di bulan Mei berjumlah 14 jamaah, dan terakhir di bulan 
November berjumlah 96 jamaah. Sehingga total keseluruhan jamaah umroh Arrafah tour 
& travel periode tahun 2018 adalah 156 jamaah.  

Pada tahun 2019 jumlah persentase jamaah umroh Arrafah tour & travel yaitu 
sebesar 26%, terbagi menjadi 4 kali keberangkatan diantaranya,  keberangkatan pertama 
di bulan Februari berjumlah 31 jamaah, keberangkatan kedua  di bulan Mei berjumlah 14 
jamaah, pada keberangkatan ketiga di bulan Oktober berjumlah 22 jamaah dan 
keberangkatan terakhir pada bulan Desember berjumlah 20 jamaah. Sehingga total 
jamaah diberangkatkan pada periode tahun 2019 yaitu berjumlah 87 jamaah. 
Berdasarkan pada perolehan perhitungan jumlah jamaah umroh diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak adanya penambahan perolehan jamaah yang signifikan pada 
setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2019 terdapat penurunan jumlah perolehan jamaah 
dibandingkan tahun 2017 dan 2018. 

Peran komunikasi pemasaran dari tahun ke tahun menjadi semakin penting dan 
memerlukan pemikiran ekstra dalam rangka memperkenalkan, menginformasikan, 
menawarkan, memengaruhi, dan mempertahankan tingkah laku membeli dari konsumen 
dan pelanggan potensial suatu perusahaan (Panuju,2019:9). Dalam menentukan strategi 
dalam melakukan suatu pemasaran, terlebih dahulu mempertimbangkan faktor utama 
yang dapat dicapai perusahaan yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan konsep sostac untuk mendeskripsikan strategi 
komunikasi pemasaran Arrafah tour & travel. Konsep sostac dikembangkan oleh Paul 
Smith (1999). Sostac adalah sebuah model kerangka perencanaan yang memungkinkan 
dengan mudah untuk diikuti, dan mampu untuk mengidentifikasi seluruh hal utama 
yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan. Sehingga dapat dipahami bahwa 
sostac merupakan susunan perencanaan berdasarkan beberapa hal utama dalam 
menentukan tindakan termasuk penentuan keputusan internal perusahaan dalam 
melakukan pemasaran eksternal perusahaan. Sostac merupakan singkatan dari situation, 
objective, strategy, tactics, action, dan control (Chaffey, 2009:418). 

Penelitian ini akan dikaitkan dengan teori fungsional. Teori fungsional oleh 
Hirokawa (1988) menjelaskan Secara normal, kelompok mulai dengan mengidentifikasi 
dan menilai sebuah masalah. Hirokawa dan kolagennya bergelut dengan segelintir 
pertanyaan apa yang terjadi? Kenapa? Siapa yang terlibat? Mengakibatkan kerugian 
seperti apa? Siapa yang terluka? Selanjutnya, kelompok berkumpul dan mengevaluasi 
informasi tentang masalah. Seperti halnya kelompok mendiskusikan solusi, informasi 
terus terkumpul (LittleJhon, 2011:344). Berikutnya, kelompok menghasilkan sebuah 
keragaman usulan alternatif untuk  menangani masalah dan membahas tujuannya yang 
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diharapkan dapat tercapai. Semua sasaran dan usulan alternatif untuk menangani 
masalah dan membahas tujuannya yang diharapkan dapat tercapai. Semua sasaran dan 
usulan alternatif ini dievaluasi dengan pencapaian tujuan akhir untuk mufakat dalam 
serangkaian tindakan (Little jhon, 2011:344).  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas maka penelitian ini 
mendeskripsikan strategi komunikasi pemasaran internal perushaan ke eksternal 
perusahaan Arrafah tour & travel dalam upaya meningkatkan jamaah umroh  perperiode 
keberangkatan dalam sebuah judul “Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Upaya 
Meningkatkan Jamaah Travel Umroh Arrafah Tour & Travel di Bandar Lampung. 
 
METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-
angka. Penelitian ini akan menitik beratkan pada strategi komunikasi pemasaran Arrafah 
Tour & Travel dalam meningkatkan jumlah jamaah umroh perperiode keberangkatan. 
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 
dan bahasa, khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 
(Moleong, 2017).  

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan desember 2019. Data primer didapat 
melalui wawancara terhadap 14 informan yang telah ditentukan, diantaranya : 

1. Yuli Astuti, S.Pd. sebagai pimpinan dari Arrafah Tour & Travel 
2. Thantowie Utama,S.H. sebagai head marketing 
3. Okta Malinda, M.Ak., Al Husna, dan Ahmad Faisal sebagai anggota marketing 
4. Tiara Trias Tika, Siti Yulianti, Darmawati, sebagai jamaah umroh yang telah 

berangkat dengan Arrafah Tour & Travel pada tahun 2017.  
5. Lelly Johan, Sukimin, dan Gusti sebagai jamaah umroh yang telah berangkat 

dengan Arrafah Tour & Travel pada tahun 2018.  
6. Dwi, Nurmalasari, dan Mujiono sebagai jamaah umroh yang telah berangkat 

dengan Arrafah Tour & Travel pada tahun 2019. 
Data sekunder dari penelitian ini didapat dari teknik pengumpulan data yang 

menunjang data primer dengan mencari, melihat mempelajari, dan memahami beberapa 
buku, artikel jurnal, tesis, dan dokumen penelitian lainnya yang sejenis dengan 
penelitian ini. Metode analisis data penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 
analisis kualitatif. Teknik analisi data dengan mengumpulkan, pemilihan data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
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diharapkan dapat tercapai. Semua sasaran dan usulan alternatif untuk menangani 
masalah dan membahas tujuannya yang diharapkan dapat tercapai. Semua sasaran dan 
usulan alternatif ini dievaluasi dengan pencapaian tujuan akhir untuk mufakat dalam 
serangkaian tindakan (Little jhon, 2011:344).  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas maka penelitian ini 
mendeskripsikan strategi komunikasi pemasaran internal perushaan ke eksternal 
perusahaan Arrafah tour & travel dalam upaya meningkatkan jamaah umroh  perperiode 
keberangkatan dalam sebuah judul “Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Upaya 
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-
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tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 
dan bahasa, khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 
(Moleong, 2017).  

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan desember 2019. Data primer didapat 
melalui wawancara terhadap 14 informan yang telah ditentukan, diantaranya : 

1. Yuli Astuti, S.Pd. sebagai pimpinan dari Arrafah Tour & Travel 
2. Thantowie Utama,S.H. sebagai head marketing 
3. Okta Malinda, M.Ak., Al Husna, dan Ahmad Faisal sebagai anggota marketing 
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berangkat dengan Arrafah Tour & Travel pada tahun 2017.  
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dengan Arrafah Tour & Travel pada tahun 2018.  
6. Dwi, Nurmalasari, dan Mujiono sebagai jamaah umroh yang telah berangkat 

dengan Arrafah Tour & Travel pada tahun 2019. 
Data sekunder dari penelitian ini didapat dari teknik pengumpulan data yang 

menunjang data primer dengan mencari, melihat mempelajari, dan memahami beberapa 
buku, artikel jurnal, tesis, dan dokumen penelitian lainnya yang sejenis dengan 
penelitian ini. Metode analisis data penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 
analisis kualitatif. Teknik analisi data dengan mengumpulkan, pemilihan data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
 
 
 
 
 
 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Strategi Komunikasi Pemasaran 

Langkah pertama dalam strategi komunikasi pemasaran adalah menentukan 
tujuan pemasaran, apakah itu untuk menaikan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, 
atau memperluas distribusi. Visi Arrafah tour & travel adalah menjadikan Arrafah tour & 
travel menjadi perusahaan yang bergerak dibidang umroh nomor satu terbesar di 
Provinsi Lampung. Misi Arrafah tour & travel adalah melakukan pengenalan produk, 
menambah mitra syiar, dan membuka kantor cabang hingga tersebar dibeberapa 
wilayah di Indonesia. Pengenalan produk dilakukan dengan banyak kegiatan promosi 
diantaranya, kegiatan Advertaising merupakan setiap bentuk komunikasi nonpersonal 
mengenai suatu organisasi, produk, jasa, atau ide yang dibayar oleh sponsor (Morissan, 
2010: 17). Pemasangan baliho dilakukan Arrafah sebagai perkenalan kekhalayak 
masyarakat. Pemasangan baliho dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 di Bandar Lampung 
yaitu daerah Wayhalim dan Kedaton, di daerah Kota Metro, dan Pringsewu. Penyebaran 
brosur menjadi salah satu cara strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 
Arrafah tour & travel. Penyebaran brosur dilakukan di beberapa Masjid dan ditempat 
keramaian. Exhibition, Arrafah sudah 2 kali membuka stand di acara Lampung fair dan 1 
kali membuka stand disalah satu pusat perbelanjaan. Internet Marketing, Arrafah tour & 
travel juga melakukan strategi komunikasi pemasaran melalui media sosial instagram. 
Media sosial ini bertujuan sebagai sarana promosi digital. Media sosial digunakan untuk 
promosi yang cakupan nya meluas sehingga memudahkan travel Arrafah dikenal secara 
meluas. Word of mouth Pencapaian jamaah terbanyak Arrafah tour & travel adalah dari 
feedback jamaah yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan selama umroh. 
mereka secara tidak langsung menjadi marketing untuk perusahaan Arrafah membantu 
merekomendasikan ke lingkungan sekitarnya. Mudahnya menumbuhkan kepercayaan 
berdasarkan cerita pengalaman orang lain. Maka dari itu jamaah Arrafah tour & travel 
rata-rata berasal dari rekomendasi lingkungan sekitarnya. ada beberapa taktik yang 
telah dibuat untuk melancarakan strategy yang telah dirancang oleh Arrafah tour & 
travel, yaitu: 
1. Memberikan harga paket umroh ekonomis ditambah berlibur ke Thaif dan ke Oman,  
2. Promo dihari milad Arrafah dengan membayar 5 orang untuk berangkat umroh dapat 

gratis 1 orang untuk berangkat umroh,  
3. Cashback Rp.700.000 untuk calon jamaah yang memiliki passpor masih aktif dan buku 

kuning untuk suntik vaksin yang masih berlaku,  
4. Discount khusus bagi jamaah yang mendaftar ibadah umroh bersama keluarga (per 

group/rombongan), mendapatkan umroh gratis jika mendaftar membawa 
rombongan minimal 20 calon jamaah. 

Pada awal tahun 2019 Arrafah tour & travel sudah menyebarkan mitra syiar 
kebeberapa daerah di Provinsi Lampung dan membuka kantor cabang di kota Lahat 
Sumatera Selatan tetapi belum berjalan optimal. Dari aspek geografis Arrafah tour dan 
travel segmentasi pasar nya sudah sampai ke Kota Metro, Lampung Timur, Lampung 
Selatan, Bandar Jaya, Terbanggi Besar, Pringsewu, Gisting, Kota Lahat dan akan 
menyebar lebih luas lagi nantinya. Dari aspek demografis Arrafah tour & travel 
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segmentasi pasarnya semua kalangan hanya saja harus beragama islam. Arrafah tour & 
travel menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang berpengaruh dalam bidang 
keagamaan di daerah-daerah yang menjadi target pasar Arrafah diantaranya Ustad 
Kamislihan, Ustad Habib Gozali Assegaf, dan Ustadzah Noni. 

 
B. Komunikasi Internal Arrafah tour & travel  

Komunikasi internal yang berlangsung dalam perusahaan menurut Cutlip, Center 
dan Broom (2009:286) dalam Rulian (2016:102) didasarkan pada pernyataan visi dan misi 
perusahaan. Menurut Effendy (2009: 122) komunikasi internal adalah pertukaran 
gagasan diantara para administrator dan pegawai dalam suatu oerganisasi atau instalasi 
yang menyebabkan terwujudnya organisasi tersebut lengkap dengan struktural yang 
khas dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal dalam suatu organisasi yang 
menyababkan pekerjaan berlangsung (operasi manajemen). Agar mereka dapat saling 
menginformasikan sesuatu yang baru, bertukar ide atau gagasan, menyampaikan 
aspirasi,ataupun kritik. Keterbukaan merupakan awal menyelesaikan masalah. Arrafah 
tour & travel memberikan kebebasan untuk karyawan dalam mengutarakan ide-ide 
kreatifnya untuk kegiatan pemasaran.  

Setiap hari senin Arrafah tour & travel mengadakan pertemuan membahas target 
pasar, kegiatan pemasaran selama dilapangan, dan menampung ide-ide anggota 
marketing untuk kegiatan promosi pemasaran. Selian itu, kegiatan komunikasi antara 
pimpinan kepada karyawan terjadi pada saat evaluasi kerja yang dilaksanakan disetiap 
akhir bulan terkait pencapaian target serta kendala yang dihadapi. Terdapat kebijakan 
dari pimpinan Arrafah tour & travel untuk tenaga marketing yang mencapai target 
perusahaan akan diberikan reward dari perusahaan. Sistem kerja divisi marketing adalah 
kontrak selama 6 bulan, jika tidak mencapai target maka akan diputus kontrak kerjanya. 
Komunikasi antar karyawan terjalin saat berdiskusi kegiatan promo yang akan dilakukan 
seperti, persiapan untuk mengadakan seminar kebeberapan pengajian. Kegiatan 
pemasaran seperti mengadakan seminar pastinya dilakukan bersamaan.  

Pada tahun 2017 ke tahun 2018 terdapat kenaikan yang signifikan untuk jumlah 
jamaah dikarenakan kemampuan anggota marketing yang dinilai sudah berpengalaman 
dibidang pemasaran. Sehingga proses strategi komunikasi pemasaran dapat berjalan 
sesuai harapan perusahaan. Sedangkan ditahun 2019 terdapat penurun jumlah jamaah. 
Hal ini didasarkan kepada kurangnya koordinasi anggota marketing terhadap mitra syiar 
yang baru diterapkan pada tahun 2019. Hal ini terjadi dikarenakan terkendala finansial 
untuk akomondasi dan transportasi ketempat para mitra syiar, tidak adanya job 
description yang jelas didalam perusahaan, kurang adanya koordinasi antara manajemen 
perusahaan kepada karyawan, tumpang tindih kebijakan anatara manajemen 
perusahaan, dan kurang jelasnya informasi yang didapatkan anggota marketing untuk 
mengkoordinasi mitra syiar. 
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segmentasi pasarnya semua kalangan hanya saja harus beragama islam. Arrafah tour & 
travel menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang berpengaruh dalam bidang 
keagamaan di daerah-daerah yang menjadi target pasar Arrafah diantaranya Ustad 
Kamislihan, Ustad Habib Gozali Assegaf, dan Ustadzah Noni. 
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tour & travel memberikan kebebasan untuk karyawan dalam mengutarakan ide-ide 
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perusahaan akan diberikan reward dari perusahaan. Sistem kerja divisi marketing adalah 
kontrak selama 6 bulan, jika tidak mencapai target maka akan diputus kontrak kerjanya. 
Komunikasi antar karyawan terjalin saat berdiskusi kegiatan promo yang akan dilakukan 
seperti, persiapan untuk mengadakan seminar kebeberapan pengajian. Kegiatan 
pemasaran seperti mengadakan seminar pastinya dilakukan bersamaan.  

Pada tahun 2017 ke tahun 2018 terdapat kenaikan yang signifikan untuk jumlah 
jamaah dikarenakan kemampuan anggota marketing yang dinilai sudah berpengalaman 
dibidang pemasaran. Sehingga proses strategi komunikasi pemasaran dapat berjalan 
sesuai harapan perusahaan. Sedangkan ditahun 2019 terdapat penurun jumlah jamaah. 
Hal ini didasarkan kepada kurangnya koordinasi anggota marketing terhadap mitra syiar 
yang baru diterapkan pada tahun 2019. Hal ini terjadi dikarenakan terkendala finansial 
untuk akomondasi dan transportasi ketempat para mitra syiar, tidak adanya job 
description yang jelas didalam perusahaan, kurang adanya koordinasi antara manajemen 
perusahaan kepada karyawan, tumpang tindih kebijakan anatara manajemen 
perusahaan, dan kurang jelasnya informasi yang didapatkan anggota marketing untuk 
mengkoordinasi mitra syiar. 

 
 
 
 

 

 

C. Komunikasi Eksternal Arrafah Tour & Travel 
Untuk terwujudnya strategi komunikasi pemasaran maka harus adanya komunikasi 

eksternal sebagai praktek dari komunikasi internal. Komunikasi eksternal merupakan 
semua cara yang dilakukan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan khalayak yang 
dijadikan sasaran perusahaan. Komunikasi eksternal dapat meliputi baik komunikasi dari 
perusahaan ke khalayak maupun dari khalyak ke perusahaan merupakan proses umpan 
balik (feedback) yang disebut sebagai public opinion (Effendi, dalam Ruslan, 2002:52). 
Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Arrafah tour & travel secara langsung ke 
calon jamaah umroh diantaranya Door to door, berkunjung kerumah jamaah yang telah 
berangkat umroh untuk bersilahturahmi dan meminta rekomendasi untuk calon jamaah 
selanjutnya, mengadakan seminar ke beberapa pengajian, dan membagikan brosur di 
Masjid dan tempat keramaian.  

Anggota marketing melakukan kegiatan komunikasi pemasaran bersaman saat 
mengadakan seminar kebeberapa pengajian. Semua kegiatan strategi komunikasi 
pemasaran yang dilakukan membuahkan hasil. Akan tetapi, jamaah umroh Arrafah 
terbanyak didapatkan dari Word of Mouth (dari mulut ke mulut). Pelayanan yang 
didapatkan jamaah disaat perjalanan umroh membuat jamaah merasa nyaman shingga 
jamaah umroh dengan sengaja merekomendasikan kerabat dekat, lingkungan sekitarnya, 
dan saudaranya untuk umroh bersama Arrafah tour & travel. 

Praktek yang dilakukan saat promosi pemasaran dilapangan didasarkan kepada 
kondisi persaingan bisnis travel ditengah pasar dan strategi komunikasi pemasaran 
disesuaikan dengan keadaan dilapangan yang berasal dari pemikiran ide kreatif anggota 
marketing dan kebijakan pimpinan Arrafah tour & travel. Penyebaran mitra syiar juga 
dilakukan atas dasar komunikasi internal yang terjalin antara pimpinan dan anggota 
marketing. Stratetgi komunikasi pemasaran yang berjalan antara mitra syiar dan calon 
jamaah umroh belum dapat berjalan sesuai harapan karena belum mencapai tercapai. 
Kendala yang dihadapi mitra syiar selama proses pemasaran yaitu, kurangnya 
pengetahan tentang produk umroh yang dijual dan tidak adanya control dari pihak 
perusahaan. 

 
D. Kendala yang di hadapai dan Upaya yang dilakukan 

Tidak adanya kemampuan sumber daya manusia terutama bagian marketing 
membuat kesulitan Arrafah tour & travel untuk mendapatkan jamaah umroh. Arrafah 
juga memiliki mitra syiar yang berjalan di awal tahun 2019. Mitra syiar sebagai pengganti 
dari kegiatan promosi yang dilakukan ditahun sebelumnya, karena dengan adanya mitra 
syiar dapat lebih meminimalisir pengeluaran untuk kegiatan promosi. Akan tetapi, 
pelaksanaan mitra syiar tidak sesuai harapan membuat merosotnya jumlah jamaah 
umroh ditahun 2019. Hal ini disebabkan karena kurangnya Arrafah tour & travel 
memberikan edukasi seputar produk umroh ke mitra syiar. Keterbatasan finansial untuk 
akomodasi dan transportasi ketempat mitra syiar juga menjadi suatu alasan tidak 
dapatnya mengkontrol mitra syiar dalam mencapai target perusahan. 
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Ditahun 2019 Arrafah menggantungkan harapan dengan mitra syiar, karena dinilai 
efektif dan meminimalisir pengeluaran untuk cepat dikenal kemasyarakat luas. Akan 
tetapi, rencana yang telah dibuat tidak sesuai dengan praktiknya dilapangan. Sehingga 
membuat Arrafah tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan kegiatan promosi 
lainnya. Keterbatasan finansial merupakan salah satu kendala yang terjadi penyebab dari 
merosotnya jumlah jamaah ditahun 2019. 

Upaya yang dilakukan Arrafah tour & travel sebagai evaluasi dari kendala yang 
terjadi ditahun 2019 yaitu, kedepannya dengan meminimalisir pengeluaran kegiatan 
promosi, mengefektifkan mitra syiar dengan cara memberikan edukasi tentang produk 
umroh Arrafah tour & travel dan lebih mengkordinir perkembangan mitra syiar yang 
sudah ada.  
 
KESIMPULAN 

Startegi komunikasi pemasaran Arrafah tour & travel dilakukan sesuai dengan misi 
dan visi yang ada pada perusahaan. Visi Arrafah tour & travel adalah menjadikan Arrafah 
tour & travel menjadi perusahaan yang bergerak dibidang umroh nomor satu terbesar di 
Provinsi Lampung. Misi Arrafah tour & travel adalah melakukan pengenalan produk, 
menambah mitra syiar, dan membuka kantor cabang hingga tersebar dibeberapa 
wilayah di Indonesia. Strategi komunikasi pemasaran untuk pengenalan produk Arrafah 
tour & travel melakukan beberapa kegiatan promosi diantaranya, pemasangan baliho, 
penyebaran brosur, exhibition, internet Marketing, dan Word of mouth. Pada awal tahun 
2019 Arrafah tour & travel sudah menyebarkan mitra syiar kebeberapa daerah di 
Provinsi Lampung dan membuka kantor cabang di kota Lahat Sumatera Selatan tetapi 
belum berjalan optimal.  

Pelaksanaan kegiatan promosi pemasaran sebelumnya telah direncanakan melalui 
komunikasi internal perusahaan. Arrafah tour & travel memberikan kebebasan untuk 
karyawan dalam mengutarakan ide-ide kreatifnya dalam kegiatan pemasaran. Selian itu, 
kegiatan komunikasi antara pimpinan kepada karyawan terjadi pada saat evaluasi kerja 
yang dilaksanakan disetiap akhir bulan terkait pencapaian target serta kendala yang 
dihadapi. Terwujudnya strategi komunikasi pemasaran maka harus adanya komunikasi 
eksternal sebagai praktek dari komunikasi internal. Strategi komunikasi pemasaran yang 
dilakukan Arrafah tour & travel secara langsung ke calon jamaah umroh diantaranya 
Door to door, mengadakan seminar ke beberapa pengajian, dan membagikan brosur di 
Masjid dan tempat keramaian.  

Pada tahun 2019 Arrafah tour & travel menyebarkan mitra syiar kebeberapa daerah 
di Provinsi Lampung. Akan tetapi, terjadi kendala pada komunikasi interal perusahaan 
dan eksternal perusahaan. Kurangnya penyampaian komunikasi membuat mitra syiar 
tidak berjalan sesuai harapan. Harapan Arrafah tour & travel dengan adanya mitra syiar 
dapat meminimalisir pengeluaran untyuk biaya promosi. Program mitra syiar malah 
membuat jumlah jamaah menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019. Hal ini disebabkan 
karena kurangnya Arrafah tour & travel memberikan edukasi seputar produk umroh ke 
mitra syiar. Keterbatasan finansial untuk akomodasi dan transportasi ketempat mitra 
syiar juga menjadi suatu alasan tidak dapatnya mengkontrol mitra syiar dalam mencapai 
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Ditahun 2019 Arrafah menggantungkan harapan dengan mitra syiar, karena dinilai 
efektif dan meminimalisir pengeluaran untuk cepat dikenal kemasyarakat luas. Akan 
tetapi, rencana yang telah dibuat tidak sesuai dengan praktiknya dilapangan. Sehingga 
membuat Arrafah tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan kegiatan promosi 
lainnya. Keterbatasan finansial merupakan salah satu kendala yang terjadi penyebab dari 
merosotnya jumlah jamaah ditahun 2019. 

Upaya yang dilakukan Arrafah tour & travel sebagai evaluasi dari kendala yang 
terjadi ditahun 2019 yaitu, kedepannya dengan meminimalisir pengeluaran kegiatan 
promosi, mengefektifkan mitra syiar dengan cara memberikan edukasi tentang produk 
umroh Arrafah tour & travel dan lebih mengkordinir perkembangan mitra syiar yang 
sudah ada.  
 
KESIMPULAN 

Startegi komunikasi pemasaran Arrafah tour & travel dilakukan sesuai dengan misi 
dan visi yang ada pada perusahaan. Visi Arrafah tour & travel adalah menjadikan Arrafah 
tour & travel menjadi perusahaan yang bergerak dibidang umroh nomor satu terbesar di 
Provinsi Lampung. Misi Arrafah tour & travel adalah melakukan pengenalan produk, 
menambah mitra syiar, dan membuka kantor cabang hingga tersebar dibeberapa 
wilayah di Indonesia. Strategi komunikasi pemasaran untuk pengenalan produk Arrafah 
tour & travel melakukan beberapa kegiatan promosi diantaranya, pemasangan baliho, 
penyebaran brosur, exhibition, internet Marketing, dan Word of mouth. Pada awal tahun 
2019 Arrafah tour & travel sudah menyebarkan mitra syiar kebeberapa daerah di 
Provinsi Lampung dan membuka kantor cabang di kota Lahat Sumatera Selatan tetapi 
belum berjalan optimal.  

Pelaksanaan kegiatan promosi pemasaran sebelumnya telah direncanakan melalui 
komunikasi internal perusahaan. Arrafah tour & travel memberikan kebebasan untuk 
karyawan dalam mengutarakan ide-ide kreatifnya dalam kegiatan pemasaran. Selian itu, 
kegiatan komunikasi antara pimpinan kepada karyawan terjadi pada saat evaluasi kerja 
yang dilaksanakan disetiap akhir bulan terkait pencapaian target serta kendala yang 
dihadapi. Terwujudnya strategi komunikasi pemasaran maka harus adanya komunikasi 
eksternal sebagai praktek dari komunikasi internal. Strategi komunikasi pemasaran yang 
dilakukan Arrafah tour & travel secara langsung ke calon jamaah umroh diantaranya 
Door to door, mengadakan seminar ke beberapa pengajian, dan membagikan brosur di 
Masjid dan tempat keramaian.  

Pada tahun 2019 Arrafah tour & travel menyebarkan mitra syiar kebeberapa daerah 
di Provinsi Lampung. Akan tetapi, terjadi kendala pada komunikasi interal perusahaan 
dan eksternal perusahaan. Kurangnya penyampaian komunikasi membuat mitra syiar 
tidak berjalan sesuai harapan. Harapan Arrafah tour & travel dengan adanya mitra syiar 
dapat meminimalisir pengeluaran untyuk biaya promosi. Program mitra syiar malah 
membuat jumlah jamaah menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019. Hal ini disebabkan 
karena kurangnya Arrafah tour & travel memberikan edukasi seputar produk umroh ke 
mitra syiar. Keterbatasan finansial untuk akomodasi dan transportasi ketempat mitra 
syiar juga menjadi suatu alasan tidak dapatnya mengkontrol mitra syiar dalam mencapai 

 

 

target perusahan. Keterbatasan finansial merupakan salah satu kendala yang terjadi 
penyebab dari merosotnya jumlah jamaah ditahun 2019. Upaya yang dilakukan Arrafah 
tour & travel sebagai evaluasi dari kendala yang terjadi ditahun 2019 yaitu, kedepannya 
dengan meminimalisir pengeluaran kegiatan promosi, mengefektifkan mitra syiar 
dengan cara memberikan edukasi tentang produk umroh Arrafah tour & travel dan lebih 
mengkordinir perkembangan mitra syiar yang sudah ada. 
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AND INFORMATION TECHNOLOGY ON THE REVALUATION OF 

GOVERNMENT FIXED ASSETS 
 

Indra 
Master of Accounting Science, Faculty of Economics and Business, 

Universitas Lampung, Indonesia indra7726@bpk.go.id 
 

ABSTRACT 
 
The  central  government  has  implemented  a  government  fixed  asset  revaluation  
policy.  The  main objective of the policy is to present the fair value of fixed assets in 
the government's financial state- ments. However, the results of fixed asset 
revaluation are not accepted by the BPK and must be cor- rected and recorded in the 
government financial statements for the 2019 fiscal year. Competent hu- man 
resources and the use of information technology are considered two factors needed 
to achieve the revaluation objectives. This study was conducted to determine the 
level of significance of these two  factors  by  distributing  questionnaires  to  BMN  
officers  and  assessors  from  82  ministries/ agencies throughout Indonesia. The 
research data were processed by path analysis method using the Structural  Equation  
Model  (SEM)  partial  least  squares  (PLS)  through  Smart  PLS  3.3.2  software used to 
assess measurement models and research structural models. The results of data 
processing concluded  that  the  competence  of  human  resources  and  information  
technology  has  a  significant effect on the revaluation of government fixed assets. 
However, information technology needs to be improved again because the 
significance value is only half that of the human resources competency value. 
 
Keywords: Revaluation; human; technology; asset; government; report 
 
INTRODUCTION 

The central government continues to im- prove transparency and accountability in 
the management of state finances to achieve good governance. All technical aspects 
con- sisting of regulations, institutions, financial information systems, and development 
of the quality of human resources are regulated in the management of state finances. 
The cen- tral government carried out a revaluation of government fixed assets for 
transparency and accountability in state financial report- ing, as the latest policy in 
public sector finan- cial accounting. 

The revaluation of government fixed assets is the valuation of fixed assets by 
government institutions as accounting entities to produce the fair value of assets 
presented in the go- vernment's financial statements. The pur- pose of the revaluation 
of go-vernment fixed assets is to present the fair value of fixed as- sets in the 
government's financial state- ments, build a better asset database so that it is easy to 
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transparency and accountability in state financial report- ing, as the latest policy in 
public sector finan- cial accounting. 

The revaluation of government fixed assets is the valuation of fixed assets by 
government institutions as accounting entities to produce the fair value of assets 
presented in the go- vernment's financial statements. The pur- pose of the revaluation 
of go-vernment fixed assets is to present the fair value of fixed as- sets in the 
government's financial state- ments, build a better asset database so that it is easy to 

 

 

manage state pro-perty (Barang Milik Negara, BMN), identify idle assets, and increase 
BMN leverage as underlying assets for State Sharia Securities (Surat Berharga Syariah 
Negara, SBSN). 

The application of impairment accounting is not   regulated   in   Government   
Accounting Standards   (Standar   Akuntansi   Pemerinta- han, SAP) but only in the 
Financial Account- ing    Standards    (Standar    Akuntansi    Keu- angan,      SAK).      
Government      Regulation (Peraturan  Pemerintah,  PP)  Number  71  of 2010 on SAP, 
PSAP 07 Accounting for Fixed Assets  paragraph  59  states  that  the  general revaluation  
of  fixed  assets  is  not  permitted, because  SAP  does  not  regulate  accounting for 
revaluation of fixed assets  and the value of  fixed  assets  presented  based  on  acquisi- 
tion  costs.  The  revaluation  of  government fixed  assets  uses  the  SAK  analogy  
approach by making PP and Minister of Finance Regulations (Peraturan Menteri 
Keuangan, PMK) on  revaluation  of  state  property.  Deviations from the provisions are 
carried out by apply- ing nationally applicable government regula- tions,   namely,   PMK  
Number  191   of   2015 which  regulates  revaluation  applies  only  to fixed  assets  in  
Indonesia.  This  is  done  be- cause  according  to  SAK  revaluation  for  se- veral similar 
fixed assets is possible, and the difference  between  book  value  and  revalua- tion value 
must be presented in the equity of the financial statements. 

The  revaluation  of  BMN  is  applied  by  the government starting in 2017 based 
on Presi- dential Regulation (Peraturan Presiden, Per- pres)  Number  75  of  2017  
concerning  Reap- praisal of State/Regional Property and PMK Number 
111/PMK.06/2017 concerning BMN Valuation  which  is  used  as  a  guide  in  con- 
ducting a revaluation of fixed assets. Revalu- ation  of  government  fixed  assets  is  
carried out on land, buildings, and roads, irrigation, and networks (Jalan, Irigasi, dan 
Jembatan, JIJ)  which  are  acquired  until  December  31, 2015 and used by 
ministries/agencies. The  official  website  of  the  Ministry  of  Fi- nance states that the 
revaluation of fixed as- sets  of  BMN  in  2018  nationally  as  of  April 2018 has reached 
14% and increased the va- lue   of   BMN   by   IDR   275.25   trillion   or 338.97% of the 
book value of BMN from the previous IDR 81.2 trillion to IDR 356. 4 tril- lion  (DJKN,  
2018).  However,  based  on  the BPK RI Audit Report on the 2017-2018 BMN Revaluation  
at  the  Ministry  of  Finance  as Property   Manager,   ministries/agencies   as Goods  
Users,  and  Related  Agencies  stated that  the  BPK  auditors  concluded  that  they did  
not  accept  the  results  of  the  2017-2018 BMN  revaluation  by  considering  the  results 
of  the  tests  carried  out  in  82  ministries/ agencies.   Quality   assurance   policies   
and quality control as well as the input of revalu- ation  results  in  applications  have  
not  been fully  implemented.  The  implementation  of revaluation  by  officers  is  not  in  
accordance with  the  applicable  provisions  which  is  one of the reasons for the 
revaluation results not being  accepted  by  the  BPK.  Besides,  there are other causes, 
including a limited budget, time, and resources compared to registration serial   number   
(Nomor   Urut   Pendaftaran, NUP)  objects  that  are  revalued.  Based  on these  
findings,  BPK  RI  recommended  the minister/head of agencies as Goods Users to 
improve the inventory data and follow up on the   results   of   the   2019   BMN   
revaluation (BPK  RI,  2018).  The  government  has  reap- praised the objects in the audit 
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findings as a form  of  follow-up.  In  addition,  testing  and refinement of the revaluation 
results besides the  BPK  findings  were  also  carried  out  as  a result  of  the  2019  
property  manager  audit findings.  So  that  the  government  financial statements for 
the fiscal year of 2019 present the revaluation value of fixed assets. 

Human Resources (HR) has an important role in the accountability of the 
management of state finances. Likewise, BMN manage- ment and administration, in the 
presentation of the latest financial statements, must have carried out a revaluation of 
fixed assets fol- lowing the applicable regulations. Competent human resources are 
needed so that the management and administration of BMN meet the expectations and 
that the results are accountable, relevant, and comparable. The implementation of 
government fixed asset revaluation is a new thing for BMN management and requires 
good human re- sources who have an understanding of the applicable regulations and 
implementation in the field. 

The revaluation of government fixed assets is carried out by utilizing information 
techno- logy in the form of an accounting infor- mation system applications consisting 
of the State Property Accounting Management In- formation System (Sistem Informasi 
Mana- jemen Akuntansi Barang Milik Negara, SIMAK  BMN)  and  the  State  Asset  
Manage- ment Information System (Sistem Informasi Manajemen  Aset  Negara,  
SIMAN).  SIMAK BMN  and  SIMAN  are  operated  by  minis- tries/agencies  as  Goods  
Users  and  the  Ap- praisal Information System (Sistem Informa- si Penilaian, SIP) is 
operated by the Ministry of  Finance  as  Goods  Managers.  All  of  these applications  are  
products  of  the  Ministry  of Finance which are used to support the Minis- try  of  
Finance's  duties  in  carrying  out  relia- ble  and  quality  government  affairs  in  the 
field of state finance. PMK 97/PMK.01/2017 concerning     Communication     
Information Technology  Governance  in  the  Ministry  of Finance  stated  that  the  
information  system was  developed  and  managed  to  support  na- tional  e-government  
and  to  create  an  inte- grated   financial   management   information system. 

Several   previous   researchers   have   studied the  revaluation  of  fixed  assets.  
Nailufaroh (2019)  proves  that  the  company's  financial performance increases with the 
implementa- tion of fixed asset revaluation, while Iatridis and  Kilirgiotis  (2012)  prove  
that  company size is positively related to the revaluation of fixed  assets.  Surgawi  and  
Solikhah  (2018) prove   non-financial   factors   determine   the decision  of  the  
revaluation  of  fixed  assets where   managerial   ownership   and   govern- ment  
ownership  have  been  proven  to  posi- tively  influence  the  decision  of  the  revalua- 
tion  of  fixed  assets.  Palea  (2014)  states  that the fair value of assets reflects current  
mar- ket   conditions   and   provides   timely   infor- mation that will increase 
transparency. Palea (2014)  believes  that  historical  cost  and  fair value  should  not  be  
considered  as  competi- tors,  because  they  have  different  purposes. Historical  cost  
provides  information  to  in- vestors about the cost of investment, where- as  fair  
value  provides  a  measure  of  what management    expects    in    return.    Gardini 
(2014)  found  different  results  which  proved that the asset revaluation carried out by 
local governments  according  to  their  fair  value failed because they paid less attention 
to Fair Value  Accounting  (FVA)  and  instead  they chose  a  system  based  on  historical  
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findings as a form  of  follow-up.  In  addition,  testing  and refinement of the revaluation 
results besides the  BPK  findings  were  also  carried  out  as  a result  of  the  2019  
property  manager  audit findings.  So  that  the  government  financial statements for 
the fiscal year of 2019 present the revaluation value of fixed assets. 

Human Resources (HR) has an important role in the accountability of the 
management of state finances. Likewise, BMN manage- ment and administration, in the 
presentation of the latest financial statements, must have carried out a revaluation of 
fixed assets fol- lowing the applicable regulations. Competent human resources are 
needed so that the management and administration of BMN meet the expectations and 
that the results are accountable, relevant, and comparable. The implementation of 
government fixed asset revaluation is a new thing for BMN management and requires 
good human re- sources who have an understanding of the applicable regulations and 
implementation in the field. 

The revaluation of government fixed assets is carried out by utilizing information 
techno- logy in the form of an accounting infor- mation system applications consisting 
of the State Property Accounting Management In- formation System (Sistem Informasi 
Mana- jemen Akuntansi Barang Milik Negara, SIMAK  BMN)  and  the  State  Asset  
Manage- ment Information System (Sistem Informasi Manajemen  Aset  Negara,  
SIMAN).  SIMAK BMN  and  SIMAN  are  operated  by  minis- tries/agencies  as  Goods  
Users  and  the  Ap- praisal Information System (Sistem Informa- si Penilaian, SIP) is 
operated by the Ministry of  Finance  as  Goods  Managers.  All  of  these applications  are  
products  of  the  Ministry  of Finance which are used to support the Minis- try  of  
Finance's  duties  in  carrying  out  relia- ble  and  quality  government  affairs  in  the 
field of state finance. PMK 97/PMK.01/2017 concerning     Communication     
Information Technology  Governance  in  the  Ministry  of Finance  stated  that  the  
information  system was  developed  and  managed  to  support  na- tional  e-government  
and  to  create  an  inte- grated   financial   management   information system. 

Several   previous   researchers   have   studied the  revaluation  of  fixed  assets.  
Nailufaroh (2019)  proves  that  the  company's  financial performance increases with the 
implementa- tion of fixed asset revaluation, while Iatridis and  Kilirgiotis  (2012)  prove  
that  company size is positively related to the revaluation of fixed  assets.  Surgawi  and  
Solikhah  (2018) prove   non-financial   factors   determine   the decision  of  the  
revaluation  of  fixed  assets where   managerial   ownership   and   govern- ment  
ownership  have  been  proven  to  posi- tively  influence  the  decision  of  the  revalua- 
tion  of  fixed  assets.  Palea  (2014)  states  that the fair value of assets reflects current  
mar- ket   conditions   and   provides   timely   infor- mation that will increase 
transparency. Palea (2014)  believes  that  historical  cost  and  fair value  should  not  be  
considered  as  competi- tors,  because  they  have  different  purposes. Historical  cost  
provides  information  to  in- vestors about the cost of investment, where- as  fair  
value  provides  a  measure  of  what management    expects    in    return.    Gardini 
(2014)  found  different  results  which  proved that the asset revaluation carried out by 
local governments  according  to  their  fair  value failed because they paid less attention 
to Fair Value  Accounting  (FVA)  and  instead  they chose  a  system  based  on  historical  

 

 

cost  ac- counting.  This  failure  was  not  due  to  a  lack of  trust  by  the  local  government  
in  FVA  as the  basis  for  measuring  assets,  but  because of the difficulty in estimating 
fair value and the high cost of measurement. Local govern- ments  agree  that  
determining  fair  value  is very important to increase transparency and objectivity.   
While   Baek   and   Lee   (2016) found  that  asset  revaluation  that  results  in fair value 
in financial statements could pro- vide  more  relevant  information  and  reduce 
information asymmetry. 

Choi,  Pae,  Park,  and  Song  (2013)  state  that the  implementation  of  fixed  asset  
revalua- tion is more opportunistic than reflects eco- nomic reality. The results of his 
study show that most companies that choose the revalu- ation  model  in  2008  would  
switch  back  to the cost model when making a formal transi- tion   to   International   
Financial   Reporting Standards   (IFRS)   in   2011.   While   Skoda (2015)  shows  that  the  
economic  paradigm affects  measurement  in  financial  reporting and  it  can  change  
one  day  according  to  the circumstances. However, this condition can- not be a reason 
for eliminating fair value ac- counting treatment. Wali (2015) proves that revaluation  is  
a  tool  to  increase  creditors' perceptions    of    the    company's    financial health,   
thereby   increasing   the   company's loan capacity. 

Zakaria, Edwards, Holt, and Ramachandran (2014)   prove   that   the   asset   
revaluation guideline  framework  is  used  by  those  who prepare   and   use   financial   
reports.   This framework supports the task of asset revalu- ation   decisions   and   the   
potential   conse- quences  for  stakeholders.  Research  related to the recognition of 
land assets under roads (LUR)  as  assets  in  local  government  finan- cial   reports   was   
conducted   by   Elhawary (2018).  

The results of his research prove that the  land  assets  under  the  road  are  
rejected and the LUR  calculation requirements  must be canceled immediately. 

Research related to the influence of HR com- petencies  on  accounting  business  
processes has been conducted by previous researchers. Among  them  are  Puspitarini,  
Firmansyah, and Handayani (2017) which prove that HR competencies  have  a  positive  
effect  on  the application of accrual-based government ac- counting  on  BMN  
management.  The  higher the human resource competencies, the more successful   the   
implementation   of   accrual- based  government  accounting  on  BMN  ma- nagement. 
Research by Elfauzi (2019) shows that HR competencies have a significant po- sitive  
effect  on  the  quality  of  financial  re- ports.  This  means  that  with  skilled  human 
resources, the quality of the resulting finan- cial reports will be higher. 

Previous research on information technology with  an  accounting  information  
system  ap- proach,  among  others,  was  carried  out  by Yuliani (2010). The results 
state that the use of  regional  financial  accounting information systems  affects  the  
quality  of  financial  re- ports.  In  line  with  the  results  of  this  study, Gusherinsya  and  
Samukri  (2017)  prove  that human  resource  competence  and  the  appli- cation   of   
accounting   information   systems affect  the  quality  of  financial  reports.  How- ever,  it  
is  different  from  the  results  of  re- search conducted by Puspitarini et al. (2017) that  
prove  information  technology  does  not affect  the  application  of  accrual-based  go- 
vernment  accounting  in  BMN  management. Good  information  technology  such  as  
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ade- quate  computers,  good  internet  connection, computerized  BMN,  the  existence  
of  soft- ware that supports and maintains computers does not guarantee the successful 
application of accrual-based government accounting. 

Given the phenomena and empirical gaps that have been described, the author is 
inter- ested in analyzing the influence of HR com- petence  and  information  
technology  on  the revaluation  of   government   fixed   assets   in 2019. Research related 
to fixed asset revalua- tion was previously carried out in the private sector and new in 
the public sector. The pur- pose of this study was to determine the effect of  human  
resource  competence  and  infor- mation technology on the implementation of 
revaluation  of  government-owned  fixed  as- sets. Thus, a reliable fair value of assets 
can be  generated  and  can  be  presented  in  the government financial report fairly. 
 
B. Agency Theory 

The main theory that can support this study is agency theory. In its development, 
agency theory  is  divided  into  two  streams,  namely the main research agency theory 
and positi- vist  agency  theory.  Positivist  Agency  Theory (PAT) is used to overcome 
deficiencies in the main  agency  research,  especially  those  rela- ted  to  complex  
relationships  that  result  in conflicts  of  interest  (Fayezi,  O‖Loughlin,  & Zutshi,  2012).  
According  to  Jati  (2019),  the main  problem  in  agency  relations  is  the  oc- currence  of  
conflicts  of  interest  caused  by each party trying to maximize its own bene- fits. In 
state financial accountability, the role of the government as the agent is to carry out 
programs for the development and welfare of the  people,  while  the  main  role  is  the  
com- munity represented by the Houses of Repre- sentatives (Dewan Perwakilan 
Rakyat, DPR) or  the  Regional  Houses  of  Representatives (DPRD).  Accountability  is  
needed  to  avoid conflicts of interest. 

Law  Number  23  of  2014  states  that  the  re- sponsibility for good governance, 
particular- ly related to the management of state finan- ces,  is  conveyed  through  
government  finan- cial  reports,  both  central  and  regional  go- vernments.   The   
central   and   local   govern- ments   as   recipients   of   the   mandate   are obliged to 
prepare and present financial re- ports. This is the accountability and trans- parency of 
the government management and administration that has been given to the 
government. 
 
C. Revaluation of Fixed Assets 

According  to  Perpres  Number  75  of  2017, Article 5 states that BMN Revaluation 
is car- ried out on land, buildings, roads, irrigation, and   networks   at   ministries/ 
agencies.   The results of the follow-up revaluation are in the form of  corrections  to  the  
value  of  fixed  as- sets in the ministry/agency‖s financial state- ments.  Fixed  asset  
revaluation  is  a  revalua- tion of the company's fixed assets caused by an increase in 
the value of these fixed assets on the market or due to the low value of fixed assets in 
the company's financial statements due     to     devaluation     or     other     reasons 
(Nailufaroh, 2019). Fixed asset revaluation is carried  out  based  on  the  fair  value  of  
fixed assets or market value at the time of apprai- sal  using  the  valuation  method  
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ade- quate  computers,  good  internet  connection, computerized  BMN,  the  existence  
of  soft- ware that supports and maintains computers does not guarantee the successful 
application of accrual-based government accounting. 

Given the phenomena and empirical gaps that have been described, the author is 
inter- ested in analyzing the influence of HR com- petence  and  information  
technology  on  the revaluation  of   government   fixed   assets   in 2019. Research related 
to fixed asset revalua- tion was previously carried out in the private sector and new in 
the public sector. The pur- pose of this study was to determine the effect of  human  
resource  competence  and  infor- mation technology on the implementation of 
revaluation  of  government-owned  fixed  as- sets. Thus, a reliable fair value of assets 
can be  generated  and  can  be  presented  in  the government financial report fairly. 
 
B. Agency Theory 

The main theory that can support this study is agency theory. In its development, 
agency theory  is  divided  into  two  streams,  namely the main research agency theory 
and positi- vist  agency  theory.  Positivist  Agency  Theory (PAT) is used to overcome 
deficiencies in the main  agency  research,  especially  those  rela- ted  to  complex  
relationships  that  result  in conflicts  of  interest  (Fayezi,  O‖Loughlin,  & Zutshi,  2012).  
According  to  Jati  (2019),  the main  problem  in  agency  relations  is  the  oc- currence  of  
conflicts  of  interest  caused  by each party trying to maximize its own bene- fits. In 
state financial accountability, the role of the government as the agent is to carry out 
programs for the development and welfare of the  people,  while  the  main  role  is  the  
com- munity represented by the Houses of Repre- sentatives (Dewan Perwakilan 
Rakyat, DPR) or  the  Regional  Houses  of  Representatives (DPRD).  Accountability  is  
needed  to  avoid conflicts of interest. 

Law  Number  23  of  2014  states  that  the  re- sponsibility for good governance, 
particular- ly related to the management of state finan- ces,  is  conveyed  through  
government  finan- cial  reports,  both  central  and  regional  go- vernments.   The   
central   and   local   govern- ments   as   recipients   of   the   mandate   are obliged to 
prepare and present financial re- ports. This is the accountability and trans- parency of 
the government management and administration that has been given to the 
government. 
 
C. Revaluation of Fixed Assets 

According  to  Perpres  Number  75  of  2017, Article 5 states that BMN Revaluation 
is car- ried out on land, buildings, roads, irrigation, and   networks   at   ministries/ 
agencies.   The results of the follow-up revaluation are in the form of  corrections  to  the  
value  of  fixed  as- sets in the ministry/agency‖s financial state- ments.  Fixed  asset  
revaluation  is  a  revalua- tion of the company's fixed assets caused by an increase in 
the value of these fixed assets on the market or due to the low value of fixed assets in 
the company's financial statements due     to     devaluation     or     other     reasons 
(Nailufaroh, 2019). Fixed asset revaluation is carried  out  based  on  the  fair  value  of  
fixed assets or market value at the time of apprai- sal  using  the  valuation  method  

 

 

commonly used in Indonesia and carried out by an ap- praiser recognized by the 
government. 
 
D. Human Resource Competencies 

Research   conducted   by   Puspitarini   et   al. (2017)  and  Elfauzi  (2019)  explain  
that  HR competencies  have  an  important  role  in  the application  of  accrual-based  
accounting  and the quality of financial statements. The suc- cess  of  implementing  
accrual-based  govern- ment accounting and the quality of accounta- ble   financial   
reports   is   influenced   by   the competence  of  human  resources.  Likewise, with   BMN   
managements   and   administra- tors, competent human resources are needed to carry 
out fixed asset revaluation in accord- ance  with  established  regulations  and  poli- cies. 

The implementation of government fixed asset revaluation is a new thing in BMN 
management which has only been applied in private   sector   accounting.   Therefore,   it   
is necessary   to   have   good   HR   competencies through  understanding  the  regulations  
and their  application.  This  is  necessary  to  avoid deviations   from   the   revaluation   
value   of fixed assets presented in the financial state- ments.   The   financial   
statements   are   pre- pared  to  provide  relevant  information  re- garding  the  
financial  position  and  all  tran- sactions  carried  out  by  the  reporting  entity during   
one   reporting   period.   Government financial reports are expected to provide use- ful  
information  for  users  in  assessing  ac- countability  and  making  decisions  on  eco- 
nomic, social, and political decisions (Efendi, Dewi, & Gamayuni, 2018). 

Based on these matters, human resource competence is indispensable for the 
implementation of organizational duties and func- tions. The competence of human 
resources will affect whether a government has carried out its duties and functions in a 
professional, effective, and efficient manner. The better the competence of human 
resources, it is hoped that the implementation of their du- ties and functions will be 
even better. In this study, the implementation of fixed asset re- valuation supported by 
competent human resources will be carried out well, and the quality of the asset 
revaluation results can be used in financial reports. This is summarized in the 
hypothesis: 
H1: Human resource competence affects the revaluation of government fixed assets 
 
E. Information Technology 

According to PMK Number 97 of 2017, infor- mation systems are a series of 
hardware, net- work   devices,   software,   human   resources, and  procedures  and/or  
rules  that  are  ar- ranged  in  an  integrated  manner  to  process data  into  useful  
information  to  achieve  a goal.  According  to  Romney  and  Steinbart (2015),   an   
accounting   information   system (AIS) is a process of collecting, processing, storing, and 
reporting data and information. It consists of six components including peo- ple, 
procedures and instructions, data, soft- ware, information technology infrastructure, 
and security measures for storing data. Com- puter software is a tool used to generate 
in- formation. A well-designed AIS can add va- lue to an organization by increasing 
quality and reducing product or service costs, shar- ing knowledge, increasing 
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efficiency, improv- ing internal control structures, and improv- ing decision making. 
Research  conducted  by  Yuliani  (2010)  also Gusherinsya and Samukri, (2017) 

prove that the use of more advanced information tech- nology in an organization can 
help carry out tasks properly, in this case, the presentation of   quality   financial   
reports.   Information technology  can  assist  organizations  in  the reliability of the 
presentation of information, including the presentation of the fair value of revalued  
fixed  assets.  Based  on  this,  the  se- cond hypothesis in this study is: 
H2: Information technology affects the reva- luation of government fixed assets. 
 
RESEARCH METHOD 

This study uses primary data namely, data sourced obtained from the field. The 
data collection method used was a questionnaire. The resulting data is primary data in 
the form of respondents' perceptions of the vari- ables used. The questionnaire 
generally con- sists of two parts, where the first part con- tains questions about the 
respondent's data. The second part contains questions related to the research variables. 
The questionnaire given by the researcher was designed using a 5-point Likert scale. 

The sampling method in this study using the purposive sampling method. The 
purposive sampling method is a sampling method that is limited to certain types of 
people who can provide  the  desired  information  because  of only  those  who  have  
certain  criteria  or  are following several criteria set by the research- er  (Sekaran,  
2010).  The  criteria  chosen  by the author are: 
1. BMN officials in government ministries/ agencies; 

2. BMN assessors at the Ministry of Finance, both at the Office of State 
Assets and Auction Services (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKNL) 
and the Di- rectorate General of State Assets (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 
DJKN) 

Questionnaires  in  the  form  of  google  form were distributed online using the 
WhatsApp group  of  BMN  officers  to  100  respondents from   various   government   
agencies   repre- senting   82   ministries/agencies   throughout Indonesia. The online 
data collection process was carried out for approximately two weeks, starting  from  2  to  
16  August  2020.  The  de- pendent variable of this study is the revalua- tion  of  
government  fixed  assets.  The  inde- pendent  variables  used  are  HR  and  infor- 
mation technology competencies.  The  varia- ble  definitions  and  measurement  
indicators for each variable described in Appendix 1. 

The analysis method used in this study is the path  analysis  method  using  the  
Structural Equation  Model  (SEM)  partial  least  squares (PLS) with SmartPLS 3.3.2 
software which is used  to  assess  the  measurement  model  and the research structural 
model. The PLS tech- nique is considered appropriate as an analy- tical tool to test the 
variables under study so it was chosen because this tool is often used for complex 
causal-predictive analysis and is a suitable technique for use in predictive ap- plications 
and theory development such as in this study. PLS is also a variance-based SEM which   
can   simultaneously   test   the   outer model as well as test the inner model. Outer  
Model  Test  consists  of  an  indicator model  test,  validity  test,  and  reliability  test 
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16  August  2020.  The  de- pendent variable of this study is the revalua- tion  of  
government  fixed  assets.  The  inde- pendent  variables  used  are  HR  and  infor- 
mation technology competencies.  The  varia- ble  definitions  and  measurement  
indicators for each variable described in Appendix 1. 

The analysis method used in this study is the path  analysis  method  using  the  
Structural Equation  Model  (SEM)  partial  least  squares (PLS) with SmartPLS 3.3.2 
software which is used  to  assess  the  measurement  model  and the research structural 
model. The PLS tech- nique is considered appropriate as an analy- tical tool to test the 
variables under study so it was chosen because this tool is often used for complex 
causal-predictive analysis and is a suitable technique for use in predictive ap- plications 
and theory development such as in this study. PLS is also a variance-based SEM which   
can   simultaneously   test   the   outer model as well as test the inner model. Outer  
Model  Test  consists  of  an  indicator model  test,  validity  test,  and  reliability  test 

 

 

using  the  SmartPLS  3.3.2  software.  Indica- tor reliability shows how many types of 
indi- cators  can  be  explained  by  latent  variables. An indicator is said to be valid if the 
loading factor value is > 0.6 and when the indicator value  is  <0.6  then  the  indicator  
must  be eliminated   (removed)   from   the   measure- ment model. The validity test is 
used to find out how well the accuracy of an instrument is to measure a concept that 
should be mea- sured. The reliability test evaluates the stabi- lity   of   measures,   
internal   consistency   of measurement   instruments,   and   interrater reliability of  
instrument  scores.  The reliabi- lity test results can be seen from the results of the 
Cronbach‖s Alpha and Composite Re- liability  analysis.  A  latent  variable  has  high 
reliability if the composite reliability value is above 0.7 and or Cronbach's Alpha is 
above 0.6 (Azwar, Amriani, & Subekan, 2016). 

 
Structural model testing is performed to see the relationship between constructs 

or latent variables seen from the coefficient  of deter- mination (R2). The stability of 
this estimate was  evaluated  using  a  statistical  t-test  ob- tained  through  the  

bootstrapping  method. The value of R-square (R2) is the coefficient of  determination  
in  the  endogenous  con- struct.  The  coefficient  of  determination  is defined as how 
much the ability of all exoge- nous  variables  to  explain  the  variance  of their  

endogenous  variables.  The  higher  the R2  value, the better the prediction model of 

the proposed model, because the value on R2 can be used to measure the effect of the 
in- dependent variable on the dependent varia- ble.  Chin  in  Azwar  et  al.  (2016)  states  

that the R2 value is 0.67 (strong), o.33 (moderate), and 0.19 (weak). 
Hypothesis testing using PLS through the bootstrapping method. Testing the 

hypothe- sis can be seen from the t-statistic value and the probability value. Where the 
statistical t-test aims to determine the effect and signifi cance of each independent 
variable on the dependent variable. Criteria for the results of hypothesis testing are as 
follows: 
1. If the t-statistic > 1.96 and p-value < 0.05, then it is real, in other words, accept the 

hypothesis; 
2. If the t-statistic < 1.96 and p-value > 0.05, then it is not real, in other words, reject the 

hypothesis. 
 
RESULT AND DISCUSSION 

The  questionnaires  that  have  been  distributed  online  to  all  respondents  have  
been  collected and are valid as many as 77 questionnaires.  Respondents  as  BMN  
management officers have different educational backgrounds, genders, and   
experiences. Information about respondents is  described  in Table 1. The questionnaire 
is then processed using  Smart PLS  version  3.3.2  software.  An independent sample t-
test with a significance level  of  5  percent  was  used  to  answer  re- search questions. 

Table 1. Respondent Demographics 
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 Category Total (people) Percent- age (%) 

  

 

 

 

72,73 

  

 

 

 

27,27 

 
 
 
Experience 

 

 

6 7,79 

 

 

41 53,25 

 

 

18 23,38 

More than 10 years  

 

15,5 

 
 
Educational 
level 

 

 

26 33,77 

 

 

39 50,56 

S2 12 15,58 

 
Based  on  the  experience  of  respondents  as BMN  officers,  in  general,  they  have  
more than  one  year  of  experience  and  some  even have  more  than  10  years  of  
experience.  The number of respondents with less than one year of experience was 
relatively small (7.79%). Therefore, the respondents relative- ly have sufficient 
experience to be able to convey their perceptions related to BMN management 
problems, including fixed asset revaluation. 
 
F. Measurement Model Testing 

Testing the indicator model is done by look- ing at  the reliability of the 
indicators to test the level of validity. The study has 25 indica- tors  and  the  results  of  
the  indicator  model test can be seen in appendix 1. All indicators are declared to have 
a loading factor value > 0.6 so that all indicators meet the convergent validity 
requirements. 

Table 2 shows the results of data processing to  test  discriminant  validity  and  
composite reliability  indicators  using  the  AVE  value, composite reliability, and the 
Cronbach‖s Al- pha.  Based  on  Table  2,  all  variables  have good  reliability  and  meet  
the  requirements because  after  testing  the  Cronbach‖s  Alpha value is greater than 
0.70 and the composite reliability  value  is  greater  than  0.60  as  the reference  value.  
Also,  the  AVE  value  of  all variables  has  a  value  greater  than  0.50  so that all of them 
are declared valid. 

The measurement model testing stage has been carried out and all the research 
varia- bles are valid and reliable, then the next test- ing stage is the structural model 
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Based  on  the  experience  of  respondents  as BMN  officers,  in  general,  they  have  
more than  one  year  of  experience  and  some  even have  more  than  10  years  of  
experience.  The number of respondents with less than one year of experience was 
relatively small (7.79%). Therefore, the respondents relative- ly have sufficient 
experience to be able to convey their perceptions related to BMN management 
problems, including fixed asset revaluation. 
 
F. Measurement Model Testing 

Testing the indicator model is done by look- ing at  the reliability of the 
indicators to test the level of validity. The study has 25 indica- tors  and  the  results  of  
the  indicator  model test can be seen in appendix 1. All indicators are declared to have 
a loading factor value > 0.6 so that all indicators meet the convergent validity 
requirements. 

Table 2 shows the results of data processing to  test  discriminant  validity  and  
composite reliability  indicators  using  the  AVE  value, composite reliability, and the 
Cronbach‖s Al- pha.  Based  on  Table  2,  all  variables  have good  reliability  and  meet  
the  requirements because  after  testing  the  Cronbach‖s  Alpha value is greater than 
0.70 and the composite reliability  value  is  greater  than  0.60  as  the reference  value.  
Also,  the  AVE  value  of  all variables  has  a  value  greater  than  0.50  so that all of them 
are declared valid. 

The measurement model testing stage has been carried out and all the research 
varia- bles are valid and reliable, then the next test- ing stage is the structural model 

 

 

test. Struc- tural model testing is carried out through SmartPLS using the Bootstrapping 
method so that the path coefficient and t-statistical values are obtained. 
 
G. Structural Model Testing 
The results of data processing through Boot- strapping  show  that  the  dependent  

variable has an R2  value of 0.42932 (strong) or above 
0.33 and close to 0.67. This implies a strong 
 
Table 2. Discriminant Validity and Composite Reliability 
 

Variabel Cronbach’s Al- pha Composite 
Reliability 

AVE Results 

 

 

 

 

 Reliable and Valid 

 

 

 

 

  
Reliable and Valid 

 
Revaluation of Fixed 
Assets 

 

 

  
Reliable and Valid 

 
determination of all independent variables in explaining the variance of the 

dependent variable. Next is to see the path coefficient value and t-statistic value using 
the bootstrapping method on SmatPLS as shown in Table 3. 

The t-table value is calculated with the provi- sions  of  the  alpha  (α)  value  of  
0.05  and  the degree of freedom (DF) of N-2. The amount of data used in this study was 
77, so the DF was 

75.  The  t-table  value  for  DF  75  and  (α)  0.05 was 1.99210. Based on the table 
above, it can be seen that all t-statistical values are greater than  the  t-table  of  
1.99210.  Thus  it  can  be stated  that  all  independent  variables  have  a significant effect 
on the dependent variable. 
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Table 3. Path Coefficient and t-Statistical Value 
 

Relationship Coefficient t-statistik P Value 

 
 

 
 
H. Hypothesis Test 
The  research  hypothesis  testing  is  illustrated in  Figure  1.  The  effect  of  human  
resource competence on the revaluation of government fixed assets has a coefficient 
value of 0.441 (t- statistical  value  =  3.46051),  so  this  relation- ship model has a 
significant effect because the t-statistic value is greater than the t-table and the p-value 
is 0.00059 or less than 0.05. Em- pirically   H1   is   proven   and   accepted.   This proves   
that   the   competence   of   human   re- sources  in  implementing  the  revaluation  of 
government fixed assets is needed. By having competent  and  professional  quality  
human resources,  the  results  of fixed  asset  revalua- tion  will  be  better.  Also,  the  
results  of  the revaluation  implementation  result  in  a  fair value of assets that  can be 
accepted by BPK so that it can be stated in government finan- cial  reports.  These  
results  support  the  re- search conducted by Puspitarini et al. (2017) and Elfauzi (2019)  
that HR  competence has an important role in the application of accru- al-based 
accounting and the quality of finan- cial statements because, in the end, the fair- ness 
of the value of the revalued assets deter- mines the quality of financial reports. 
 

Figure 1. The Result of R2 test, coefficient, and load- ing factor indicator value 
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The  research  hypothesis  testing  is  illustrated in  Figure  1.  The  effect  of  human  
resource competence on the revaluation of government fixed assets has a coefficient 
value of 0.441 (t- statistical  value  =  3.46051),  so  this  relation- ship model has a 
significant effect because the t-statistic value is greater than the t-table and the p-value 
is 0.00059 or less than 0.05. Em- pirically   H1   is   proven   and   accepted.   This proves   
that   the   competence   of   human   re- sources  in  implementing  the  revaluation  of 
government fixed assets is needed. By having competent  and  professional  quality  
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results  of  the revaluation  implementation  result  in  a  fair value of assets that  can be 
accepted by BPK so that it can be stated in government finan- cial  reports.  These  
results  support  the  re- search conducted by Puspitarini et al. (2017) and Elfauzi (2019)  
that HR  competence has an important role in the application of accru- al-based 
accounting and the quality of finan- cial statements because, in the end, the fair- ness 
of the value of the revalued assets deter- mines the quality of financial reports. 
 

Figure 1. The Result of R2 test, coefficient, and load- ing factor indicator value 

 

 

 
The  effect  of  information  technology  on  the revaluation of government fixed assets 
has a coefficient  value  of  0.269  (t-statistical  value 2.36540), so this relationship model 
has a significant effect because the t-statistic value is greater than the table and the p-
value is 0.01839 or less than 0.05. H2 is empirically proven  and  accepted.  This  proves  
that  the application  of  information  technology  supports  the  implementation  of  
revaluation  of government  fixed  assets.  Revaluation  of  government  fixed  assets  that  
aims  to  generate fair  value  assets  can  be  quickly  and  easily accessed by utilizing 
information technology. The  revaluation  implementation  document archive is stored 
digitally so that it is easy if one day it is needed again. These results support the   
research conducted by Yuliani (2010) also Gusherinsya and Samukri (2017) which state 
that the use of  more  advanced information  technology  in  an  organization may  be  
more able to implement fixed  asset revaluation so that the objectives will be easily 
achieved. 
 
CONCLUSION 

The  results  of  data  analysis  show  that  the competence  of  human  resources  
and  information technology has a significant effect on the  revaluation  of  government  
fixed  assets. The  results  of  this  study  are  in  accordance with the hypothesis and it 
means that H1 and H2  are  accepted.  For  the  information  technology variable, although 
its significance and coefficient value is greater than 1.96, the significance value is only 
half of the HR competency value. 

According to the results, the author suggested that HR competence can be 
developed by conducting comparative studies related to the management of 
government fixed assets between work units and other work units, even between 
ministries/government agencies. Besides, rewards and punishments can be applied to 
motivate BMN operators so that they can improve their performance, compete fairly 
among operators, and develop ideas and ideas from BMN operators. It is necessary to 
carry out regular training to update knowledge and regulations related to government 
fixed assets, especially in terms of accrual basis and asset revaluation. 

The application of IT in the implementation of revaluation of government fixed 
assets needs to be improved again in services, both hardware, software, and internet 
connection so that obstacles in the field can be minimized and objectives can be 
maximally achieved. Services in the IT field can be carried out by holding technical 
guidance, workshops, or Focus Group Discussions (FGD) on the use of information 
technology in the form of applications related to fixed asset revaluation. Improving the 
quality or replacing hardware with new ones also needs to be done. While internet 
connection bandwidth can be added so that the network connection is smooth in the 
process of asset revaluation activities. 

For further research, the author suggests focusing  more  on  the  revaluation  of  
government  fixed  assets,  especially  how it  affects financial reports after knowing the 
quality of the last fixed asset revaluation carried out in 2019 by government 
ministries/agencies. 
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APPENDICES 
 

Appendix 1. Definition and Indicators of variables 
Variable Description Dimension Indicator 

Revaluati
on of 
Fixed 
Assets (Y) 

In order to present 
accountable fixed 
assets of State Property 
(BMN) in accordance 
with their fair value and 
in order to realize 
successful BMN 
management, a 
revaluation of fixed 
assets needs to be 
carried out 

Data and 
document 
preparation 

1. Detailed listing of assets and 
acquisition documents (RVA1) 

2. Appointment of data 
collection officers (RVA2) 

3. Assets ownership documents 
(RVA3) 

4. Asset Documentation (RVA4) 
5. Goods Identity Card/KIB 

(RVA5) 
6. Listing of Assets in the 

Application (RVA6) 
    

Variable Description Dimension Indicator 
HR 
Competency 
(X1) 

Implementation of BMN Inventory 1. Match the contents of the 
Revaluation Form with the 
physical assets (RVA7) 

2. The form is filled in 
completely and has been 
validated (RVA8) 

3. Physical asset and asset 
inventory are carried out with 
the Assessment Team (RVA9) 

Information 
Technology 
(X2) 

Follow up on BMN inventory and revalua- 
tion results; and Monitoring and evaluation of 
implementation 

1. Reconciliation of asset data 
with KPKNL (RVA10) 

2. Correction of asset values in 
the application and in 
accordance SAP (RVA11) 
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Assets (Y) 
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accountable fixed 
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with their fair value and 
in order to realize 
successful BMN 
management, a 
revaluation of fixed 
assets needs to be 
carried out 

Data and 
document 
preparation 

1. Detailed listing of assets and 
acquisition documents (RVA1) 

2. Appointment of data 
collection officers (RVA2) 

3. Assets ownership documents 
(RVA3) 

4. Asset Documentation (RVA4) 
5. Goods Identity Card/KIB 

(RVA5) 
6. Listing of Assets in the 

Application (RVA6) 
    

Variable Description Dimension Indicator 
HR 
Competency 
(X1) 

Implementation of BMN Inventory 1. Match the contents of the 
Revaluation Form with the 
physical assets (RVA7) 

2. The form is filled in 
completely and has been 
validated (RVA8) 

3. Physical asset and asset 
inventory are carried out with 
the Assessment Team (RVA9) 

Information 
Technology 
(X2) 

Follow up on BMN inventory and revalua- 
tion results; and Monitoring and evaluation of 
implementation 

1. Reconciliation of asset data 
with KPKNL (RVA10) 

2. Correction of asset values in 
the application and in 
accordance SAP (RVA11) 

 

 

 Human resource competence is needed to 
determine whether a government has 
carried out its 
tasks and functions professionally, effectively, 
and efficiently 

1. Creating/printing Event 
News in the application 
(RVA12) 

2. Reports and minutes of 
revaluation results have been 
signed (RVA13) 

3. The legal basis and attend 
socialization related to for 
revaluation of fixed assets 
(HR1) 

 Knowledge Skill Attitude Utilization Uses 1. Able to operate information 
technology (HR2) 

2. Filing supporting documents 
(HR3) 

 A series of hardware, network devices, 
software, human re- sources, and procedures 
and/or rules that are organized in an 
integrated manner to process data into useful 
information to achieve a goal. 

1. Able to work in teams (HR4) 
2. Communicate well with 

stakeholder/KPKNL (HR5) 
3. Communicate well with 

superiors (HR6) 
4. Mastery of applications by 

BMN officers (IT1) 
 Security and Maintenance 1. Support the successful 

implementation of fixed asset 
revaluation (IT2) 

2. Timeliness of the results of 
revaluation of fixed assets 
(IT3) 

3. Easy access to data quickly 
and accurately (IT4) 

  1.  Update the application (IT5) 
2.  Transaction Data Backup (IT6) 
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Appendix 2. Loading factor indicator value 
 

Indicator Code Revaluation 
of Fixed 
Assets 

Human Re- 
sources 
Com- 
petency 

Information 
Technology 

The Result 

Detailed listing of assets and acquisition documents RVA1 0.79381   Valid 

Appointment of data collection officers RVA2 0.73383   Valid 

Asset ownership documents RVA3 0.75000   Valid 

Asset Documentation RVA4 0.75919   Valid 

Goods Identity Card (Kartu Identitas Barang, KIB) RVA5 0.76039   Valid 

Listing of Asset in the Application RVA6 0.70479   Valid 

Match the contents of the Revaluation Form with the 
phy- sical assets 

 
RVA7 

 
0.74215 

   
Valid 

The form is filled in completely and has been validated RVA8 0.82690   Valid 

Physical asset and asset inventory are carried out with 
the Assessment Team 

 
RVA9 

 
0.76452 

   
Valid 

Reconciliation of asset data with KPKNL RVA10 0.77418   Valid 

Correction of asset values in the application and in 
accord- ance SAP 

 
RVA11 

 
0.77820 

   
Valid 

Creating/printing Event News in the application RVA12 0.78579   Valid 

Reports and minutes of revaluation results have been 
signed 

 
RVA13 

 
0.81157 

   
Valid 

The legal basis and attend socialization related to for 
reva- luation of fixed assets 

 
HR1 

  
0.82628 

  
Valid 

Able to operate information technology HR2  0.77666  Valid 

Filing supporting documents HR3  0.80207  Valid 

Able to work in teams HR4  0.88227  Valid 

Communicate well with stakeholder/KPKNL HR5  0.74107  Valid 

Communicate well with superiors HR6  0.74489  Valid 

Mastery of applications by BMN officers IT1   0.71399 Valid 

Support the successful implementation of fixed asset 
reva- luation 

 
IT2 

   
0.76425 

 
Valid 

Timeliness of the results of revaluation of fixed assets IT3   0.84235 Valid 

Easy access to data quickly and accurately IT4   0.86878 Valid 

Update the application IT5   0.79189 Valid 

Transaction Data Backup IT6   0.85948 Valid 
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PERAN PUBLIC RELATIONS (PR) PT. COLUMBUS MULTI SARANA 
LAMPUNG DALAM MEMBANGUN CITRA PERUSAHAAN. 

 
I Nengah Setat 

 
ABSTRACT 

The city of Bandar Lampung is indeed very potential with any kind of business activity, 
including the business in the field of cash sales and credit for various furniture and 
electronic products, with the target community in the household environment. One of the 
companies engaged in this field is both as a pioneer, developer and preserving business in 
the cash and credit leasing industry sector, which is in the midst of society, and the public 
often knows him by the name of PT Columbus Multi Sarana Lampung. The company is a 
cash and credit sales industry for furniture and electronic products that is quite potential 
in the era of its founding as well as the current era phenomenon, because it also includes a 
type of business that supports people's lives both personally and socially with family. This is 
evidenced by PT. Columbus Multi Sarana Lampung, which has been able to last for 
seventeen (17) years, when compared to various types of competitor leasing companies of 
its kind. For this reason, researchers are interested in researching this study and writing 
this in the form of a scientific journal work because they want to know the role of the 
company's public relations as a relatively new business in its early days, then can continue 
to last a long time in building its corporate image and continue to become an icon. 
companies in their fields, in Lampung, and Bandar Lampung, especially Park. The 
literature review used is to use two literature reviews, namely the theory of John 
Harrowitz's Image Formation and George R. Terry's theory of POAC (Planning, Organizing, 
Actuating, and Controlling). This writing method uses applied by using the type of case 
study writing, qualitative writing methods, with data collection techniques, using library 
research, by observation and interviews. From the results of this paper indicate that there 
are obstacles and stages of the Role of Public Relations (PR) PT. Columbus Multi Sarana 
Lampung is in the process of building its corporate image, such as continuing to improve 
the quality and quantity of its human resources (HR), optimizing the company's strategy 
and direction of leadership policies (branch heads) and streamlining the role of its PR 
management communication attitude, so that it is carried out properly by every device. 
company. 
Keywords: Role of Public Relations, Corporate Image, PT. Columbus Multi Sarana 
Lampung 
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ABSTRAK 
Kota Bandar Lampung memang sangat potensial dengan berbagai kegiatan berbisnis 
apapun, termasuk bisnis dibidang penjualan tunai dan kredit berbagai produk furniture 
maupun elektronik, dengan sasaran masyarakat dilingkungan rumah tangga. Salah satu, 
perusahaan yang bergerak dibidang itu baik sebagai pembuka jalan (pionir), pengembang 
dan melestarikan bisnis disektor industri cash and credit leasing, yang berada-ada 
ditengah masyarakat, dan public sering mengenalnya dengan nama PT Columbus Multi 
Sarana Lampung. Perusahaan tersebut merupakan industri penjualan tunai dan kredit 
produk furniture maupun elektronik yang cukup potensial di era berdirinya maupun 
fenomena diera sekarang, karena didalamnya juga terdapat jenis bisnis yang menunjang 
kehidupan masyarakat baik personal maupun social bersama keluarga. Hal itu dibuktikan 
dengan PT. Columbus Multi Sarana Lampung yang mampu bertahan selama tujuh belas 
(17) tahun, bila dibandingkan dengan berbagai jenis perusahaan leasing kompetitor 
sejenisnya. Atas Hal itu, peneliti tertarik untuk meneliti kajian ini dan dituliskan ini dalam 
bentuk karya jurnal ilmiah karena ingin mengetahui peran dari public relations 
perusahaan tersebut sebagai bisnis yang tergolong baru di masa berdirinya dulu, 
kemudian dapat terus bertahan lama dalam membangun citra perusahaannya serta terus 
menjadi icon perusahaan dibidangnya, di Lampung, dan Kota Bandar Lampung secara 
khusus Park. Kajian pustaka yang digunakan adalah menggukan dua kajian pustaka yakni 
teori Pembentukan Citra Jhon Harrowitz dan Teori POAC (Planning, Organizing, 
Actuating, dan Controlling) George R. Terry. Metode penulisan ini menggunakan 
diaplikasikan dengan menggunakan tipe penulisan studi kasus, metode penulisan 
kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, menggunakan studi kepustakaan, dengan 
observasi dan wawancara. Dari hasil penulisan ini menunjukkan bahwa terdapat kendala 
dan tahapan-tahapan dari Peranan Public Relations (PR) PT. Columbus Multi Sarana 
Lampung dalam proses membangun citra perusahaannya seperti ialah terus 
meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) nya, 
mengoptimalisasikan strategi perusahaan dan arah kebijakan pimpinan (kepala cabang) 
serta mengefektifkan peranan attitude komunikasi manajemen PRnya, agar dijalankan 
dengan baik oleh setiap perangkat perusahaan. 
Kata kunci: Peran Public Relations, Citra Perusahaan, PT. Columbus Multi Sarana Lampung 
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ABSTRAK 
Kota Bandar Lampung memang sangat potensial dengan berbagai kegiatan berbisnis 
apapun, termasuk bisnis dibidang penjualan tunai dan kredit berbagai produk furniture 
maupun elektronik, dengan sasaran masyarakat dilingkungan rumah tangga. Salah satu, 
perusahaan yang bergerak dibidang itu baik sebagai pembuka jalan (pionir), pengembang 
dan melestarikan bisnis disektor industri cash and credit leasing, yang berada-ada 
ditengah masyarakat, dan public sering mengenalnya dengan nama PT Columbus Multi 
Sarana Lampung. Perusahaan tersebut merupakan industri penjualan tunai dan kredit 
produk furniture maupun elektronik yang cukup potensial di era berdirinya maupun 
fenomena diera sekarang, karena didalamnya juga terdapat jenis bisnis yang menunjang 
kehidupan masyarakat baik personal maupun social bersama keluarga. Hal itu dibuktikan 
dengan PT. Columbus Multi Sarana Lampung yang mampu bertahan selama tujuh belas 
(17) tahun, bila dibandingkan dengan berbagai jenis perusahaan leasing kompetitor 
sejenisnya. Atas Hal itu, peneliti tertarik untuk meneliti kajian ini dan dituliskan ini dalam 
bentuk karya jurnal ilmiah karena ingin mengetahui peran dari public relations 
perusahaan tersebut sebagai bisnis yang tergolong baru di masa berdirinya dulu, 
kemudian dapat terus bertahan lama dalam membangun citra perusahaannya serta terus 
menjadi icon perusahaan dibidangnya, di Lampung, dan Kota Bandar Lampung secara 
khusus Park. Kajian pustaka yang digunakan adalah menggukan dua kajian pustaka yakni 
teori Pembentukan Citra Jhon Harrowitz dan Teori POAC (Planning, Organizing, 
Actuating, dan Controlling) George R. Terry. Metode penulisan ini menggunakan 
diaplikasikan dengan menggunakan tipe penulisan studi kasus, metode penulisan 
kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, menggunakan studi kepustakaan, dengan 
observasi dan wawancara. Dari hasil penulisan ini menunjukkan bahwa terdapat kendala 
dan tahapan-tahapan dari Peranan Public Relations (PR) PT. Columbus Multi Sarana 
Lampung dalam proses membangun citra perusahaannya seperti ialah terus 
meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) nya, 
mengoptimalisasikan strategi perusahaan dan arah kebijakan pimpinan (kepala cabang) 
serta mengefektifkan peranan attitude komunikasi manajemen PRnya, agar dijalankan 
dengan baik oleh setiap perangkat perusahaan. 
Kata kunci: Peran Public Relations, Citra Perusahaan, PT. Columbus Multi Sarana Lampung 
 

 

 

PENDAHULUAN 
Pada  masa  ini  dunia  usaha  memasuki  era globalisasi,  ketika  semua  pihak  

sudah  dapat secara  bebas  memasuki  setiap  pasar  yang dikehendaki, baik itu di dalam 
negeri maupun di luar  negeri  tanpa  ada  batasannya  lagi.  Melihat kondisi yang 
demikian tersebut, Esther E. Gons,  Tendayi Viki serta Dan Toma dalam bukunya  The 
Corporate Startup: How Established Companies Can Develop Successful Innovation 
Ecosystems menjelaskan maka  sudah seharusnya  jika setiap bidang usaha dituntut 
untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan atau perubahan iklim dari setiap 
kegiatan usaha (2017:5-7). 

Peran komunikasi berkaitan dengan arah tujuan dan kegiatan jangka panjang suatu 
organisasi atau perusahaan yang sangat diperlukan. Khususnya pada perusahaan, yang 
harus memposisiskan dirinya, tidak hanya sebagai pemasar barang dan jasa, termasuk 
didalamnya dalam meramu peran divisi / kompartemen / departemen / bagian Public 
Relations (PR) atau hubungan masyarakat yang jitu dalam membina hubungan dengan 
masyarakat sekitarnya agar dapat membangun citra perusahaan, tentu diperlukan peran 
untuk membedakan diri dengan para pesaing. Peran strategi PR yang baik adalah peran 
dalam menjalankan perannya yang baik, efesien, efektif, tidak mudah ditiru, unik dan 
tepat guna sehingga peran yang demikian akan bertahan lama, (Anggoro, 2002:130).  

Fungsi hubungan masyarakat (humas), atau bisa dikatanamalainkan sebagai PR, 
menurut Greener (2002:16), bahwa berperan dalam membangun citra perusahaan atau 
instansi atau institusi yang bergerak tidak hanya untuk memasarkan produk, tapi juga 
dalam memberikan pelayanan dan jasa kepada public masyarakat, terkhusus kepada 
konsumennya berusaha memenuhi kebutuhan komoditas perusahaan dalam 
pemenuhan kehidupan masyarakat dengan lebih baik. Hal itulah yang pada 
kenyataannya, yang membuat peran PR sangat diperlukan dalam meningkatkan citra 
perusahaan dengan memberikan pelayanan komunikasi, penyampaian informasi hingga 
memproteksi kepentingan peruahaan dimata public secara professional.  

Pendapat lain juga dikemukakan seperti menurut Katz (1994:4), yang mengatakan 
bahwa dalam kajian komunikasi bisnis dapat dikatakan bahwa peran public relations 
dalam membangun citra perusahaan itu merupakan serangkaian peran professional 
keprofesian kerja yang berdasarkan pada pengetahuan, pengertian dan perilaku 
komunikasi yang terekam dalam pengalaman, emosi, dan penilaian yang diorganisasikan 
dengan individu oleh individu, dengan antar individu, hingga dalam lingkup besar 
dipublik, sehingga dapat diyakini kebenarannya. 

Berdasarkan dengan pendapat diatas, maka Irianta, (2004:6-7), berpandangan yang 
berbunyi: bahwa peranan public relations dalam menjalin hubungan yang baik dengan 
public termasuk didalamnya konsumen dan pelanggan, perlu membangun citra 
perusahaan, selain dalam memperbaiki kualitas produk dan jasa serta memberikan 
pelayanan yang baik merupakan sesuatu yang penting bagi perusahaan agar terus 
membangun citra perusahaan agar dapat tetap dapat bertahan ditengah persaingan 
yang sangat ketat. 

Dalam buku Handbook of Public Relations, Ardianto (2011:8), berpendapat sebagai 
berikut: Public Relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap-sikap publik, kini 
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PR sebagai salah satu sub ilmu komunikasi mulai banyak dilirik dan dirasakan 
pentingnya PR dalam era kompetisi ini. Perusahaan besar sudah mulai giat untuk 
mengoptimalisasikan peran PR untuk meningkatkan citra perusahaan dan mendongkrak 
pendapatan. Disadari bahwa iklan yang mempunyai cost productions lebih mahal 
kurang mampu memberikan feedback seperti yang diinginkan maka dengan PR 
diharapkan dapat memberikan Unit Selling Point yang lebih. Berbeda dengan iklan yang 
hanya memamerkan hasil produk atau perusahaan dan terkesan memaksa, PR hadir 
dengan memberikan pelayanan dan mencari apa yang dinginkan dari semua publiknya 
baik dari internal maupun eksternal perusahaan. 

Untuk itu, secara teknisnya menurut Effendy (1998:153), dalam bukunya Ilmu 
Komunikasi merumuskan bahwa fungsi public relations sebagai berikut: 1. Menunjang 
kegiatan manajemen dalam mencapai tahap peranannya sebagai perwakilan perusahaan 
yang harus bisa secerdik mungkin dalam menyusun strategi. 2. Peranan Public Relations 
(PR) harus dibuat sesuai dengan kebutuhan publiknya. 3. Kinerja PR akan membentuk 
persepsi yang kemudian akan menimbulkan opini publik. Opini publik yang negatif akan 
berdampak buruk bagi kelangsungan perusahaan namun sebaliknya opini publik yang 
positif mampu meningkatkan citra perusahaan. 4. Bila citra perusahaan sudah baik maka 
akan membangun citra yang baik dari publik, setelah itu timbul loyalitas public terhadap 
perusahaan meskipun kompetisi antar perusahaan terus berlangsung. 

Hal tersebut semakin diperjelas, untuk aplikatifnya dengan penjelasan Cutlip,et al, 
(2009:11), dalam buku Effective Public relations adapun fungsi dari Public Relations 
adalah sebagai berikut oleh Cutlip & Center menyebutkan fungsi public relations 
sebagai berikut: 1. Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. 2. 
Menciptakan komunikasi dua arah secara timbale balik dengan menyebarkan informasi 
dari perusahaan kepada public dan menyalurkan opini public kepada perusahaan. 3. 
Melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan perusahaan untuk 
kepentingan umum. 4. Membina hubungan secara harmonis antara perusahaan dan 
publik, baik internal maupun eksternal. 

Cara yang dilakukan ini sangat menguntungkan peranan PR tidak hanya sebagai 
corong informasi, tapi bisa lebih dalam hal itu, termasuk dalam memasarkan produk dan 
jasa adalah suatu kegiatan komunikasi yang bersifat persuasif yaitu yang mampu 
mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang agar 
pelanggan tertarik. Perusahaan  harus  secara  jelas  menetapkan ke arah mana aktivitas 
usahanya dijalankan dan pihak-pihak  mana  yang  menjadi  sasaran  dari pergerakan  
kegiatan usahanya  atau dengan kata lain  telah  menetapkan  arah  kegiatan  usahanya, 
perusahaan  tersebut  harus  menetapkan  pihak-pihak mana yang menjadi sasaran dari 
penjualan produk yang  ditawarkan oleh perusahaan tersebut (Schiffman dan Kanuk, 
2007:173).  

Selain itu menurut Suhandang, (2004:29), bahwa Public relations adalah sebuah 
interaksi dan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan untuk kedua 
belah. Itulah sebabnya peran PR dalam membangun citra perusahaan bisa sebanding 
atau lebih dari itu, dari peran divisi lain dengan memasarkan produk dan jasa adalah 
suatu kegiatan komunikasi yang bersifat persuasif yaitu yang mampu mengubah atau 
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PR sebagai salah satu sub ilmu komunikasi mulai banyak dilirik dan dirasakan 
pentingnya PR dalam era kompetisi ini. Perusahaan besar sudah mulai giat untuk 
mengoptimalisasikan peran PR untuk meningkatkan citra perusahaan dan mendongkrak 
pendapatan. Disadari bahwa iklan yang mempunyai cost productions lebih mahal 
kurang mampu memberikan feedback seperti yang diinginkan maka dengan PR 
diharapkan dapat memberikan Unit Selling Point yang lebih. Berbeda dengan iklan yang 
hanya memamerkan hasil produk atau perusahaan dan terkesan memaksa, PR hadir 
dengan memberikan pelayanan dan mencari apa yang dinginkan dari semua publiknya 
baik dari internal maupun eksternal perusahaan. 

Untuk itu, secara teknisnya menurut Effendy (1998:153), dalam bukunya Ilmu 
Komunikasi merumuskan bahwa fungsi public relations sebagai berikut: 1. Menunjang 
kegiatan manajemen dalam mencapai tahap peranannya sebagai perwakilan perusahaan 
yang harus bisa secerdik mungkin dalam menyusun strategi. 2. Peranan Public Relations 
(PR) harus dibuat sesuai dengan kebutuhan publiknya. 3. Kinerja PR akan membentuk 
persepsi yang kemudian akan menimbulkan opini publik. Opini publik yang negatif akan 
berdampak buruk bagi kelangsungan perusahaan namun sebaliknya opini publik yang 
positif mampu meningkatkan citra perusahaan. 4. Bila citra perusahaan sudah baik maka 
akan membangun citra yang baik dari publik, setelah itu timbul loyalitas public terhadap 
perusahaan meskipun kompetisi antar perusahaan terus berlangsung. 

Hal tersebut semakin diperjelas, untuk aplikatifnya dengan penjelasan Cutlip,et al, 
(2009:11), dalam buku Effective Public relations adapun fungsi dari Public Relations 
adalah sebagai berikut oleh Cutlip & Center menyebutkan fungsi public relations 
sebagai berikut: 1. Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. 2. 
Menciptakan komunikasi dua arah secara timbale balik dengan menyebarkan informasi 
dari perusahaan kepada public dan menyalurkan opini public kepada perusahaan. 3. 
Melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan perusahaan untuk 
kepentingan umum. 4. Membina hubungan secara harmonis antara perusahaan dan 
publik, baik internal maupun eksternal. 

Cara yang dilakukan ini sangat menguntungkan peranan PR tidak hanya sebagai 
corong informasi, tapi bisa lebih dalam hal itu, termasuk dalam memasarkan produk dan 
jasa adalah suatu kegiatan komunikasi yang bersifat persuasif yaitu yang mampu 
mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang agar 
pelanggan tertarik. Perusahaan  harus  secara  jelas  menetapkan ke arah mana aktivitas 
usahanya dijalankan dan pihak-pihak  mana  yang  menjadi  sasaran  dari pergerakan  
kegiatan usahanya  atau dengan kata lain  telah  menetapkan  arah  kegiatan  usahanya, 
perusahaan  tersebut  harus  menetapkan  pihak-pihak mana yang menjadi sasaran dari 
penjualan produk yang  ditawarkan oleh perusahaan tersebut (Schiffman dan Kanuk, 
2007:173).  

Selain itu menurut Suhandang, (2004:29), bahwa Public relations adalah sebuah 
interaksi dan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan untuk kedua 
belah. Itulah sebabnya peran PR dalam membangun citra perusahaan bisa sebanding 
atau lebih dari itu, dari peran divisi lain dengan memasarkan produk dan jasa adalah 
suatu kegiatan komunikasi yang bersifat persuasif yaitu yang mampu mengubah atau 

 

 

mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang agar pelanggan tertarik 
membeli dan menggunakan produk dan jasa yang dipasarkan. Peran yang terjalin 
hendaknya sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan. 

Itulah sebabnya, disetiap  lembaga  atau  organisasi  ada  bagian  yang  dapat  
melayani dan memperjelas  sesuatu  yang dihadapinya, Public Relations merupakan 
penghubung antara   lembaga   atau   organisasi   itu   dan   khalayak   atau publik. Cara 
yang ditempuhnya adalah dengan menyebarkan press release, atau mengadakan jumpa 
pers, baik  dengan  media  cetak  maupun  media  elektonik. PR  tersebut  akan  dapat 
mengubah  citra  publik  terhadap  lembaga  atau  organisasi  melalui  pemberitaan 
media massa (Helena dan Erlita, 2011:102). 

Selanjutnya, Ruslan (2001:108), mengemukakan peran humas / PR dinas instansi 
atau lembaga pemerintahan terdapat beberapa hal, terdapat dalam bukunya Manajemen 
PR, yang menjelaskan bahwa peran PR dalam membangun citra perusahaan juga harus 
menyesuaikan diri dengan tata cara dan tata kelola berkembangnya dunia usaha dewasa 
ini yang ditunjang oleh perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan tingkat 
kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan 
gaya hidup yang terjadi karena perubahan status social dan keadaan ekonomi 
masyarakat dari suatu negara. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi juga 
menyebabkan kebutuhan akan barang-barang elektronik dan furniture meningkat. 

Dikutip dari hasil penelitian dan pembahasan Putri, (2010:41), bahwa dengan 
adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang elektronik dan 
furniture menjadikan ini sebagai peluang usaha atau bisnis dibidang ini yang cukup 
menjanjikan bagi pelaku usaha, sehingga banyak bermunculan perusahaan yang 
bergerak di bidang penjualan barang-barang elektronik dan furniture. Hal itu juga 
berlaku pada masyarakat Kota Bandar Lampung, sebagai ibukota Provinsi Lampung, 
bahwa keberadan PT. Columbus Multi Sarana Lampung Jalan Raden Intan Bandar 
Lampung atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai perusahaan dengan nama PT 
Columbus Cash & Kredit adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 
perdagangan furniture dan electronic (sumber: wawancara pra-penelitan peneliti, 25 
Agustus 2020). 

Perusahaan ini menawarkan produk dengan penjualan dan pembelian secara cash 
ataupun dengan kredit berbagai komoditas barang furniture dan electronik. Perusahaan 
ini juga mengalami perkembangan yang pesat dan merupakan salah satu perusahaan 
pengkreditan barang terbesar di Indonesia. Outletnya tersebar hampir di seluruh 
Indonesia, antara lain Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Fenomena fakta 
pada perusahaan ini juga dilengkapi penjualan produk, penawaran jasa, hingga berbagai 
peran PR dalam membangun citra perusahaan dengan penggunaan teknologi yang tepat 
guna, efektif dan efisien serta sejalan dengan prinsip ekonomi, bisnis, manajerial hingga 
pola komunikasi dengan masyarakat, terkhusus konsumennya, yang akan berdampak 
sangat baik terhadap jalannya usaha serta upaya membangun citra perusahaan dalam 
dunia bisnis. Tidak terkecuali di Perusahaan Cash and Credit Electronic - Furniture 
(sumber: wawancara pra-penelitan peneliti, 25 Agustus 2020)..  
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Secara umum, Perusahaan Cash and Credit Electronic – Furniture. PT. Columbus 
Multi Sarana Lampung, Cabang Kota Bandar Lampung, yang dibuka pada bulan April 
2003 di Jalan Radin Intan, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung ini merupakan 
salah satu cabang PT Columbus yang berdiri pada tanggal 7 Juli 2001, yang berpusat di 
Jalan Paus, No.12 A, Rawamangun, Jakarta Timur ini adalah sebuah perusahaan 
distributor yang bergerak dalam bidang penjualan, pembelian, persediaan barang, 
penawaran jasa hingga pelayanan ke public yang secara garis besar berbasis pada 
penjualan maupun pemberian kredit terhadap kebutuhan barang-barang elektronik dan 
furniture dimasyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan akan pembelian tunai, pemberian 
kredit, penjualan tunai maupun, persediaan barang, penawaran jasa hingga pelayanan 
ke public yang digunakan untuk proses bisnis perusahaan setiap harinya, PT.Columbus 
Multi Sarana Lampung memiliki sebuah sistem yang terhubung secara langsung dalam 
monitoring. Sebuah sistem yang dapat memberikan data secara akurat dan cepat 
terhadap kondisi persediaan barang secara up to date, hingga pencapaian Public 
Relations-nya dalam membangun citra perusahaan. Sistem tersebut di implementasikan 
dalam kegiatan perusahaan (sumber: wawancara pra-penelitan peneliti, 25 Agustus 
2020). 

Dalam perjalanannya, PT Columbus ditingkat pusat merupakan salah satu pionir 
perusahaan penyedia layanan penjualan produk barang rumah tangga elektronik dan 
furniture, termasuk pemberian kredit barang (leasing) kepada masyarakat yang mampu 
bertahan selama sembilan belas (19) tahun, begitupun dengan PT.Columbus Multi 
Sarana Lampung yang mampu bertahan selama tujuh belas (17) tahun, bila keduanya 
dibandingkan dengan berbagai jenis perusahaan leasing kompetitor sejenisnya, 
termasuk dengan dengan enam (6) perusahaan leasing elektronik-furniture tingkat 
nasional, yang terpercaya di Indonesia, yaitu Adira Finance, Bussan Auto Finance (BAF), 
FIF-Spektra, Home Credit Indonesia, Arjuna Electronics, Credit Plus dan UFO 
Electronics (sumber: wawancara pra-penelitan peneliti, 25 Agustus 2020).  

Keunggulan tersebut, salah satunya didasarkan pada tata kelola, tata pola, tata 
strategi dan tata peran PR dalam membangun citra perusahaan yang baik, efektif, 
efisien, menarik, tepat guna dan tepat sasaran kepada seluruh masyarakat yang menjadi 
konsumen PT. Columbus di seluruh Indonesia, termasuk di PT.Columbus Multi Sarana 
Lampung, yang didalamnya memuat gambaran secara umum dan lengkap mengenai 
segala sejarah pendirian perusahaan, layanan produk yang ditawarkan, prosedur aplikasi 
dan persyaratan kredit, promosi berbagai kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan 
pemenuhan konsumen hingga menawarkan solusi terhadap kesulitan yang dihadapi 
konsumen (sumber: wawancara pra-penelitan peneliti, 25 Agustus 2020). 

Selain itu, pihak marketing merangkap Public Relations PT.Columbus Multi Sarana 
Lampung memiliki tugas dan peran penting dalam membina hubungan yang harmonis 
antara perusahaan dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan. Dengan pihak 
internal perusahaan diharapkan mampu membangun suatu kerjasama dan menciptakan 
atmosfir di lingkungan karyawan yang kondusif. Sedang dengan pihak internal 
perusahaan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan mampu 
berfungsi membagun komunikasi sehingga tercipta jembatan penghubung yang kokoh 
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Secara umum, Perusahaan Cash and Credit Electronic – Furniture. PT. Columbus 
Multi Sarana Lampung, Cabang Kota Bandar Lampung, yang dibuka pada bulan April 
2003 di Jalan Radin Intan, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung ini merupakan 
salah satu cabang PT Columbus yang berdiri pada tanggal 7 Juli 2001, yang berpusat di 
Jalan Paus, No.12 A, Rawamangun, Jakarta Timur ini adalah sebuah perusahaan 
distributor yang bergerak dalam bidang penjualan, pembelian, persediaan barang, 
penawaran jasa hingga pelayanan ke public yang secara garis besar berbasis pada 
penjualan maupun pemberian kredit terhadap kebutuhan barang-barang elektronik dan 
furniture dimasyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan akan pembelian tunai, pemberian 
kredit, penjualan tunai maupun, persediaan barang, penawaran jasa hingga pelayanan 
ke public yang digunakan untuk proses bisnis perusahaan setiap harinya, PT.Columbus 
Multi Sarana Lampung memiliki sebuah sistem yang terhubung secara langsung dalam 
monitoring. Sebuah sistem yang dapat memberikan data secara akurat dan cepat 
terhadap kondisi persediaan barang secara up to date, hingga pencapaian Public 
Relations-nya dalam membangun citra perusahaan. Sistem tersebut di implementasikan 
dalam kegiatan perusahaan (sumber: wawancara pra-penelitan peneliti, 25 Agustus 
2020). 

Dalam perjalanannya, PT Columbus ditingkat pusat merupakan salah satu pionir 
perusahaan penyedia layanan penjualan produk barang rumah tangga elektronik dan 
furniture, termasuk pemberian kredit barang (leasing) kepada masyarakat yang mampu 
bertahan selama sembilan belas (19) tahun, begitupun dengan PT.Columbus Multi 
Sarana Lampung yang mampu bertahan selama tujuh belas (17) tahun, bila keduanya 
dibandingkan dengan berbagai jenis perusahaan leasing kompetitor sejenisnya, 
termasuk dengan dengan enam (6) perusahaan leasing elektronik-furniture tingkat 
nasional, yang terpercaya di Indonesia, yaitu Adira Finance, Bussan Auto Finance (BAF), 
FIF-Spektra, Home Credit Indonesia, Arjuna Electronics, Credit Plus dan UFO 
Electronics (sumber: wawancara pra-penelitan peneliti, 25 Agustus 2020).  

Keunggulan tersebut, salah satunya didasarkan pada tata kelola, tata pola, tata 
strategi dan tata peran PR dalam membangun citra perusahaan yang baik, efektif, 
efisien, menarik, tepat guna dan tepat sasaran kepada seluruh masyarakat yang menjadi 
konsumen PT. Columbus di seluruh Indonesia, termasuk di PT.Columbus Multi Sarana 
Lampung, yang didalamnya memuat gambaran secara umum dan lengkap mengenai 
segala sejarah pendirian perusahaan, layanan produk yang ditawarkan, prosedur aplikasi 
dan persyaratan kredit, promosi berbagai kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan 
pemenuhan konsumen hingga menawarkan solusi terhadap kesulitan yang dihadapi 
konsumen (sumber: wawancara pra-penelitan peneliti, 25 Agustus 2020). 

Selain itu, pihak marketing merangkap Public Relations PT.Columbus Multi Sarana 
Lampung memiliki tugas dan peran penting dalam membina hubungan yang harmonis 
antara perusahaan dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan. Dengan pihak 
internal perusahaan diharapkan mampu membangun suatu kerjasama dan menciptakan 
atmosfir di lingkungan karyawan yang kondusif. Sedang dengan pihak internal 
perusahaan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan mampu 
berfungsi membagun komunikasi sehingga tercipta jembatan penghubung yang kokoh 

 

 

antara perusahaan dengan masyarakat sebagai konsumen (sumber: wawancara pra-
penelitan peneliti, 25 Agustus 2020). 

Berdasarkan peran tersebut, PR yang berfungsi sebagai mandataris perusahaan 
dalam penyampaian komunikasi, informasi, hingga diplomasi kemudian memberitahu 
atau memperlihatkan kepada konsumen tentang produk dengan berbagai atributnya 
serta proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengkoordinasikan beberapa 
elemen promosi dan kegiatan pemasaran lainnya sehingga terjalin komunikasi dengan 
konsumen dan mendorong penjualan. Disinilah fungsi Public Relations melekat pada 
fungsi manajemen, yang berarti tidak dapat dipisahkan dari pencapaian profesional 
dalam Humas (Ruslan, 1997:21). 

Itu sebabnya, keterampilan PR yang baik, efektif, efesien dan tepat guna 
diharapkan akan turut membantu dalam membangun citra perusahaan, karena melalui 
PR sebagai mandataris atau perpanjang tangan dari pelaku usaha berusaha 
berkomunikasi dengan public sebagai bagian dari pasar, dan bertujuan untuk 
memberikan informasi, memengaruhi, membujuk, dan mengingatkan konsumen 
tentang produk dan menjaga citra perusahaan (Kotler & Keller, 2007:6).   

Apalagi pada era komunikasi digital sekarang ini peran PR dalam membangun citra 
perusahaan, tidak hanya melalui komunikasi interaktif tatap muka dengan public, 
maupun calon konsumen, melainkan dapat melalui media cetak, dan media digital 
marketing. Salah satu upaya agar produk dapat diinformasikan kepada calon konsumen 
dengan baik, maka PR sebagai bagian dari pelaku usaha perusahaan tersebut, perlu 
membekali diri untuk dapat memahami dan memiliki keterampilan dalam menyusun 
pesan komunikasi tentang perusahaan, produk hingga upaya membagun serta 
mempertahankan citra agar dapat disampaikan dengan menarik, melalui aktivitas-
aktivitas komunikasi, termasuk iklan dan media public relation lainnya (Temporal dan 
Lee, 2002: 46). 

Dalam aplikasinya didunia nyata, peneliti coba menelisiknya melalui Perusahaan 
Cash And Credit Elektronik dan Furniture, PT.Columbus Multi Sarana Lampung, yakni 
merupakan perusahaan yang tidak hanya menangungi penjualan cash maupun credit 
berbagai perlengkapan elektronik dan furniture rumah tangga yang sangat terkemuka 
dan terbesar yang berada di Kota Bandar Lampung, selain itu peranan PR-nya sangat 
baik dalam membangun citra perusahaannya kepada public, khususnya konsumen. 
Keunggulan itu terlihat dengan keberadaan perusahaan ini, yang tidak hanya 
memberikan jangka bunga yang dapat dijangkau masyarakat, terkhusus konsumennya. 
Selain itu, citra perusahaan ini yang memiliki induk diberbagai provinsi, dan berbagai 
cabang di kabupaten/kota, tidak terkecuali di Kota Bandar Lampung. Dari hal tersebut, 
peranan PR-nya dalam membangun citra perusahaan memang sangat dihandalkan.   

Terlebih dalam membangun citra perusahaannya, peran PR dengan penerapan 
Marketing Public Relation (MPR) di PT.Columbus Multi Sarana Lampung memang tidak 
mudah. Karena harus diakui terjadi persaingan citra antar perusahaan yang 
memberikan kesempatan penjualan cash dan credit, berbagai peralatan elektronik 
maupun furniture di Kota Bandar Lampung, namun tampaknya PT.Columbus Multi 
Sarana Lampung, masih mendapatkan tempatnya tersendiri dipublik. Hal itu tidak 



192 VOLUME 1 NOMOR 1 TAHUN 2021

K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

 

 

terlepas juga dari citra dibalik nama besar perusahaan secara umum, masih mendapat 
kepercayaan public, terlebih konsumennya maupun pencapaian bentuk strategi dari 
berjalannya roda bisnis perusahaannya dalam membangun citra perusahaan.  

Apabila  perusahaan  tidak  menetapkan  peran strategi Marketing Public Relations 
yang  tepat maka perusahaan  tidak  akan  berkembang. Oleh  karena itu, setiap  
perusahaan  harus  dapat  menetapkan  peran  dari tata laksana cara  dan strategi  yang  
tepat  sehingga  akhirnya  dapat  bersaing dan merebut pasar yang ada. Apabila 
perusahaan tidak menetapkan strategi pemasaran yang tepat maka perusahaan tidak 
akan berkembang (Aspadin, 2006:165).  

Berdasarkan pengertian  yang  telah  dikemukan tersebut, sangat  luas  artinya  
karena  pengertian tadi peran Marketing Public Relations (MPR), temasuk yang 
dijalankan PR dalam membangun citra perusahaan termasuk mencakup  segala  aktifitas  
dalam  rantai perniagaan perusahaan. Dalam definisi yang telah  diungkap oleh  pakar  
pemasaran  diatas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  peranan PR merupakan  suatu 
proses pemasaran sebelum menjual produk dan saat menjual produk, termasuk dalam 
menjaga citra perusahaan ke konsumen. 

Hal itu akan mendorong peran PR PT.Columbus Multi Sarana Lampung dalam jenis 
kegiatan Marketing Public Relations, juga memiliki pengaruh dalam membangun nama 
perusahaan yang cukup terkenal, hingga detik ini. Untuk masuk keranah tersebut di 
kota dengan keunggulan kain tapisnya ini, PT. Columbus Multi Sarana Lampung 
menerapkan  dalam bentuk market leader dan peran PR dalam membangun citra 
dengan public atau konsumen dan berbagai perusahaan kompetitor sejenisnya.  

Hal itu didapatkan dilapangan karena pendapatan setiap tahun perusahaan, tidak 
hanya selalu meningkat produk. Terlebih setiap produk yang ditawarkan PT.Columbus 
Multi Sarana Lampung yang memiliki nilai jual yang berbeda, bersaing dan lebih unggul 
dengan perusahaan serupa yang berada di Bandar Lampung. Tapi juga pengaplikasian 
jasa maupun kepuasaan konsumen. Segala pencapaian itu juga diikuti dengan PR 
PT.Columbus Multi Sarana Lampung dalam terus membangun citra perusahaan 
(sumber: wawancara pra-penelitan peneliti, 25 Agustus 2020). 

Berdasarkan hal tersebut, peran PR PT.Columbus Multi Sarana Lampung, dalam 
jenis kegiatan Marketing Public Relations, juga memiliki pengaruh dalam membangun 
citra perusahaan yang cukup terkenal, sehingga PT.Columbus Multi Sarana Lampung 
mampu bertahan dalam usia menjalankan bisnisnya sampai saat ini 17 tahun, serta dapat 
menambah empat (4) unit usaha yang sama, diberbagai daerah kabupaten/kota lain 
selain Kota Bandar Lampung dengan penambahan showroom penjualan dan 
pembayaran diwilayah Way Halim dan Kemiling, seperti di Kabupaten  Pringsewu, Kota 
Metro, Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, dan Unit II Kabupaten Tulang Bawang 
Induk (sumber: wawancara pra-penelitan peneliti, 25 Agustus 2020.  

Memang tidak bisa ditampikkan, bahwa PT.Columbus Multi Sarana Lampung 
sempat mengalami penurunan penjualan terdapat pada periode tahun 2014 – 2015 yang 
diakibatkan mulai timbulnya berbagai perusahaan penyedia penjualan dan pemberian 
kredit (leasing) berbagai barang elektronik dan furniture lokal pesaing, yang berada di 
Kota Bandar Lampung. Namun, peran PR PT.Columbus Multi Sarana Lampung dapat 
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terlepas juga dari citra dibalik nama besar perusahaan secara umum, masih mendapat 
kepercayaan public, terlebih konsumennya maupun pencapaian bentuk strategi dari 
berjalannya roda bisnis perusahaannya dalam membangun citra perusahaan.  

Apabila  perusahaan  tidak  menetapkan  peran strategi Marketing Public Relations 
yang  tepat maka perusahaan  tidak  akan  berkembang. Oleh  karena itu, setiap  
perusahaan  harus  dapat  menetapkan  peran  dari tata laksana cara  dan strategi  yang  
tepat  sehingga  akhirnya  dapat  bersaing dan merebut pasar yang ada. Apabila 
perusahaan tidak menetapkan strategi pemasaran yang tepat maka perusahaan tidak 
akan berkembang (Aspadin, 2006:165).  

Berdasarkan pengertian  yang  telah  dikemukan tersebut, sangat  luas  artinya  
karena  pengertian tadi peran Marketing Public Relations (MPR), temasuk yang 
dijalankan PR dalam membangun citra perusahaan termasuk mencakup  segala  aktifitas  
dalam  rantai perniagaan perusahaan. Dalam definisi yang telah  diungkap oleh  pakar  
pemasaran  diatas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  peranan PR merupakan  suatu 
proses pemasaran sebelum menjual produk dan saat menjual produk, termasuk dalam 
menjaga citra perusahaan ke konsumen. 

Hal itu akan mendorong peran PR PT.Columbus Multi Sarana Lampung dalam jenis 
kegiatan Marketing Public Relations, juga memiliki pengaruh dalam membangun nama 
perusahaan yang cukup terkenal, hingga detik ini. Untuk masuk keranah tersebut di 
kota dengan keunggulan kain tapisnya ini, PT. Columbus Multi Sarana Lampung 
menerapkan  dalam bentuk market leader dan peran PR dalam membangun citra 
dengan public atau konsumen dan berbagai perusahaan kompetitor sejenisnya.  

Hal itu didapatkan dilapangan karena pendapatan setiap tahun perusahaan, tidak 
hanya selalu meningkat produk. Terlebih setiap produk yang ditawarkan PT.Columbus 
Multi Sarana Lampung yang memiliki nilai jual yang berbeda, bersaing dan lebih unggul 
dengan perusahaan serupa yang berada di Bandar Lampung. Tapi juga pengaplikasian 
jasa maupun kepuasaan konsumen. Segala pencapaian itu juga diikuti dengan PR 
PT.Columbus Multi Sarana Lampung dalam terus membangun citra perusahaan 
(sumber: wawancara pra-penelitan peneliti, 25 Agustus 2020). 

Berdasarkan hal tersebut, peran PR PT.Columbus Multi Sarana Lampung, dalam 
jenis kegiatan Marketing Public Relations, juga memiliki pengaruh dalam membangun 
citra perusahaan yang cukup terkenal, sehingga PT.Columbus Multi Sarana Lampung 
mampu bertahan dalam usia menjalankan bisnisnya sampai saat ini 17 tahun, serta dapat 
menambah empat (4) unit usaha yang sama, diberbagai daerah kabupaten/kota lain 
selain Kota Bandar Lampung dengan penambahan showroom penjualan dan 
pembayaran diwilayah Way Halim dan Kemiling, seperti di Kabupaten  Pringsewu, Kota 
Metro, Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, dan Unit II Kabupaten Tulang Bawang 
Induk (sumber: wawancara pra-penelitan peneliti, 25 Agustus 2020.  

Memang tidak bisa ditampikkan, bahwa PT.Columbus Multi Sarana Lampung 
sempat mengalami penurunan penjualan terdapat pada periode tahun 2014 – 2015 yang 
diakibatkan mulai timbulnya berbagai perusahaan penyedia penjualan dan pemberian 
kredit (leasing) berbagai barang elektronik dan furniture lokal pesaing, yang berada di 
Kota Bandar Lampung. Namun, peran PR PT.Columbus Multi Sarana Lampung dapat 

 

 

membangun citra perusahaan tersebut dengan efektif, sehingga masih bertahan sampai 
saat ini dibandingkan perusahaaan kompetitor sejenis lain, yang bergerak dibidang yang 
sama di Provinsi Lampung, yaitu leasing electronic dan furniture yang hanya mampu 
bertahan antara kurun 2 – 5 tahun, disekitar periode tahun 2008 – 2013, seperti 
perusahaan Planet, Buana, Focus, Orlando, Bintang Mandiri, Mise Jaya, Paris Jaya dan 
Adira,yang semuanya menjalankan usahanya di Kota Bandar Lampung. Prestasi 
PT.Columbus Multi Sarana Lampung bahkan belum mampu disamai oleh perusahaan 
sekelas PT Adira Finance Lampung, yang merupakan anak perusahaan dari Bank 
Danamon sempat melakukan setop penjualan (vakum) pada April 2018, karena konflik 
internal, meskipun sejak Maret 2019 telah aktif kembali, ditandai dengan meluncurkan 
promo “Harinya Cicilan Lunas (Harcilnas)” di tahun yang sama (sumber : 
https://kumparan.com/ dan https://sumaterapost.co/).         

Selain itu, peneliti yang juga merupakan salah satu konsumen dari perusahaan 
tersebut di Kota Bandar Lampung. Memiliki kedekatan emosional dan hubungan 
bilateral yang sangat kuat ini, akhirnya membuat peneliti tertarik untuk meneliti 
strategi yang digunakan oleh PT.Columbus Multi Sarana Lampung untuk meningkatkan 
Peranan Public Relations-nya. Namun secara spesifik, peneliti coba mengkaji peta 
penelitian hanya kepada upaya peningkatan Peranan Public Relations PT.Columbus 
Multi Sarana Lampung, dengan memilih menggunakan strategi komunikasi dengan 
memanfaatkan empat bauran promosi yaitu: periklanan, humas dan publisitas, promosi 
penjualan, dan personal selling. Keyakinan itu diperkuat dengan peranan PR 
PT.Columbus Multi Sarana Lampung yang melakukan beberapa analisis pasar secara 
berulang-ulang dan kontinu, serta menentukan nilai jual yang berbeda dari perusahaan 
sejenis lainnya. Secara teoritis, peneliti melihat ada efektivitas peranan PR perusahaan 
tersebut, yang sejalan dan seiringan dengan misi pemerintah dalam memajukan 
pengusaha, dan memberi kemudahaan masyarakat sebagai konsumen. Untuk itu, 
diperlukan dukungan berbagai pihak dalam meningkatkan usaha peranan PR yang 
sangat diperlukan, termasuk mempelajari promosi bisnis. Itu sebabnya berbekal dari 
latar belakang, membuat peneliti berkeyakinan untuk meneliti fenomena sosial 
tersebut. 
 
KAJIAN PUSTAKA 
Dalam penulisan ini penulis menggukan dua (2) kajian pustaka yakni teori Pembentukan 
Citra Jhon Harrowitz dan Teori POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) 
George R. Terry.  Teori Model Pembentukan Citra menyelusuru tentang perilaku 
komunikasi organisasi dalam menciptakan citra akan terekam dalam ingatan, dan 
perilaku yang terekam merupakan cira itu sendiri. Oleh sebab itu, citra yang terbentuk 
merupakan suatu rangkaian dari perilaku komunikasi organisasi yang melibatkan 
berbagai elemen seperti pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang terorganisasi 
dalam sistem kognisi (Mulyana, 2000;46). Oleh sebab itu Jhon Harrowitz menyatakan 
citra terbentuk dalam struktur kognisi manusia. Citra merupakan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan perilaku komunikasi. Citra merupakan pengalaman yang berkaitan 
dengan pemikiran dan emosi yang dapat dijadikan petunjuk dalam menyelesaikan 
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permasalahan yang timbul secara tidak terduga.  Citra yang terbentuk merupakan 
realitas sosial, untukmenciptakan nama dan reputasi. Sehingga dengan adanya reputasi 
diharapkan dapat memberikan persepsi masyarakat yang baik terhadap perusahaan. 
Alifahi dalam Ardianto (2010;33), menyatakan bahwa citra membentuk reputasi, yang 
merupakan gambaran nyata dari persepsi masyarakat terkait perilaku komunikasi 
perusahaan pada masa datang dibandingkan perusahaan pesaing. Sedangkan Soemirat 
dan Ardianto (2012:114) mengemukakan image adalah realitas. Oleh sebab itu, 
perusahaan dalam mengembangkan citra harus berpedoman pada kenyataan sosial. 
Membangun citra merupakan gambaran yang ada dalam benak masyarakat berdasarkan 
pengalaman yang didapat terkait perusahaan tertentu. Dengan kata lain citra adalah 
persepsi masyarakat tentang perilaku komunikasi suatu perusahaan. Sedangkan, Teori 
POAC memuat prinsip manajemen yang banyak digunakan oleh organisasi dewasa ini 
untuk memajukan dan mengelola divisi hingga organisasi mereka, tidak terkecuali 
diranah Public Relation (PR / public relations), yang terdiri atas Planning meliputi 
pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut ; 
Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap 
sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang 
berhubungan dengan organisasi ; Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang 
berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja 
keras, kerja cerdas dan kerjasama. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja 
yang telah disusun; Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan 
program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervisi, 
pengawasan, inspeksi hingga audit. 
 

Gambar : Alur skema regulasi Teori POAC. 
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permasalahan yang timbul secara tidak terduga.  Citra yang terbentuk merupakan 
realitas sosial, untukmenciptakan nama dan reputasi. Sehingga dengan adanya reputasi 
diharapkan dapat memberikan persepsi masyarakat yang baik terhadap perusahaan. 
Alifahi dalam Ardianto (2010;33), menyatakan bahwa citra membentuk reputasi, yang 
merupakan gambaran nyata dari persepsi masyarakat terkait perilaku komunikasi 
perusahaan pada masa datang dibandingkan perusahaan pesaing. Sedangkan Soemirat 
dan Ardianto (2012:114) mengemukakan image adalah realitas. Oleh sebab itu, 
perusahaan dalam mengembangkan citra harus berpedoman pada kenyataan sosial. 
Membangun citra merupakan gambaran yang ada dalam benak masyarakat berdasarkan 
pengalaman yang didapat terkait perusahaan tertentu. Dengan kata lain citra adalah 
persepsi masyarakat tentang perilaku komunikasi suatu perusahaan. Sedangkan, Teori 
POAC memuat prinsip manajemen yang banyak digunakan oleh organisasi dewasa ini 
untuk memajukan dan mengelola divisi hingga organisasi mereka, tidak terkecuali 
diranah Public Relation (PR / public relations), yang terdiri atas Planning meliputi 
pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut ; 
Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap 
sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang 
berhubungan dengan organisasi ; Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang 
berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja 
keras, kerja cerdas dan kerjasama. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja 
yang telah disusun; Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan 
program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervisi, 
pengawasan, inspeksi hingga audit. 
 

Gambar : Alur skema regulasi Teori POAC. 
 

 
 
 
 
 

 

 

METODE PENULISAN 
Penulisan ini mengkaji mengenai peran public relations dalam membangun citra di 

PT.Columbus Multi Sarana Lampung. Oleh sebab itu penulisan ini harus dilakukan 
secara mendalam untuk mengetahui peranan public relations yang dilakukan dalam 
pembangunan sebuah citra. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yaitu studi 
kasus. Selain itu, penulis akhirnya menetapkan pilihan studi kasus tesisnya terhadap 
persoalan di PT. Columbus Multi Sarana Lampung  tersebut, diaplikasikan dengan 
menggunakan tipe penulisan studi kasus, metode penulisan kualitatif, dengan teknik 
pengumpulan data, menggunakan studi kepustakaan, dengan observasi dan wawancara, 
untuk mengungkap dan mencari jawaban terhadap hal tersebut. 

Hal tersebut dinilai cocok dengan penulisan ini, dengan menggunakan studi kasus 
diharapkan fenomena mengenai Atlantis Land dalam membangun citra nya dapat 
diketahui serta dapat diperoleh informasi se lengkap-lengkapnya. Adapun jenis 
pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. 
Subjek penulisan ialah Kepala Divisi Head Marketing selaku perencana yang melakukan 
peran public relations dalam membangun citra yang diharapkan, termasuk Colector 
merangkap Public Relations sebagai pelaksana dari peran public relations dalam 
membangun citra perusahaan dan konsumen dari PT Columbus Multi Sarana Lampung. 
Tidak hanya itu saja dalam penulisan ini untuk menguji kredibilitas, penulis 
menggunakan keabsahan data trianggulasi teknik. Kemudian teknik analisis data yang 
digunakan penulis ialah menurut Miles dan Huberman dalam M. Djunaidi Ghony 
&Fauzan Almansur (2017:306) yaitu terdapat 3 (tiga) proses analisis data, yaitu: reduksi 
Data, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan. 
 
PEMBAHASAN 
Paparan Hasil Observasi 
POAC PT. Columbus Multi Sarana Lampung Dalam Membangun Citra perusahaan.  

POAC Bidang Marketing (mencakup Public Relations) PT.Columbus Multi Sarana 
LampungDalam Membangun Citra perusahaan.PT Columbus merupakan salah satu 
perusahaan swasta nasional, yang tersebar diberbagai provinsi dan kabupaten / kota 
besaar di Indonesia, salah satunya PT  Columbus Multi Sarana Lampung Cabang Kota 
Bandar Lampung yang patut menjadi pilihan masyarakat setempat secara local, dan 
domestic, public sekitarnya ditingkat regional, maupun secara nasional dalam 
memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai produknya, terutama terfokus pada 
penjualan barang-barang home appliance baik secara tunai maupun angsuran atau di 
kredit. Adanya PT.Columbus Multi Sarana Lampungberbekal dari perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta seni (IPTEKS) serta didasari keinginan masyarakat 
akan adanya perusahaan yang bisa membantu dan menjamin public untuk mendapatkan 
berbagai produk home appliance, khususnya di sector barang-barang elektronik dan 
furniture, sebagai kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau, maupun dengan 
berbagai kemudahan cara pembayaran. Tidak hanya dilakukan secara tunai maupun di 
angsur atau di kredit dalam kurun waktu tertentu serta dengan tata cara pembayaran 
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yang sudah ditentukan perusahaan, dan tentunya harus dipenuhi public sebagai 
konsumen.  

Selain itu, dengan keberadaan perusahaan tersebut, tidak hanya berfungsi sebagai 
media atau items dalam pemenuhan kebutuhan hidup rumahtangga masyarakat, tapi 
juga membina public untuk dapat memenuhi tanggungjawab kewajibannya yang tinggi 
dalam membayar cicilan barang yang sudah dipesan atau diambil yang dibayar tidak 
secara penuh dimuka (atau dicicil) dengan downpaintment (DP) atau uang muka di 
bawah naungan perjanjian bisnis pengambilan barang dan tata cara pembayaran dengan 
sistem yang sudah ditentukan perusahaaan dalam persaingan (kompetisi) antar 
perusahaan serupa ditingkat local, domestic, regional, nasional, maupun global secara 
berkualitas dan mandiri, tentunya dengan mengajak masyarakat untuk membangun 
generasi konsumen yang berkualitas dengan tetap rutin mambayar cicilan maupun 
bunga yang sudah ditetapkan agar tidak menyiksa neraca keuangan rumah tangga 
konsumen, sambil tetap menjaga silaturahim yang baik pula antara pihak perusahaan 
dengan sesama konsumen diberbagai lingkungan masyarakatnya terkhusus dalam 
membangun, menjaga dan mempertahankan pencitraan perusahaaan. Maka dari itu 
dibutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaa, dan pengontrolan yang baik 
untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan PT.Columbus Multi Sarana 
Lampungdalam membangun citra perusahaan. Hal ini bisa dilihat dari sebuah 
kepemimpinan dari orang maupun pihak – pihak dijajaran direksi yang memimpin 
disebuah lembaga perusahaan dengan kategori bisnis terkhusus, yang sudah 
terlegalisasi oleh berbagai sistem keuangan dan terstandarisasi oleh berbagai lembaga 
ekonomi nasional, diantaranya Departermen Keuangan, Otoritas Jasa Keungan (OJK), 
berbagai otoritas maupun penyelenggara serta pengawas lembaga keungan public dan 
tercakup dalam naungan induk asosiasi antar perusahaan serupa secara nasional, 
dengan jumlah anggota yang besar dan tersebar diseluruh Indonesia yakni Asosiasi 
Gabungan Elektronika (Gabel) Indonesia. Penjelasan dalam hal ini seperti yang 
dijelaskan oleh Staf HRD PT.Columbus Multi Sarana Lampung, Andri Prastyo: “Dalam 
pengembangan pencitraan perusahaan (PT.Columbus Multi Sarana Lampung) ini, kami 
menggunakan azas-azas manajemen pada umumnya baik itu dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolannya dalam mencapai sebuah tujuan 
sebagai lembaga perusahaan dengan spesifikasi terkhusus yang diinginkan jajaran 
manajemen dan direksi perusahaan (PT.Columbus Multi Sarana Lampung) ini. Karena 
dalam sebuah lembaga wajib adanya pola manajemen dan tata kelola direksional dalam 
hal POAC itu yang terstruktur dengan baik, agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai 
dengan baik pula,” ucap Andri. Hal ini juga diperkuat oleh Staf Bidang Marketing 
PT.Columbus Multi Sarana Lampung, Rahmat Pato Julkarman, yang menuturkan bahwa: 
“Dalam pengembangan pencitraan PT.Columbus Multi Sarana Lampungmemang harus 
mebutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan karena tanpa 
adanya POAC apa yang menjadi tujuan kita tidak bisa berjalan dengan baik, oleh karena 
itu manajemen terkhusus POAC ini memang harus benar-benar sangat diperhatikan 
dalam mencapai tujuan dari pencitran perusahaan ini sebagaimana semestinya”. 
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yang sudah ditentukan perusahaan, dan tentunya harus dipenuhi public sebagai 
konsumen.  

Selain itu, dengan keberadaan perusahaan tersebut, tidak hanya berfungsi sebagai 
media atau items dalam pemenuhan kebutuhan hidup rumahtangga masyarakat, tapi 
juga membina public untuk dapat memenuhi tanggungjawab kewajibannya yang tinggi 
dalam membayar cicilan barang yang sudah dipesan atau diambil yang dibayar tidak 
secara penuh dimuka (atau dicicil) dengan downpaintment (DP) atau uang muka di 
bawah naungan perjanjian bisnis pengambilan barang dan tata cara pembayaran dengan 
sistem yang sudah ditentukan perusahaaan dalam persaingan (kompetisi) antar 
perusahaan serupa ditingkat local, domestic, regional, nasional, maupun global secara 
berkualitas dan mandiri, tentunya dengan mengajak masyarakat untuk membangun 
generasi konsumen yang berkualitas dengan tetap rutin mambayar cicilan maupun 
bunga yang sudah ditetapkan agar tidak menyiksa neraca keuangan rumah tangga 
konsumen, sambil tetap menjaga silaturahim yang baik pula antara pihak perusahaan 
dengan sesama konsumen diberbagai lingkungan masyarakatnya terkhusus dalam 
membangun, menjaga dan mempertahankan pencitraan perusahaaan. Maka dari itu 
dibutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaa, dan pengontrolan yang baik 
untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan PT.Columbus Multi Sarana 
Lampungdalam membangun citra perusahaan. Hal ini bisa dilihat dari sebuah 
kepemimpinan dari orang maupun pihak – pihak dijajaran direksi yang memimpin 
disebuah lembaga perusahaan dengan kategori bisnis terkhusus, yang sudah 
terlegalisasi oleh berbagai sistem keuangan dan terstandarisasi oleh berbagai lembaga 
ekonomi nasional, diantaranya Departermen Keuangan, Otoritas Jasa Keungan (OJK), 
berbagai otoritas maupun penyelenggara serta pengawas lembaga keungan public dan 
tercakup dalam naungan induk asosiasi antar perusahaan serupa secara nasional, 
dengan jumlah anggota yang besar dan tersebar diseluruh Indonesia yakni Asosiasi 
Gabungan Elektronika (Gabel) Indonesia. Penjelasan dalam hal ini seperti yang 
dijelaskan oleh Staf HRD PT.Columbus Multi Sarana Lampung, Andri Prastyo: “Dalam 
pengembangan pencitraan perusahaan (PT.Columbus Multi Sarana Lampung) ini, kami 
menggunakan azas-azas manajemen pada umumnya baik itu dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolannya dalam mencapai sebuah tujuan 
sebagai lembaga perusahaan dengan spesifikasi terkhusus yang diinginkan jajaran 
manajemen dan direksi perusahaan (PT.Columbus Multi Sarana Lampung) ini. Karena 
dalam sebuah lembaga wajib adanya pola manajemen dan tata kelola direksional dalam 
hal POAC itu yang terstruktur dengan baik, agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai 
dengan baik pula,” ucap Andri. Hal ini juga diperkuat oleh Staf Bidang Marketing 
PT.Columbus Multi Sarana Lampung, Rahmat Pato Julkarman, yang menuturkan bahwa: 
“Dalam pengembangan pencitraan PT.Columbus Multi Sarana Lampungmemang harus 
mebutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan karena tanpa 
adanya POAC apa yang menjadi tujuan kita tidak bisa berjalan dengan baik, oleh karena 
itu manajemen terkhusus POAC ini memang harus benar-benar sangat diperhatikan 
dalam mencapai tujuan dari pencitran perusahaan ini sebagaimana semestinya”. 

 

 

Dalam menjalankan POAC-nya PT.Columbus Multi Sarana Lampungmemegang 
teguh dan mempercayakan setinggi-tingginya tugas pokok dan sistematika (tupoksi / 
peranan) kinerja para armadanya dalam struktur organisasi. Karena menurut Andri, 
struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk melaksanakan kegiatan 
usaha. Struktur organisasi yang baik harus mempunyai dua ciri yaitu efisien dan sehat. 
Efisien yang dimaksudkan adalah dalam rangka menjalankan peranannya, masing-
masing satuan dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil yang 
diperoleh atau dicapainya. Sedangkan pengertian sehat disini berarti bahwa tiap satuan 
yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib, berkedudukan pasti dan 
mempunyai tanggung jawab dan  wewenang yang jelas. Struktur pada umumnya dapat 
diuraikan agar menjadi tegas dan jelas. Tanpa uraian panjang, struktur itu harus 
digambar dan untuk selanjutnya disebut sebagai bagan organisasi.  

“Oleh karena itu, peranan serta keberadaan sebuah struktur organisasi sangatlah 
vital bagi sebuah perusahaan, karena dengan adanya struktur organisasi, tiap bagian 
yang ada dalam perusahaan akan mempunyai kedudukan yang jelas dalam hubungannya 
antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam hal kerja dan tanggungjawabnya. 
Supaya struktur yang baik bagi sebuah perusahaan dapat diwujudkan, pada waktu 
penyusunannya harus memperhatikan dan berlandaskan pada asas organisasi, yaitu 
pedoman-pedoman yang hendaknya diterapkan secara komprehensif agar diperoleh 
struktur organisasi yang baik serta agar kegiatan  organisasi  dapat  berjalan dengan 
lancar, seperti perumusan tujuan, pembagian kerja, koordinasi antar bagian, pelimpahan 
wewenang,  departemenisasi,  kesatuan  perintah, dan kesinambungan. Apabila 
beberapa hal tersebut sebagian besar dapat dipenuhi, kemungkinan adanya kesalahan 
kerja dan penyelewengan dalam suatu organisasi perusahaan dapat dikurangi dan 
dideteksi sedini mungkin”.  

Secara teknisnya, bentuk Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, 
Pengontrolan yang dilakukan dalam bidang marketing PT.Columbus Multi Sarana 
Lampung, yang didalamnya memuat kegiatan public relations dalam membangun  Citra 
perusahaan tersebut, yang terbagi lagi dalam procedural sebagai berikut :  

 
a. Perencanaan Public relations  

Perencana public relations dalam membangun citra di PT.Columbus Multi Sarana 
Lampung, meliputi kegiatan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, berapa 
lama, berapa orang yang diperlukan dan berapa jumlah biaya yang dibutuhkan dalam 
jangkauwan waktu perencanaannya. Hal ini dibagi menjadi tiga tahapan yakni : 1). 
Perecanaan jangka pendek, 2). Perencanaan jangka menengah, 3). Perencanaan jangka 
panjang. Untuk ketiga jenis perencanaan tersebut dilakukan oleh jajaran manajerial dan 
direksi PT.Columbus Multi Sarana Lampung, yang dapat dilihat dalam pelaksanaan 
program kegiatannya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Andri : 

“Kegiatan perpublic relationsan (public relations) sebagai bagian dari tugas gugus 
fungsi marketing ini dalam perencanaan baik masalah waktunya itu di bagi menjadi tiga 
bagian yaitu perencanaan jangka pendek yaitu dilakukan setiap seminggu sekali, waktu 
(hari)nya disesuaikan pimpinan, perencanaan jangka menengah dilakukan setiap satu 
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bulan sekali dan perencanaan jangka panjang dilakukan setiap empat tahun sekali yang 
dalam setiap satu tahunnya kita selalu mengadakan evaluasi dalam pencapaian tujuan 
yang direncanakan, kemudian juga perencanaan bulanan dan perencanaan mingguan 
seperti itu juga. Semua perencanaan ini merupakan satu kesatuan yang bersinergis yang 
tidak bisa dipisahkan”.  

Berdasarkan obsevasi peneliti, dalam kegiatan pra-riset dilapangan sebelumnya 
pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 bahwa rapat koordinasi kegiatan public 
relations, untuk evaluasi jangka pendek yang dilakukan baik hal perencanaan program 
kerja dibidang atau divisi marketing PT.Columbus Multi Sarana Lampung, dilakukan 
setiap minggu, umumnya dilakukan pada awal pekan hari aktivitas kerja, yakni diantara 
Senin dan atau selasa, mulai dari jam 09.00 WIB hingga selesai. Perihal hal tersebut, 
diakui Andri, memang benar dilaksanakan hanya setiap satu minggu sekali. diadakan dan 
dipertahankannya kegiatan tersebut, membuktikan bahwa PT.Columbus Multi Sarana 
Lampungtetap mempertahakan program kerja yang berhasil dilakukan divisi marketing 
itu dalam membina, membangun dan mempertahankan citra perusahaan agar dapat 
terlaksana dengan baik, hingga saat ini. Andri menambahkan, setelah perencanaan 
program kerja jangka pendek atau tiap mingguan, kemudian perencanaan program kerja 
PT.Columbus Multi Sarana Lampungselalu tetap di evaluasi setiap akhir minggu, 
begitupun untuk program kerja jangka menengah yang dievaluasi tiap bulanan dan 
program kerja jangka panjang yang dievaluasi tiap tahunan. Hal itu diperkuat dengan 
dengan pernyataan berikut :  “Dalam sebuah perencanaan program kerja baik dari segi 
apapun yang dilakukan di perusahaan kami (PT.Columbus Multi Sarana Lampung) ini 
kita selalu mengadakan evaluasi kerja, yang mana dalam pelaksanaannya adanya koreksi 
ataupun evaluasi baik yang dilakukan dalam program kerja minguan, bulanan bahkan 
tahunnan itu semua tetap kita lakukan untuk mencapai tujuan program yang lebih baik 
kedepannya.”  

Dari penjelasan sebelumnya tersebut, dalam perencanaan yang dilakukan divisi 
marketing, terutama dalam sektor perencanaan divisi tersebut dalam menjalankan 
peran public relation (kepublic relationsan)nya dalam membangun citra perusahaan di 
mata masyarakat, memang harus tetap dilakaukan dengan baik serta selalu 
mengevaluasi setiap program kerja jangka pendek, menengah dan panjang, baik yang 
diadakan setiap minggu, bulanan dan tahunan karena itu semua merupakan suatu cara 
yang baik untuk tetap mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk 
kemajuan PT.Columbus Multi Sarana Lampung, tidak hanya untuk dimasa sekarang, tapi 
juga untuk kedepannya, untuk tetap dalam menarik antusiasme maupun animo 
masyarakat, tidak hanya kepada nama perusahaan, pengaplikasian jasa, hingga yang 
terpenting segala produk elekteronik dan furniture yang ditawarkan.  

 
b. Pengorganisasian Public relations.  

Pengorganisasian merupakan sebuah kegiatan dalam membagi tugas-tugas kepada 
orang dalam divisi dari perusahaan tersebut, terkhusus yang dijalankan divisi marketing 
yang didalamnya memuat peranan kepublic relationsan dalam membangun citra 
PT.Columbus Multi Sarana Lampung. Untuk dapat diketahui bersama, bahwa fungsi 
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bulan sekali dan perencanaan jangka panjang dilakukan setiap empat tahun sekali yang 
dalam setiap satu tahunnya kita selalu mengadakan evaluasi dalam pencapaian tujuan 
yang direncanakan, kemudian juga perencanaan bulanan dan perencanaan mingguan 
seperti itu juga. Semua perencanaan ini merupakan satu kesatuan yang bersinergis yang 
tidak bisa dipisahkan”.  

Berdasarkan obsevasi peneliti, dalam kegiatan pra-riset dilapangan sebelumnya 
pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 bahwa rapat koordinasi kegiatan public 
relations, untuk evaluasi jangka pendek yang dilakukan baik hal perencanaan program 
kerja dibidang atau divisi marketing PT.Columbus Multi Sarana Lampung, dilakukan 
setiap minggu, umumnya dilakukan pada awal pekan hari aktivitas kerja, yakni diantara 
Senin dan atau selasa, mulai dari jam 09.00 WIB hingga selesai. Perihal hal tersebut, 
diakui Andri, memang benar dilaksanakan hanya setiap satu minggu sekali. diadakan dan 
dipertahankannya kegiatan tersebut, membuktikan bahwa PT.Columbus Multi Sarana 
Lampungtetap mempertahakan program kerja yang berhasil dilakukan divisi marketing 
itu dalam membina, membangun dan mempertahankan citra perusahaan agar dapat 
terlaksana dengan baik, hingga saat ini. Andri menambahkan, setelah perencanaan 
program kerja jangka pendek atau tiap mingguan, kemudian perencanaan program kerja 
PT.Columbus Multi Sarana Lampungselalu tetap di evaluasi setiap akhir minggu, 
begitupun untuk program kerja jangka menengah yang dievaluasi tiap bulanan dan 
program kerja jangka panjang yang dievaluasi tiap tahunan. Hal itu diperkuat dengan 
dengan pernyataan berikut :  “Dalam sebuah perencanaan program kerja baik dari segi 
apapun yang dilakukan di perusahaan kami (PT.Columbus Multi Sarana Lampung) ini 
kita selalu mengadakan evaluasi kerja, yang mana dalam pelaksanaannya adanya koreksi 
ataupun evaluasi baik yang dilakukan dalam program kerja minguan, bulanan bahkan 
tahunnan itu semua tetap kita lakukan untuk mencapai tujuan program yang lebih baik 
kedepannya.”  

Dari penjelasan sebelumnya tersebut, dalam perencanaan yang dilakukan divisi 
marketing, terutama dalam sektor perencanaan divisi tersebut dalam menjalankan 
peran public relation (kepublic relationsan)nya dalam membangun citra perusahaan di 
mata masyarakat, memang harus tetap dilakaukan dengan baik serta selalu 
mengevaluasi setiap program kerja jangka pendek, menengah dan panjang, baik yang 
diadakan setiap minggu, bulanan dan tahunan karena itu semua merupakan suatu cara 
yang baik untuk tetap mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk 
kemajuan PT.Columbus Multi Sarana Lampung, tidak hanya untuk dimasa sekarang, tapi 
juga untuk kedepannya, untuk tetap dalam menarik antusiasme maupun animo 
masyarakat, tidak hanya kepada nama perusahaan, pengaplikasian jasa, hingga yang 
terpenting segala produk elekteronik dan furniture yang ditawarkan.  

 
b. Pengorganisasian Public relations.  

Pengorganisasian merupakan sebuah kegiatan dalam membagi tugas-tugas kepada 
orang dalam divisi dari perusahaan tersebut, terkhusus yang dijalankan divisi marketing 
yang didalamnya memuat peranan kepublic relationsan dalam membangun citra 
PT.Columbus Multi Sarana Lampung. Untuk dapat diketahui bersama, bahwa fungsi 

 

 

pengorganisasian bertujuan untuk menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas 
sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan.  Fungsi pengorganisasian meliputi 
pembagian tugas kepada masing-masing pihak, membentuk bagian mendelegasikan, 
menetapkan wewenang dan tanggung jawab, sistem komunikasi, serta mengkoordinir 
kerja setiap karyawan, yang terdapat dalam divisi marketing dalam menjalankan tupoksi 
/ peranan dibidang kepublic relationsan dalam membangun citra di PT.Columbus Multi 
Sarana Lampung. Berdasarkan penjelasan Bapak Andri, yang menyatakan bahwa 
pengorganisasian peranan public relations (kepublic relationsan) yang dijalankan divisi 
marketing, tersebut adalah : “Memberikan informasi serta pembagian tugas tiap dan 
antar divisi marketing kepada staf yang satu dengan lainnya, ataupun dapat antar ke-
divisian yang ditugaskan untuk menjalankan kegiatan peranan kepublic relationsan, 
termasuk didalamnya tentang semua kegiatan/agenda yang akan dilakukan setiap 
harinya, dengan selalu mengecek kegiatan yang akan dilakukan setiap hari dan 
dilaporkan kepada Kepala Divisi Marketing sebagai penanggungjawab peranan public 
relations, termasuk tentang semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 
meningkatkan citra perusahaan ini”.  

Pernyataan ini juga diperjelas oleh Bapak Andri bahwasannya dalam 
pengorganisasian yang dilakukan divisi marketing, terkait peranan public relations 
(kepublic relationsan) di PT.Columbus Multi Sarana Lampung:“Kebetulan divisi kami 
(HRD) yang selalu diminta untuk mengecek semua evaluasi kegiatan kepublic 
relationsan yang dilakukan pihak marketing, baik di tanggal berapa, dan apa agendanya, 
nah disitu kita langsung dapat menilai kinerja mereka, termasuk seperti apa peranan 
(prosedur) membagi tugas-tugas apa saja yang harus mereka lakukan, terutama dalam 
melaksanakan kegiatan yang mereka rencanakan dan sudah lakukan, termasuk dalam 
peranan mereka dalam membangun citra perusahaan. Setelah selesai kegiatan mereka 
dan setelah ada laporan, baru kita mengadakan evaluasi kegiatan yang sudah 
dilaksanakan mereka. Tujuan dari crosscek ini sebagai sarana penilaian dan evaluasi tiap 
antar divisi, (terutama pada peranan divisi marketing) tujuannya agar peranan (kepublic 
relationsan) mereka dapat lebih baik.”  

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
pengorganisasian juga dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen 
dalam mengelompokan orang-orang serta menetapkan tugas dan fungsi, wewenang dan 
tangung jawab nya baik itu dalam memiliki tujuan yang jelas, ada kesatuan tujuan 
tindakan dan pikiran, ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, 
pembagian tugas sesuai dengan kemampuan, keahlian dan bakat masing-masing 
sehingga dapat menimbulkan kerja sama yang harmonis dan kooperatif antara staf 
lainnya. 

 
c. Pengaktualisasian (Actualling) 

Untuk pengaktualisasian merupakan hubungan perantara aspek-aspek individual 
yang ditimbulkan dari adanya pengaturan terhadap bawahan untuk dapat dimengerti 
dalam pembagian kerja yang efektif dan efesien untuk mencapai tujuan lembaga yang 
nyata. Penggerakan merupakan kegiatan untuk menggerakkan orang lain agar suka dan 
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dapat bekerja dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan. Sesuai dengan 
penjelasan dari Bapak Andri berikut, yaitu: 

“Untuk aktualisasi, peran pihak marketing dalam menjalankan peranan public 
relations sangat terasa misalkan kalau ada tamu datang, kami melihat, menyaksikan, 
kadang (membantu) mengarahkan, dan membimbing serta memastikan apakah pihak 
mereka untuk juga melakukan pengambilan dokumentasi, termasuk melakukan 
penulisan laporan hasil kegiatan mereka untuk dipersiapkan sebagai LPJ (laporan 
pertanggungjawaban), pihak mereka yang dibantu dengan koordinasi dari kami, pihak 
mereka (marketing) sudah langsung ada yang mengerjakan, bahkan dalam satu hari, bisa 
banyak kegiatan promosi serta edukasi produk dan perusahaan kami kepada pelanggan, 
fungsinya untuk membangun citra perusahaan kami. Untuk kami juga selalu 
mempersiapkan diri dengan benda-benda publikasi seperti majalah, tas, kalender, yang 
bisa dibagikan kepada konsumen, jika berminat membeli produk kami. Termasuk 
kemudian mempublis berita tentang kegiatan diperusahaan, termasuk mempromosikan 
sebagai bentuk pencitraan yang masuk dari dalam maupun luar, dalam bentuk rilis 
berita di majalah, koran serta media sosial dengan tetap memperhatikan pembagian 
kerjanya kepada staf. Hal ini (semua) merupakan salah satu cara yang kami lakukan 
untuk membangun pencitraan perusahaan kami yang telah ada, diketahui, dan diperluas 
lagi untuk masyarakat (semakin) tahu”. 

Terkuat hal teknis dalam pengaktualisasian membangun citra PT.Columbus Multi 
Sarana Lampung, kemudian diperkuat oleh penjelasan Bapak Andri, beliau 
mengungkapkan bahwa : “Kemudian secara teknis dalam proses actuating/pelaksanaan 
ini, sebagai bentuk peranan kepublic relationsan perusahaan kami, diterapkan kepada 
semua bawahan terkhusus di bagian marketing, yang menjalani peran kepublic 
relationsan mengenai pelaksanaan tugasnya masing- masing sesuai dengan ketentuan 
yang sudah ditetapkan (perusahaan) ketika ada kegiatan baik dalam penyediaan alat-alat 
publikasi yang bisa dibaca seperti brosur, pamphlet dan berbagai media promosi 
lainnya,untuk public sebagai tamu (ketika melihat-melihat dan menanyakan produk) 
atau sebagai konsumen (membeli produk) dari perusahaan kita ini, dengan tetap 
memperhatikan pelayanan utama secara prima dan kita terhadap masyarakat dan selalu 
memotivasi dan mengevaluasi kinerja bawahan dalam pelaksanaannya”. 

 
d. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan merupakan usaha sistematis untuk menetapkan standar kegiatan 
dengan tujuan perencanaan, menyusun sistem informasi umpan balik, membandingkan 
kegiatan yang dilakukan dengan standar, menentukan serta mengukur penyimpangan, 
dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber 
digunakan secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut hasil 
wawancara dengan Pak Andri, beliau menyatakan bahwa: “Dalam 
pengawasan/controlling setiap melakukan kegiatan yang sudah direncanakan kami 
selalu membantu bagian marketing dalam mengecek kegiatan yang akan dilakukan 
besok baik yang sudah terprogram dijadwal ataupun kegiatan yang terlaksana tiba-tiba 
ataupun mendadak jadi tetap kami awasi dalam pelaksanaannya, misalkan ada kendala 



201PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG JUNI 2021

K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

 

 

dapat bekerja dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan. Sesuai dengan 
penjelasan dari Bapak Andri berikut, yaitu: 

“Untuk aktualisasi, peran pihak marketing dalam menjalankan peranan public 
relations sangat terasa misalkan kalau ada tamu datang, kami melihat, menyaksikan, 
kadang (membantu) mengarahkan, dan membimbing serta memastikan apakah pihak 
mereka untuk juga melakukan pengambilan dokumentasi, termasuk melakukan 
penulisan laporan hasil kegiatan mereka untuk dipersiapkan sebagai LPJ (laporan 
pertanggungjawaban), pihak mereka yang dibantu dengan koordinasi dari kami, pihak 
mereka (marketing) sudah langsung ada yang mengerjakan, bahkan dalam satu hari, bisa 
banyak kegiatan promosi serta edukasi produk dan perusahaan kami kepada pelanggan, 
fungsinya untuk membangun citra perusahaan kami. Untuk kami juga selalu 
mempersiapkan diri dengan benda-benda publikasi seperti majalah, tas, kalender, yang 
bisa dibagikan kepada konsumen, jika berminat membeli produk kami. Termasuk 
kemudian mempublis berita tentang kegiatan diperusahaan, termasuk mempromosikan 
sebagai bentuk pencitraan yang masuk dari dalam maupun luar, dalam bentuk rilis 
berita di majalah, koran serta media sosial dengan tetap memperhatikan pembagian 
kerjanya kepada staf. Hal ini (semua) merupakan salah satu cara yang kami lakukan 
untuk membangun pencitraan perusahaan kami yang telah ada, diketahui, dan diperluas 
lagi untuk masyarakat (semakin) tahu”. 

Terkuat hal teknis dalam pengaktualisasian membangun citra PT.Columbus Multi 
Sarana Lampung, kemudian diperkuat oleh penjelasan Bapak Andri, beliau 
mengungkapkan bahwa : “Kemudian secara teknis dalam proses actuating/pelaksanaan 
ini, sebagai bentuk peranan kepublic relationsan perusahaan kami, diterapkan kepada 
semua bawahan terkhusus di bagian marketing, yang menjalani peran kepublic 
relationsan mengenai pelaksanaan tugasnya masing- masing sesuai dengan ketentuan 
yang sudah ditetapkan (perusahaan) ketika ada kegiatan baik dalam penyediaan alat-alat 
publikasi yang bisa dibaca seperti brosur, pamphlet dan berbagai media promosi 
lainnya,untuk public sebagai tamu (ketika melihat-melihat dan menanyakan produk) 
atau sebagai konsumen (membeli produk) dari perusahaan kita ini, dengan tetap 
memperhatikan pelayanan utama secara prima dan kita terhadap masyarakat dan selalu 
memotivasi dan mengevaluasi kinerja bawahan dalam pelaksanaannya”. 

 
d. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan merupakan usaha sistematis untuk menetapkan standar kegiatan 
dengan tujuan perencanaan, menyusun sistem informasi umpan balik, membandingkan 
kegiatan yang dilakukan dengan standar, menentukan serta mengukur penyimpangan, 
dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber 
digunakan secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut hasil 
wawancara dengan Pak Andri, beliau menyatakan bahwa: “Dalam 
pengawasan/controlling setiap melakukan kegiatan yang sudah direncanakan kami 
selalu membantu bagian marketing dalam mengecek kegiatan yang akan dilakukan 
besok baik yang sudah terprogram dijadwal ataupun kegiatan yang terlaksana tiba-tiba 
ataupun mendadak jadi tetap kami awasi dalam pelaksanaannya, misalkan ada kendala 

 

 

yang macet dalam kegiatan itu, kami bersama Kabag Marketing bisa langsung 
menanggapi dan bisa langsung memperbaikinya. Dalam pengawasan atau control yang 
dilakukan oleh pihak marketing yang juga menaungi bagian kepublic relationsan, 
peranan bagian ini selalu mengawasi dan membimbing karyawan dalam melakukan dan 
melaksanakan program yang telah ditetapkan perusahaan dan dilakukan sehingga dalam 
proses dalam peranan public relations dalam membangun citra perusahaan bisa 
memcapai kegiatan yang diinginkan misalnya jika ada kendala yang kurang kita pahami, 
bisa langsung memberikan solusinya dalam mengambil sebuah keputusan yang terbaik. 
Jadi pengawasan yang kami lakukan selalu melihat dan mengikuti alur kegiatan sesuai 
dengan tujuannya secara efektif dan efisien”.  

Terkait berbagai kesulitan yang dihadapi oleh divisi marketing, yang didalamnya 
menaungi peranan kepublic relationsan, pernyataan diatas ini di perjelas oleh Bapak 
Andri dengan pernyataan berikut, yaitu: “Bentuk controlling atau pengawasan yang 
dilakukan pihak kami (marketing / kepublic relationsan) selalu mengikuti alur kegiatan 
yang ada sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Public relations itu terkontrol dengan 
baik, misal kan ada kendala yang didapati para sales kita kurang mengerti, disinilah 
fungsi, tugas dan peranan divisi ini harus selalu siap membagi ilmunya terkait masalah 
kepublic relationsan yang banyak dari antar kita (antar divisi) belum tahu dan bagaimana 
(tata cara) solusi yang terbaik dalam melanjutkan peranan kepublic relationsannya, tidak 
hanya berhadapan dengan konsumen, tapi yang terutama dalam membangun citra 
perusahaan.”  

Terkait penjelasan diatas, yang menekankan bahwa pengawasan merupakan 
proses menetapkan hasil yang dicapai atau mengevaluasi kinerja yaitu mengkoreksi hasil 
kerja berdasarkan rencana yang ditetapkan. Dengan demikian pengawasan merupakan 
bagian dari akhir aktivitas menejerial untuk mengefektifkan pencapaian hasil atau tujuan 
PT.Columbus Multi Sarana Lampungsebagai perusahaan dengan peranan divisi 
marketing yang didalamnya melaksanakan peranan kepublic relationsan yang 
mengutamakan pembangunan citra perusahaan sebagaimana yang diharapkan 
perusahaan maupun pimpinan.  

 
Peranan Public relations Dalam Membangun Citra 

Citra yang baik dari sebuah perusahaan akan mempunyai dampak yang 
menguntungkan, sebaliknya apabila citra yang yang tergabung negative, maka akan 
merugikan lembaga tersebut. Dalam strategi membangun citra dibutuhkan sebuah 
manajemen marketing yang baik, menurut model pembentukan citra yang bersumber 
dari pemikiran Jhon Harrowitz yang dijelaskan Paradilah, mencakup ada tiga langkah 
strategi dalam membangun citra yaitu: Branding, Position and Differensiasi. 
 
a. Branding 

Brand atau merek merupakan bagian terpenting bagi institusi, karena merek akan 
memberikan citra kepada lembaga, sebuah merek akan memiliki potensi jika memiliki 
tuijuan yang jelas. Dari hasil wawancara dengan Bapak Andri, menyatakan bahwa 
peranan PR atau kepublic relationsan yang dalam hal ini dilakukan divisi marketing 
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dalam membagun citra perusahaan PT.Columbus Multi Sarana Lampung, salah satunya 
dapat melihat dari: “Branding kami (PT.Columbus Multi Sarana Lampung) itu sendiri, 
bisa dilihat dari visi dan misinya yaitu: pertama dari segi visi yakni menjadi perusahaan 
terbaik dan nomor satu dibidangnya dimana unit bisnis itu berada. Peduli terhadap 
kebutuhan masyarakat. Menciptakan karyawan berbudaya dan sejahtera. Sedangkan 
untuk misi perusahaannya sendiri yakni Membangun jaringan unit bisnis diseluruh kota 
besar, Menyediakan barang terlengkap, berkualitas dan bergaransi, Meningkatkan 
kualitas pelayanan, kemudahan dan kepedulian terhadap nasabah sebagai mitra usaha 
dan Meningkatkan kesejateraan dan keharmonisan karyawan yang berbudaya dan 
berwawasan luas dengan menanamkan budaya, visi dan delapan (8) dimensi nilai-nilai 
perilaku perusahaan. Terutama dapat terus meengembangkan perusahaan menjadi 
unggul bertaraf internasional, berorentasi masa depan dalam iptek dan budaya yang 
berlaku, keberadaannya berguna untuk masyarakat, mengembangkan manajemen 
perusahaan yang akuntabel dengan pencitraan public dan dengan memiliki tatakelola 
perusahaan yang baik (good company regulation)”.  

Penjelasan diatas, kembali diperjelas dan dipertegas lagi oleh Pak Andri, bahwa 
peranan public relations, yang dilakukan divisi marketing dalam membagun citra di 
PT.Columbus Multi Sarana Lampungagar diterima luas publik, yaitu: 

“Dengan adanya branding kita bisa menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa 
perusahaan kami (PT.Columbus Multi Sarana Lampung), mampu dalam menciptakan 
citra perusahaan dibidangnya secara terbaik, berorentasi masa depan dalam iptek dan 
budaya, keberadannya berguna untuk kehidupan masyarakat, serta dapat 
mengembangkan manajemen perusahaan dengan pencitraan public dan tatakelola yang 
baik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tentunya hal itu selaras bila disandingkan 
dengan melihat tujuan dari visi dan misi perusahaan ini sendiri. Itulah sebabnya citra 
perusahaan ini dalam sebuah merek (brand), produk-produk yang ditawarkan dan 
pelayanan jasa yang diberikan (pada konsumen) akan memiliki nilai potensi 
meningkatkan citra perusahaan jika memperhatikan: kualitas perusahaan untuk selalu 
berusaha menjadi nomor satu yang diinginkan oleh konsumen, baik dari sumber daya 
manusianya, sarana prasarananya, prestasi yang di ukir, serta kepercayaan yang 
diberikan pelangan, berbagai kerjasama dengan berbagai stakeholder lainnya, dan yang 
paling penting memiliki tujuan visi dan misi yang jelas, karena itu semua merupakan 
strategi manajerial dan direksi perusahaan ini untuk terus membangun citra perusahaan 
yang berkualitas, karena kepuasan konsumen digunakan untuk mengukur nilai-nilai 
merek (brand values) itu sendiri,”papar Andri. 

 
b. Posisi 

Maksudnya posisi merupakan penempatan lembaga pada posisi yang benar, pada 
level segmentasi, agar lebih fokus maka pihak lembaga harus mampu membidik 
segmentasi (sasaran) tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditargetkan, hal ini akan 
mempermudah mengukur kemampuan internal serta memperlihatkan tujuan dan arah 
lembaga itu sendiri dihadapan masyarakat dengan terlebih dahulu memperhatikan 
kondisi awal, serta menjelaskan betapa pentingnya pencitraan perusahaan ini 
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dalam membagun citra perusahaan PT.Columbus Multi Sarana Lampung, salah satunya 
dapat melihat dari: “Branding kami (PT.Columbus Multi Sarana Lampung) itu sendiri, 
bisa dilihat dari visi dan misinya yaitu: pertama dari segi visi yakni menjadi perusahaan 
terbaik dan nomor satu dibidangnya dimana unit bisnis itu berada. Peduli terhadap 
kebutuhan masyarakat. Menciptakan karyawan berbudaya dan sejahtera. Sedangkan 
untuk misi perusahaannya sendiri yakni Membangun jaringan unit bisnis diseluruh kota 
besar, Menyediakan barang terlengkap, berkualitas dan bergaransi, Meningkatkan 
kualitas pelayanan, kemudahan dan kepedulian terhadap nasabah sebagai mitra usaha 
dan Meningkatkan kesejateraan dan keharmonisan karyawan yang berbudaya dan 
berwawasan luas dengan menanamkan budaya, visi dan delapan (8) dimensi nilai-nilai 
perilaku perusahaan. Terutama dapat terus meengembangkan perusahaan menjadi 
unggul bertaraf internasional, berorentasi masa depan dalam iptek dan budaya yang 
berlaku, keberadaannya berguna untuk masyarakat, mengembangkan manajemen 
perusahaan yang akuntabel dengan pencitraan public dan dengan memiliki tatakelola 
perusahaan yang baik (good company regulation)”.  

Penjelasan diatas, kembali diperjelas dan dipertegas lagi oleh Pak Andri, bahwa 
peranan public relations, yang dilakukan divisi marketing dalam membagun citra di 
PT.Columbus Multi Sarana Lampungagar diterima luas publik, yaitu: 

“Dengan adanya branding kita bisa menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa 
perusahaan kami (PT.Columbus Multi Sarana Lampung), mampu dalam menciptakan 
citra perusahaan dibidangnya secara terbaik, berorentasi masa depan dalam iptek dan 
budaya, keberadannya berguna untuk kehidupan masyarakat, serta dapat 
mengembangkan manajemen perusahaan dengan pencitraan public dan tatakelola yang 
baik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tentunya hal itu selaras bila disandingkan 
dengan melihat tujuan dari visi dan misi perusahaan ini sendiri. Itulah sebabnya citra 
perusahaan ini dalam sebuah merek (brand), produk-produk yang ditawarkan dan 
pelayanan jasa yang diberikan (pada konsumen) akan memiliki nilai potensi 
meningkatkan citra perusahaan jika memperhatikan: kualitas perusahaan untuk selalu 
berusaha menjadi nomor satu yang diinginkan oleh konsumen, baik dari sumber daya 
manusianya, sarana prasarananya, prestasi yang di ukir, serta kepercayaan yang 
diberikan pelangan, berbagai kerjasama dengan berbagai stakeholder lainnya, dan yang 
paling penting memiliki tujuan visi dan misi yang jelas, karena itu semua merupakan 
strategi manajerial dan direksi perusahaan ini untuk terus membangun citra perusahaan 
yang berkualitas, karena kepuasan konsumen digunakan untuk mengukur nilai-nilai 
merek (brand values) itu sendiri,”papar Andri. 

 
b. Posisi 

Maksudnya posisi merupakan penempatan lembaga pada posisi yang benar, pada 
level segmentasi, agar lebih fokus maka pihak lembaga harus mampu membidik 
segmentasi (sasaran) tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditargetkan, hal ini akan 
mempermudah mengukur kemampuan internal serta memperlihatkan tujuan dan arah 
lembaga itu sendiri dihadapan masyarakat dengan terlebih dahulu memperhatikan 
kondisi awal, serta menjelaskan betapa pentingnya pencitraan perusahaan ini 

 

 

dimasyarakat secara internal (konsumen)  dan eksternalnya agar tujuan yang di capai 
dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Hal itu diperjelasa lagi menurut 
penjelasan yang dipaparkan oleh Bapak Andri mengenai posisi PT.Columbus Multi 
Sarana Lampung, yaitu: “Bisa di lihat dari kondisi awal yang dilakukan ketika 
memberikan informasi yang valid kepublik, untuk posisi yang valid yang kita berikan 
kepada masyarakat di lingkungan internal dan eksternal, kalau di intenal misalkan kita 
memberikan pelatihan dan penjelasan serta kekuatan kepada staf yang ada dilingkungan 
dalam (jajaran termasuk divisi marketing), yang apa bila memberikan informasi kepada 
masyarakat luar (public) mengenai visi dan misi, hingga product knowledge perusahaan 
ini harus memang benar- benar sesuai dengan tujuan PT.Columbus Multi Sarana 
Lampungyang sifatnya positif, jadi  pemahaman tentang posisi jati diri perusahaan ini 
harus benar-berar paham terlebih dahulu, kemudian kalau yang eksternal nya, misalkan 
secara fisik kelapangan seperti ke berbagai even kita melakukan sebuah perencanaan 
dan selalu ada pengontrol yang baik, hal itu kita lakukan degan berbagai perubahan yang 
disesuaikan dengan kondisi lapangan maupun segmentasi pasarnya. Jadi implementasi 
dalam mempertahankan posisi dalam membangun citra ini ya lebih banyak pada 
kegiatan yang fisik, ya harus diseleksi secara baik sebelum terjun kelapangan, tidak 
boleh sembarangan orang, kemudian kalau memberikan informasi kemedia masa kita 
atur yang boleh menyampaikan informasi, termasuk untuk mempublikasi kegiatan ini 
dalam bentuk press release itu hanya pimpinan dari jajaran direksi tinggi yang boleh, 
selain itu tidak boleh. Selain itu kegiatan rapat koordinasi dalam bentuk diskusi dengan 
para staf dilapangan juga kitda kedepankan untuk bagaimana meihat dan 
mengembangkan potensi serta aplikasi fungsi kerja divisi marketing, sebagai garda kita 
dalam memperkenalkan perusahaan ini secara luas, semua hal ini diatur dalam prosedur 
kinerja yang sudah ditetapkan pusat, jadi regulasi pelaksanaannya berskala Nasional. 
Memang sih, kelihatan rumit dan berliku, tapi tetap harus dijalankan dengan baik demi 
untuk menjaga mutu perusahaan ini, sendiri dalam membangun citra baik, baik ditengah 
persaingan global, ketika ada sebuah ancaman ataupun tantangan yang datang tiba-
tiba”.  

Kemudian paparan diatas diperjelas kembali oleh Bapak Andri, yang menambahkan 
bahwa: “Dalam membangun citra perusahaan, sebuah promosi dan publikasi 
diutamakan. Hal itu pula yang dilakukan PT.Columbus Multi Sarana Lampungsebelum 
dalam setiap kegiatan kelapangan, kita selalu melakukan sebuah perencanaan yang 
matang terlebih dahulu, untuk memahamkan posisi terhadap lapangan yang akan kita 
kunjungi (sasaran) dari sebuah pencintraan di masyarakat, karena sebelum kita 
kelapangan kita harus tahu dan dapat memahamkan diri terhadap hal apa saja yang ada 
dilapangan agar kita bisa membaca sebuah informasi dan bisa menyikapi keadaan yang 
sebenarnya dan apabila ada sebuah tantangan yang datang tiba-tiba”.   

Menurut penjelasan yang dipaparkan oleh Bapak Andri berikutnya mengenai posisi 
secara teknisnya di PT.Columbus Multi Sarana Lampung yaitu: “Dalam sebuah publikasi 
yang dilakukan PT.Columbus Multi Sarana Lampungsebelum kelapangan kita selalu 
melakukan sebuah perencanaan yang matang terlebih dahulu, untuk memahamkan 
posisi terhadap lapangan yang akan kita kunjungi (sasaran) dari sebuah pencintraan di 
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masyarakat, karena sebelum kita kelapang kita harus tahu dan dapat memahamkan diri 
terhadap hal apa saja yang ada dilapangan agar kita bisa membaca sebuah informasi dan 
bisa menyikapi keadaan yang sebenarnya dan apabila ada sebuah tantangan ataupun 
ancaman yang datang, dan bisa terbaca dengan melakukan analisis kondisi awal.”  

Dari penjelasan itu, peneliti dapat mendeskripsikan bahwa yang pada dasarnya 
apabila sudah memposisikan diri terhadap kedaaan yang baik, maka akan bisa pula 
membaca keadaan di lapangan dengan memperhatikan analisis kondisi, situasi, keadaan, 
peristiwa awal serta pengaruh- pengaruh didalam dan disekililing organisasi yang 
berdampak pada kehidupan organisasi terkhususnya PT.Columbus Multi Sarana 
Lampungyang bisa dilihat di lingkungannya berupa kekuatan internal, kelemahan 
internal, peluang eksternal, dan tantangan eksternal nya. Seperti lingkungan internalnya 
berupa kekuatan dalam menghadapi situasi dan kondisi serta kemampuan internal yang 
bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategik dalam 
mencapai visi dan misinya terkhusu sasaran dari PT.Columbus Multi Sarana Lampung. 

Pada umumnya kegiatan public relations ditujukan pada dua jenis sasaran publik, 
yaitu lingkungan internal dan lingkungan external. Publik internal/intern, sebagai 
sarana public relations terdiri atas orang-orang yang bergiat didalam 
organisasi/lembaga dan sebagainya, secara fungsional mempunyai tugas dan pekerjaan 
serta kewajiban tertentu, sebagai publik intern mereka terdiri atas kelompok-kelompok 
tertentu yang tidak selalu sama jenisnya untuk organisasi yang satu dengan yang 
lainnya, dalam organisasi berbentuk misalnya: publik intern meliputi publik karyawan, 
hingga publik intern, meliputi: karyawan, serta seluruh staf yang ada di dalam 
perushaaan tersebut. 

Dalam hal pengembangan citra, terkhusus masalah sasaran kegiatan kepublic 
relationsan adalah di lingkungan eksternal, yang dimaksud lingkungan publik eksternal 
yaitu lingkungan publik yang berada diluar organisasi atau lembaga yang harus 
diberikan penerangan informasi untuk dapat membina hubungan baik antara lembaga 
dengan masyarakatnya. Itulah sebabnya, pentingnya PT.Columbus Multi Sarana 
Lampungsebagai lembaga perusahan dalam menjalin hubungan baik dengan lingkungan, 
baik itu internal maupun eksternal karena demi menjaga citra dari lembaga itu sendiri.  

 
B. Analisa Hasil Penelitian  
Manajemen Divisi Marketing (Public Relations) Dalam Membangun Citra di 
PT.Columbus Multi Sarana Lampung.  

Bagian ini peneliti akan coba membahas uraian yang mengkaitkan atau 
mendialogkan hasil temuan penelitian dengan landasan teori yang ada sesuai dengan 
judul penelitian. Peneliti akan mendeskripsikan secara mendalam temuan hasil 
penelitian dan kemudian dikombinasikan dengan konsep teoritis yang ada untuk 
menemukan sebuah temuan baru secara konseptual.  Proses peranan Public Relation 
(Public relations) dalam membangun citra perusahaan, tidak terkecuali di PT.Columbus 
Multi Sarana Lampungmerupakan sebuah kegiatan, ketika perusahaan tersebut sebagai 
suatu organisasi membuat sumber daya manusiawi dan materi tersedia dan efektif 
untuk mencapai tujuan besar organisasinya tercapai. Dalam suatu peranan kinerja 
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masyarakat, karena sebelum kita kelapang kita harus tahu dan dapat memahamkan diri 
terhadap hal apa saja yang ada dilapangan agar kita bisa membaca sebuah informasi dan 
bisa menyikapi keadaan yang sebenarnya dan apabila ada sebuah tantangan ataupun 
ancaman yang datang, dan bisa terbaca dengan melakukan analisis kondisi awal.”  

Dari penjelasan itu, peneliti dapat mendeskripsikan bahwa yang pada dasarnya 
apabila sudah memposisikan diri terhadap kedaaan yang baik, maka akan bisa pula 
membaca keadaan di lapangan dengan memperhatikan analisis kondisi, situasi, keadaan, 
peristiwa awal serta pengaruh- pengaruh didalam dan disekililing organisasi yang 
berdampak pada kehidupan organisasi terkhususnya PT.Columbus Multi Sarana 
Lampungyang bisa dilihat di lingkungannya berupa kekuatan internal, kelemahan 
internal, peluang eksternal, dan tantangan eksternal nya. Seperti lingkungan internalnya 
berupa kekuatan dalam menghadapi situasi dan kondisi serta kemampuan internal yang 
bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategik dalam 
mencapai visi dan misinya terkhusu sasaran dari PT.Columbus Multi Sarana Lampung. 

Pada umumnya kegiatan public relations ditujukan pada dua jenis sasaran publik, 
yaitu lingkungan internal dan lingkungan external. Publik internal/intern, sebagai 
sarana public relations terdiri atas orang-orang yang bergiat didalam 
organisasi/lembaga dan sebagainya, secara fungsional mempunyai tugas dan pekerjaan 
serta kewajiban tertentu, sebagai publik intern mereka terdiri atas kelompok-kelompok 
tertentu yang tidak selalu sama jenisnya untuk organisasi yang satu dengan yang 
lainnya, dalam organisasi berbentuk misalnya: publik intern meliputi publik karyawan, 
hingga publik intern, meliputi: karyawan, serta seluruh staf yang ada di dalam 
perushaaan tersebut. 

Dalam hal pengembangan citra, terkhusus masalah sasaran kegiatan kepublic 
relationsan adalah di lingkungan eksternal, yang dimaksud lingkungan publik eksternal 
yaitu lingkungan publik yang berada diluar organisasi atau lembaga yang harus 
diberikan penerangan informasi untuk dapat membina hubungan baik antara lembaga 
dengan masyarakatnya. Itulah sebabnya, pentingnya PT.Columbus Multi Sarana 
Lampungsebagai lembaga perusahan dalam menjalin hubungan baik dengan lingkungan, 
baik itu internal maupun eksternal karena demi menjaga citra dari lembaga itu sendiri.  

 
B. Analisa Hasil Penelitian  
Manajemen Divisi Marketing (Public Relations) Dalam Membangun Citra di 
PT.Columbus Multi Sarana Lampung.  

Bagian ini peneliti akan coba membahas uraian yang mengkaitkan atau 
mendialogkan hasil temuan penelitian dengan landasan teori yang ada sesuai dengan 
judul penelitian. Peneliti akan mendeskripsikan secara mendalam temuan hasil 
penelitian dan kemudian dikombinasikan dengan konsep teoritis yang ada untuk 
menemukan sebuah temuan baru secara konseptual.  Proses peranan Public Relation 
(Public relations) dalam membangun citra perusahaan, tidak terkecuali di PT.Columbus 
Multi Sarana Lampungmerupakan sebuah kegiatan, ketika perusahaan tersebut sebagai 
suatu organisasi membuat sumber daya manusiawi dan materi tersedia dan efektif 
untuk mencapai tujuan besar organisasinya tercapai. Dalam suatu peranan kinerja 

 

 

terkandung berbagai nilai – nilai dalam regulasi kegiatan manajemen yaitu perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memadukan sumber daya 
manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut, dalam mencapai tujuan 
yang ditetapkan sebelumnya. Peranan divisi marketing, yang didalamnya melakukan 
peranan PR (public relations) ini memiliki fungsi pokok yang tidak jauh beda dengan 
peranan secara umum dari manajeerial dan direksional divisi public relations lainnya, 
yang secara garis besar meliputi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 
pengontrolan. Menurut Winardi dalam bukunya Misiono, peranan organisasi juga 
mengemukakan ada empat macam fungsi peranan manajerial yaitu: perencanaan, 
penggorganisasian, menggerakkan, dan mengawasi. Peranan public relations 
PT.Columbus Multi Sarana Lampungdalam membangun citra peruhaaan, meliputi 
kegiatan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, berapa lama, berapa orang 
yang diperlukan dan berapa jumlah biaya yang dibutuhkan dalam jangkauwan waktu 
perencanaannya yang ada di PT.Columbus Multi Sarana Lampung.   

Maka dapat dideskripsikan bahwa suatu perencanaan terhadap kegiatan peranan 
merupakan syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen atau administrasi, tanpa 
perencanaan maka kegiatan atau pelaksanaan akan mengalami kesulitan bahkan 
kegagalan terkhusus di bidang kepublic relationsannya. Pengorganisasian diartikan 
sebagai kegiatan membagi tugas-tugas kepada orang lain yang terlihat dari kinerja 
peranan kepublic relationsan dalam lembaga besar seperti perusahaan, maka 
pengorganisasian bertujuan untuk menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas 
sesuai dengan prinsip manajemen.  

Pengorganisasian terhadap peranan public relations di PT.Columbus Multi Sarana 
Lampungdilakukan dengan memberikan informasi serta pembagian tugas kepada staf 
public relations tentang semua kegiatan/agenda yang akan dilakukan setiap harinya, 
dengan selalu mengecek kegiatan yang akan dilakukan setiap hari kepada staf public 
relations. Pengorganisasian terhadap peranan public relations ini juga dapat dirumuskan 
sebagai keseluruhan aktivitas manajerial dalam divisi marketing PT.Columbus Multi 
Sarana Lampung, yang didalamnya juga melakukan kegiatan kepublic relationsan dalam 
mengelompokan orang-orang serta menetapkan tugas dan fungsi, wewenang dan 
tangung jawab nya baik itu dalam memiliki tujuan yang jelas, ada kesatuan tujuan 
tindakan dan pikiran, ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, 
pembagian tugas sesuai dengan kemampuan, keahlian dan bakat masing-masing 
sehingga dapat menimbulkan kerja sama yang harmonis dilingkungan PT.Columbus 
Multi Sarana Lampung  

Peranan PR dalam membangun citra perusahaan juga terlihat dari penggerakan 
tiap staf divisi marketing yang menjalankan kegiatan kepublic relationsan. Bagi peneliti 
pergerakan merupakan sebuah tindakan kegiatan untuk menggerakkan orang lain agar 
suka dan dapat bekerja dalam upaya pencapaian tujuan. Pada hal ini terdapat penekanan 
tentang keharusan cara yang tepat digunakan untuk mengerakan, yaitu dengan 
memotivasi atau memberi motif-motif bekerja kepada bawahan agar mau dan senang 
melakukan segala aktivitas dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, 
misalkan mengarahkan, dan membimbing serta memastikan kepada anggota public 
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relations apakah pengambilan dokumentasi, penulisan berita sudah ada yang 
mengerjakan serta satu hari sebelum kegiatan, divisi marketing selalu mempersiapkan 
benda-benda publikasi dan ini merupakan salah satu cara yang kami lakukan untuk 
membangun pencitraan PT.Columbus Multi Sarana Lampung sebagai perusahaan yang 
bergerak di bidang penjualan barang-barang elektronik dan furniture yang telah ada 
untuk masyarakat ketahui, kemudian mempublis berita yang masuk dari dalam maupun 
luar dengan tetap memperhatikan pembagian kerjanya kepada anggota public relations. 

Pengawasan di PT.Columbus Multi Sarana Lampungmerupakan sebuah proses 
menetapkan hasil yang dicapai atau mengevaluasi kinerja yaitu mengkoreksi hasil kerja 
berdasarkan rencana yang ditetapkan. Dengan demikian pengawasan merupakan bagian 
dari akhir aktivitas menejerial untuk mengefektifkan pencapaian hasil atau tujuan 
PT.Columbus Multi Sarana Lampungsebagai sebuah organisasi perusahaan yang ada dan 
dijalankan secara professional, dalam hal ini pengawasan atau controlling setiap 
melakukan kegiatan yang sudah direncanakan selalu mengecek kegiatan yang akan 
dilakukan esok harinya baik yang sudah terprogram dijadwal ataupun kegiatan yang 
terlaksana tiba-tiba jadi tetap ada pengawasan dalam pelaksanaannya, misalkan ada 
kendala dalam kegiatan bisa langsung ditanggapi dan bisa langsung memperbaikinya. 

 
Peranan Head Marketing (Public Relations) Dalam Membangun Citra di PT.Columbus 
Multi Sarana Lampung  

Berdasarkan temuan peneliti bahwa pada implementasinya dalam peranan public 
relations dalam membangun citra di PT.Columbus Multi Sarana Lampung itu diperlukan 
seorang pengendali dalam pelaksanaan kegiatan yaitu dengan mengunakan tiga langkah 
strategi yaitu: adanya brand (merek), posisi, dan keunggulan perusahaan dan 
keunikannya, karena citra akan terbentuk dengan sendirinya apabila lembaga 
pendidikan tersebut memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam model 
pembentukan citra (image) menjelaskan bahwa strategi pencitraan adalah sebuah upaya 
yang tidak datang tiba-tiba dan tidak bisa direkayasa.  
Menurut Paradilah ada tiga langkah strategi dalam membangun citra yaitu: Branding, 
Position and Differensiasi.  
1) Pertama Brand atau merek merupakan bagian terpenting bagi institusi, karena 

merek akan memberikan citra kepada lembaga, sebuah merek akan memiliki potensi 
jika memperhatikan:  a). Kualitas adalah nomor satu yang diinginkan oleh konsumen, 
karena kepuasan konsumen digunakan untuk mengukur nilai-nilai merek (brand 
values),  b). Being First, ialah pertama dalam pasar bukan dalam teknologi,  c). Unique 
positioning concept, ialah merek harus memiliki konsep yang unik yang 
membedakan dengan kompetitornya, d). Strong communications program berati 
merek yang sukses harus di sertai dengan penjualan yang efektif, pengiklanan, 
kampanye, promosi, yang akan mengkomunikasikan fungsi dari brand itu dan nilai-
nilai yang terkandung didalamnya,  e), Time and consistenscy, maksutnya merek 
tidak diangun dalam waktu yang cepat, namun membutuhkan waktu untuk 
membangun merek tersebut dan nilai-nilai yang ada didalamnya. Dalam memelihara 
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relations apakah pengambilan dokumentasi, penulisan berita sudah ada yang 
mengerjakan serta satu hari sebelum kegiatan, divisi marketing selalu mempersiapkan 
benda-benda publikasi dan ini merupakan salah satu cara yang kami lakukan untuk 
membangun pencitraan PT.Columbus Multi Sarana Lampung sebagai perusahaan yang 
bergerak di bidang penjualan barang-barang elektronik dan furniture yang telah ada 
untuk masyarakat ketahui, kemudian mempublis berita yang masuk dari dalam maupun 
luar dengan tetap memperhatikan pembagian kerjanya kepada anggota public relations. 

Pengawasan di PT.Columbus Multi Sarana Lampungmerupakan sebuah proses 
menetapkan hasil yang dicapai atau mengevaluasi kinerja yaitu mengkoreksi hasil kerja 
berdasarkan rencana yang ditetapkan. Dengan demikian pengawasan merupakan bagian 
dari akhir aktivitas menejerial untuk mengefektifkan pencapaian hasil atau tujuan 
PT.Columbus Multi Sarana Lampungsebagai sebuah organisasi perusahaan yang ada dan 
dijalankan secara professional, dalam hal ini pengawasan atau controlling setiap 
melakukan kegiatan yang sudah direncanakan selalu mengecek kegiatan yang akan 
dilakukan esok harinya baik yang sudah terprogram dijadwal ataupun kegiatan yang 
terlaksana tiba-tiba jadi tetap ada pengawasan dalam pelaksanaannya, misalkan ada 
kendala dalam kegiatan bisa langsung ditanggapi dan bisa langsung memperbaikinya. 

 
Peranan Head Marketing (Public Relations) Dalam Membangun Citra di PT.Columbus 
Multi Sarana Lampung  

Berdasarkan temuan peneliti bahwa pada implementasinya dalam peranan public 
relations dalam membangun citra di PT.Columbus Multi Sarana Lampung itu diperlukan 
seorang pengendali dalam pelaksanaan kegiatan yaitu dengan mengunakan tiga langkah 
strategi yaitu: adanya brand (merek), posisi, dan keunggulan perusahaan dan 
keunikannya, karena citra akan terbentuk dengan sendirinya apabila lembaga 
pendidikan tersebut memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam model 
pembentukan citra (image) menjelaskan bahwa strategi pencitraan adalah sebuah upaya 
yang tidak datang tiba-tiba dan tidak bisa direkayasa.  
Menurut Paradilah ada tiga langkah strategi dalam membangun citra yaitu: Branding, 
Position and Differensiasi.  
1) Pertama Brand atau merek merupakan bagian terpenting bagi institusi, karena 

merek akan memberikan citra kepada lembaga, sebuah merek akan memiliki potensi 
jika memperhatikan:  a). Kualitas adalah nomor satu yang diinginkan oleh konsumen, 
karena kepuasan konsumen digunakan untuk mengukur nilai-nilai merek (brand 
values),  b). Being First, ialah pertama dalam pasar bukan dalam teknologi,  c). Unique 
positioning concept, ialah merek harus memiliki konsep yang unik yang 
membedakan dengan kompetitornya, d). Strong communications program berati 
merek yang sukses harus di sertai dengan penjualan yang efektif, pengiklanan, 
kampanye, promosi, yang akan mengkomunikasikan fungsi dari brand itu dan nilai-
nilai yang terkandung didalamnya,  e), Time and consistenscy, maksutnya merek 
tidak diangun dalam waktu yang cepat, namun membutuhkan waktu untuk 
membangun merek tersebut dan nilai-nilai yang ada didalamnya. Dalam memelihara 

 

 

nilai-nilai dalam merek tersebut membutuhkan waktu yang berkesinambungan dan 
dihubungkan dengan perubahan lingkungan.  

2) Kedua Posisi, merupakan penempatan lembaga pada posisi yang benar, pada level 
segmentasi, agar lebih fokus maka pihak lembaga harus mampu membidik 
segmentasi tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditargetkan, hal ini akan 
mempermudah mengukur kemampuan internal serta memperlihatkan tujuan dan 
arah lembaga itu sendiri dihadapan masyarakat. 

3) Ketiga sisi keunggulan yang dimiliki oleh pihak lembaga yang tidak dimiliki oleh 
lembaga lain, dengan keunggulan ini akan mempermudah memberikan keterangan 
dan identitas pada khalayak atau dengan kata lain meletakkan posisi lembaga di 
masyarakat. 

Pada dasarnya dalam menilai peranan public relations PT.Columbus Multi Sarana 
Lampungdalam membangun citranya sebagai perusahaan dan industri yang bergerak di 
bidang penjualan barang-barang elektronik dan furniture menghasilkan dua kategori, 
yaitu produk sepenuhnya yaitu jasa/pelayanan perusahaan dan produk parsial adalah 
testimony kepuasan dari masyarakat. Produk-produk terdiri dari beragam barang-
barang elektronik dan furniture. Para produk ini yang merupakan wilayah kendali penuh 
keunggulan perusahaan tersebut, dan merupakan tolak ukur pelayanan perusahaan 
tersebut dapat menjadi lembaga sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan 
barang-barang elektronik dan furniture, yang tidak hanya dipercaya public tapi juga 
disegani oleh kompenen sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang-
barang elektronik dan furniture serupa lainnya. Kemudian langkah peranan PR dalam 
membangun citra perusahaan, juga terlihat dari kinerja seorang pemimpin dari divisi 
marketing, yang didalamnya menjalankan peranan public relations, pimpinan tersebut 
harus mampu memahamkan tentang apa yang ingin dicapai misalkan dalam pemahaman 
tentang citra PT.Columbus Multi Sarana Lampungkepublik, memahamkan diri dengan 
keadaan dalam membaca kondisi lingkungan, menentukan sutu sasaran yang akan 
cicapai salah satunya dengan mengunakan sitem komunikasi yang baik antara 
komunikator dan komunikannya dan langkah ini semua yang sudah dilakukan pihak 
PT.Columbus Multi Sarana Lampungdalam melakukan strategi peranan PR-nya untuk 
membangun citra PT.Columbus Multi Sarana Lampung itu sendiri. 
 
Citra PT. Columbus Multi Sarana Lampung di Masyarakat.  

Menurut temuan peneliti dilapangan, ketika melakukan kunjungan pra-riset 
dilapangan sudah baik bisa dilihat dari kegiatan sehari-hari para pimpinan dan staf 
bawahannya baik itu dalam melakukan sebuah kegiatan apa saja yang diadakan di 
PT.Columbus Multi Sarana Lampung, sesuai dengan apa yang direncanakan atas 
manajemen diviis marketing, yang didalamnya menjalankan peranan public relationsnya, 
kemudian citra PT.Columbus Multi Sarana Lampungitu baik di masyarakat bisa dilihat 
melalui komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan serta pelayanan yang baik 
terhadap masyarakat dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh 
masyarakat secara menyeluruh (memuaskan) masyarakat yang bertanya tentang 
PT.Columbus Multi Sarana Lampungtidak hanya terhadap keunggulan produk barang-
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barang elektronik dan furniture, lalu pelayanan jasa yang diberikan, kemudian dilihat 
dari prestasi perusahaan dan prestasi kinerja para staf didalamnya, sarana prasarana 
(pasilitas) yang memadai, kepuasan pelangan serta berbagai hal membanggakan lainnya 
dalam membangun citra perusahaan, baik ditingkat internal perusahaan, maupun 
kepada lembaga, instansi dan stakeholder lainnya dan yang paling penting pelayanan 
terhadap masyarakat yang mencari tahu informasi terhadap PT.Columbus Multi Sarana 
Lampungdalam penyampaikan komunikasinya harus baik, seperti cara public relations 
PT.Columbus Multi Sarana Lampungdalam menjalankan tugasnya. Jadi dari sinilah 
sebuah citra itu bisa dilihat secara nyata oleh seluruh masyarakat luas, bahwa citra 
PT.Columbus Multi Sarana Lampungsudah level tataran baik dan tugas public relations 
harus bisa mempublikasikan keadaan yang sebenarnya kepada masyarakat luas tentang 
apa saja kegiatan dan prestasi dari PT.Columbus Multi Sarana Lampung langsung, 
melalui berbagai media massa, media social dan media internal perusahaan (kliiping) 
dengan tetap selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keprofesionalitasan dari perusahaan 
tersebut untuk kebutuhan masyarakat secara baik. Dari paparan analisis diatas secara 
keseluruhan maka hasil penelitian ini dapat peneliti simpulkan bahwa peranan PR dalam 
membangun citra di PT.Columbus Multi Sarana Lampung sudah dijalankan dan berjalan 
dengan sangat baik.  

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti mengenai 
peran public relations dalam membangun citra di PT Columbus Multi Saran Lampung, 
maka diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya ialah :  

1) Peran Public Relations (PR) PT Columbus Multi Sarana Lampung dalam 
membangun citra perusahaan mengalami kendala. Hal itu disebabkan PR diperusahaan 
tersebut bukan merupakan departemen / divisi tersendiri, tapi sub-departemen 
dibawah departemen Head Marketing, yang dilaksanakan oleh sub-departemen 
Administrasi – Marketing (ADM – Marketing). Belum lagi, sebagaian besar staf / 
karyawan di divisi Head marketing, dengan sub divisi ADM-Marketing didalamnya masih 
sedikit yang memiliki dasar keilmupengetahuan, bakat/talenta hingga pengalaman 
dibidang PR. 

2) Selain itu, Peran Public Relations (PR) PT Columbus Multi Sarana Lampung 
dalam membangun citra perusahaan juga terjadi kendala lainnya, akibat dari peranan 
dan fungsi PR ini yang juga terkadang dilakukan oleh karyawan / staf dari divisi / 
departemen lainnya, karena terbatasnya kuantitas SDM PR dari departemen marketing 
dengan akses dan ruang lingkup kerja yang luas se-antero Bandar Lampung, sehingga 
secara manajerial, divisi marketing meminta perbantuan staf / karyawan divisi dari 
antar divisi lainnya. Selain itu, strategi perusahaan dan arah kebijakan pimpinan (kepala 
cabang) terhadap Head Marketing PR dalam terus mempertahankan pembangunan citra 
perusahaan, yang ternyata belum diaplikasikan secara optimal dilapangan oleh staf divisi 
lain dalam membantu divisi marketing.   

3) Selain itu, Peran Public Relations (PR) PT Columbus Multi Sarana Lampung 
dalam membangun citra perusahaan itu mengalami hambatan bila dapat dideskripsikan 
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barang elektronik dan furniture, lalu pelayanan jasa yang diberikan, kemudian dilihat 
dari prestasi perusahaan dan prestasi kinerja para staf didalamnya, sarana prasarana 
(pasilitas) yang memadai, kepuasan pelangan serta berbagai hal membanggakan lainnya 
dalam membangun citra perusahaan, baik ditingkat internal perusahaan, maupun 
kepada lembaga, instansi dan stakeholder lainnya dan yang paling penting pelayanan 
terhadap masyarakat yang mencari tahu informasi terhadap PT.Columbus Multi Sarana 
Lampungdalam penyampaikan komunikasinya harus baik, seperti cara public relations 
PT.Columbus Multi Sarana Lampungdalam menjalankan tugasnya. Jadi dari sinilah 
sebuah citra itu bisa dilihat secara nyata oleh seluruh masyarakat luas, bahwa citra 
PT.Columbus Multi Sarana Lampungsudah level tataran baik dan tugas public relations 
harus bisa mempublikasikan keadaan yang sebenarnya kepada masyarakat luas tentang 
apa saja kegiatan dan prestasi dari PT.Columbus Multi Sarana Lampung langsung, 
melalui berbagai media massa, media social dan media internal perusahaan (kliiping) 
dengan tetap selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keprofesionalitasan dari perusahaan 
tersebut untuk kebutuhan masyarakat secara baik. Dari paparan analisis diatas secara 
keseluruhan maka hasil penelitian ini dapat peneliti simpulkan bahwa peranan PR dalam 
membangun citra di PT.Columbus Multi Sarana Lampung sudah dijalankan dan berjalan 
dengan sangat baik.  

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti mengenai 
peran public relations dalam membangun citra di PT Columbus Multi Saran Lampung, 
maka diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya ialah :  

1) Peran Public Relations (PR) PT Columbus Multi Sarana Lampung dalam 
membangun citra perusahaan mengalami kendala. Hal itu disebabkan PR diperusahaan 
tersebut bukan merupakan departemen / divisi tersendiri, tapi sub-departemen 
dibawah departemen Head Marketing, yang dilaksanakan oleh sub-departemen 
Administrasi – Marketing (ADM – Marketing). Belum lagi, sebagaian besar staf / 
karyawan di divisi Head marketing, dengan sub divisi ADM-Marketing didalamnya masih 
sedikit yang memiliki dasar keilmupengetahuan, bakat/talenta hingga pengalaman 
dibidang PR. 

2) Selain itu, Peran Public Relations (PR) PT Columbus Multi Sarana Lampung 
dalam membangun citra perusahaan juga terjadi kendala lainnya, akibat dari peranan 
dan fungsi PR ini yang juga terkadang dilakukan oleh karyawan / staf dari divisi / 
departemen lainnya, karena terbatasnya kuantitas SDM PR dari departemen marketing 
dengan akses dan ruang lingkup kerja yang luas se-antero Bandar Lampung, sehingga 
secara manajerial, divisi marketing meminta perbantuan staf / karyawan divisi dari 
antar divisi lainnya. Selain itu, strategi perusahaan dan arah kebijakan pimpinan (kepala 
cabang) terhadap Head Marketing PR dalam terus mempertahankan pembangunan citra 
perusahaan, yang ternyata belum diaplikasikan secara optimal dilapangan oleh staf divisi 
lain dalam membantu divisi marketing.   

3) Selain itu, Peran Public Relations (PR) PT Columbus Multi Sarana Lampung 
dalam membangun citra perusahaan itu mengalami hambatan bila dapat dideskripsikan 

 

 

dari kegiatan (attitude komunikasi manajemen)nya, yang lebih cenderung karena sisi 
komunikasi, structural dan manajemen peranan PR yang kurang efektif dan tidak bisa 
dijalankan dengan baik oleh staf / karyawan dari divisi lainnya. Selain itu, tentu akan 
terjadi ketimpangan secara teknis maupun non – teknis dari tata pelaksanaan kinerja PR 
diperusahaan tersebut, secara internal maupun eksternal, baik permasalahan ini yang 
sifatnya terbuka (dapat diketahui penghuni perusahaan) maupun tertutup (ditutup – 
tutupi pihak perusahaan). Meskipun kesenjangan ini belum berdampak fatal, namun 
fenomena ini dapat menjadi preseden buruk dan mengikis citra perusahaan yang telah 
dibangun lama. Selain itu, pola komunikasi Divisi Head marketing yang terbangun 
dengan antar divisi lain terkadang sering mandek, karena kurang koordinasi dan sinergi 
antar divisi yang harus lebih ditingkatkan lagi.. 
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Abstrak 

 
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara Online Single 
Submission maka dilakukan penelitian dengan pendekatan  Logika fuzzy yang dianggap 
mampu memetakan suatu input dan output dengan tidak mengabaikan faktor-faktor 
yang ada. Sehingga dapat menujukan analisis tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap 
kualitas pelayanan perizinan secara online. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman 
Modal dan PTSP Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 
yang dilakukan terhadap 40 orang responden, g responden, analisis tingkat kepuasan 
pelaku usaha terhadap kualitas pelayanan perizinan secara online single submission (oss) 
melalui pendekatan Fuzzy Logic dengan menggunakan metode Mamdani didapatkan 
hasil akhir dengan nilai output untuk kepuasan pelaku usaha sebesar 131,4 (dengan range 
80-160) dengan presentase 63% yaitu cukup puas. Pendekatan Fuzzy juga menampilkan 
hasil samar untuk nilai akhir yang berada di area antara kualitas pelayanan cukup puas 
dan puas dengan presentase nilai sebesar 37%. Fuzzy logic mampu menampilkan area 
samar yang menunjukkan bahwa  pelayanan perizinan online secara Online Single 
Submission yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pesisir 
Barat .berada ditingkat kualitas pelayanan cukup puas dan sisanya mengarah ke . Hal. 
Dilihat dari dimensi kualitas jasa yang memiliki tingkat kepuasan paling tinggi yaitu 
Dimensi Realibilty (Kehandalan) dengan nilai domain sebesar 140,4 dan  nilai dipaling 
rendah berada pada dimensi Responsiveness (Daya Tanggap) dengan nilai domain 130,8. 
Kata Kunci : analisa, fuzzy logic, Online Single Submission, pelayanan 

 

 
 



214 VOLUME 1 NOMOR 1 TAHUN 2021

K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

 

 

ANALYSIS OF BUSINESS SATISFACTION LEVEL WITH FUZZY 
LOGIC APPROACH TO QUALITYONLINE SINGLE SUBMISSION 

(OSS) AT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) 

KABUPATEN PESISIR BARAT 
 

Abstract 
In order to improve the quality of online single submission licensing services, a research 
was conducted using a fuzzy logic approach which is considered capable of mapping an 
input and output without ignoring the existing factors. So that it can address the 
analysis of the level of satisfaction of business actors with the quality of online licensing 
services. This research was conducted at the Investment Office and PTSP Pesisir Barat. 
Based on the results of the analysis and discussion conducted on 40 respondents, g 
respondents, analysis of the level of satisfaction of business actors on the quality of 
online single submission (OSS) licensing services through the Fuzzy Logic approach 
using the method Mamdani obtained the final result with an output value for business 
actor satisfaction of 131.4 (with a range of 80-160) with a percentage of 63% which is 
quite satisfied. The fuzzy approach also shows vague results for the final score that is in 
the area between service quality, quite satisfied and satisfied with a percentage value of 
37%. Fuzzy logic is able to display a vague area which indicates that the Online Single 
Submission online licensing service provided by the Investment Agency and PTSP of 
Pesisir Barat is at the level of service quality that is quite satisfied and the rest leads to 
satisfaction This shows that the quality of online licensing services provided is good. 
Judging from the service quality dimension which has the highest level of satisfaction, 
namely the Realibilty Dimension (Reliability) with a domain value of 140.4 and the lowest 
value is in the Responsiveness dimension with a domain value of 130.8. 
Keywords: analysis, fuzzy logic, Online Single Submission, service 
 
PENDAHULUAN  

Pelayanan Publik merupakan kewajiban Pemerintah kepada setiap warga negara 
dan penduduk. Pelayanan publik sendiri merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang masuk dalam 
kerangka negara Indonesia dan juga pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2009 
tentang pelayanan publik. Pemerintah sebagai perangkat negara harus mampu 
menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. 

Tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur pemerintah menyangkut 
pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Satu hal yang hingga saat ini 
seringkali masih menjadi masalah dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah di 
daerah adalah dalam bidang public service (pelayanan umum), terutama dalam hal 
kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah 
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sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan 
pelayanan yang semakin berkualitas.  

Apalagi dalam menghadapi kompetisi di era globalisasi, kualitas pelayanan 
aparatur pemerintah akan semakin ditantang untuk semakin optimal dan mampu 
menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi kualitas maupun 
dari segi pelayanan. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut hubungan antara 
lembaga pemberi jasa pelayanan dengan masyarakat yang membutuhkan. Dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945 maka 
pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri. Untuk menciptakan 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah melakukan strategi melalui 
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sejak dikeluarkannya UU No. 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 
Tahun 2004, Pemerintah Daerah secara terus menerus meningkatkan pelayanan publik. 
Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah diberikan keleluasaan lebih 
besar untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 
yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin 
berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak 
untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. 

Tuntutan masyarakat mengenai perbaikan kualitas pelayanan publik ditanggapi 
oleh pemerintah dengan serius. Denagan dikeluarkannya UU No.25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya perbaikan pelayanan publik. 
Selain  itu,  disebutkan juga  mengenai standar pelayanan yang merupakan ukuran 
yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh 
pemberi dan penerima pelayanan. Dalam  pasal 5  UU  No.  25  Tahun 2009  tentang  
Pelayanan Publik ruang lingkup pelayanan publik  meliputi pelayanan barang dan 
publik dan  jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan 
perundang- undangan. UU  No.  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik  
merupakan acuan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan publik dalam pengaturan 
dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya. Buruknya 
sistem birokrasi pemerintahan dimasa lalu dengan segala implikasinya  menjadi  titik  
tolak  pemikiran  pemerintah  untuk  melakukan usaha-usaha perbaikan kualitas 
pelayanan publik. 

Hal tersebut  mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya 
kualitas pelayanan publik terhadap kemajuan pembangunan baik itu pelayanan publik 
yang dilakukan oleh pusat maupun oleh pemerintah daerah dalam hal pelayanan, 
salah satunya pelayanan dalam hal perizinan. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh 
aparatur pemerintah khususnya pelayanan di bidang perizinan dirasakan masih belum 
sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering 
mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, termasuk di 
dalamnya proses yang berbelit - belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka 
sering bolak - balik dari satu kantor ke kantor yang lain hanya untuk mengurus suatu 
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layanan perizinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa 
dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara 
keseluruhan menjadi buruk. Bagi masyarakat masalah yang sering dikeluhkan adalah 
ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan izin yang tidak pasti selesainya, 
sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya tinggi. Bagi masyarakat kondisi ini 
menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga 
mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya sistem perizinan elektronik 
untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan 
kemudahan kepada masyarakat pelalu usaha agar lebih antusias dalam mengurus 
perizinan, sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang 
mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar 
suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan 
hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis 
elektronik yang disebut dengan OSS. 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 
Pesisir Barat mulai menerbitkan system pendaftaran berbasis elektronik (OSS) pada 
Tahun 2018. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single 
Submission yang (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 
untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota 
kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. (PP No. 24/2018). Dengan diterbitkannya PP 
No. 24/2018, seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih 
rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, 
Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan 
melakukan penyesuaian dengan sistem OSS. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan 
dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, 
baik perorangan maupun non perorangan. 

Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti 
misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya. Dengan 
diterapkannya system OSS ini diharapkan mampu menjawab berbagai keluhan dari 
masyarakat maupun pelaku usaha dalam mengurus izin. Akan tetapi dalam 
penerapannya masih terdapat beberapa kelemahan yang berada di dalam Dinas 
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat maupun 
dari luar Saat ini diyakini bahwa kunci utama adalah dengan memberikan kualitas 
pelayanan yang dapat menciptakan kepuasan pelanggan (customer satisfaction). 
Pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dalam hal ini pelaku usaha  berlangsung 
saat pelanggan mendapatkan hasil yang baik dari kebutuhannya. (Vina Yulmanita ,2010). 
Layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  juga 
merupakan harapan dari para pelaku usaha , Hal tersebut bisa dilihat banyaknya potensi 
daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Barat. Pelayanan yang baik harus mampu 
diberikan oleh bidang perizinan. Setiap pelaku usaha memiliki penilaian dan harapan 
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tersendiri terhadap pilihannya sehingga menimbulkan tingkat kepuasan yang berbeda 
beda, ini merupakan indikator yang baik untuk mengukur kualitas pelayanan yang 
mereka terima. Kabupaten Pesisir Barat memang merupakan satu-satunya kabupaten 
yang tertinggal di Provinsi Lampung dimana merupakan hasil pemekaran dari kabupaten 
induk yakni Kabupaten Lampung Barat akan tetapi dari sisi penerapan pelayanan 
perizinan Online Single Submission (OSS) yang sudah awal menerapkan setelah 
Kabupaten Way kanan sejak sistem ini diluncurkan pertengahan tahun 2018 dan 
dibuktikan dengan apresiasi yang baik dari bapak Presiden Jokowi dalam acara Rapat 
Koordinasi Bupati di Istana Bogor tahun 2019.  

Kualitas pelayanan bukan hanya masalah dalam mengontrol kualitas yang akan 
datang saja, akan tetapi juga pencegahan terjadinya kualitas pelayanan yang buruk sejak 
awal. Para calon pelaku usaha menginginkan pelayanan yang bisa diterima secara cepat 
dan baik, dan hal tersebut juga menjadi nilai dalam peningkatan kualitas pelayanan. 
Tingkat kepuasan yang berbeda dari para calon pelaku usaha menjadi indikator yang 
baik untuk pengukuran tingkat kualitas ataupun pelayanan yang mereka terima. Kualitas 
pelayanan yang baik dimana pemberi layanan mampu memberikan pelayanan yang 
memuaskan sehingga dapat memenuhi permintaan dan harapan pelaku usaha. Salah 
satu kajian Artificial Intelligence adalah logika fuzzy.  

Berdasarkan prapenelitian yang telah dilakukan dalam bentuk wawancara 
terhadap pelaku usaha yang melakukan pelayanan perizinan dengan menggunakan oss 
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada hari selasa, 17 April 2018, diperoleh dari 
sumber pertama bahwa pelayanan perizinan yang diberikan sudah memuaskan, pegawai 
memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan. Sumber kedua mengatakan bahwa 
sarana dan prasarana sudah memadai, seperti ruang pelayanan yang bersih dan nyaman, 
setiap masyarkat pelaku usaha bisa mengakses informasi mengenai perkuliahan dengan 
mudah. Sumber ketiga mengatakan pelayanan perizinan dengan penggunaan Aplikasi 
Online Single Submission (OSS)  yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP 
kurang memuaskan, sarana dan prasarana pendukung seperti LCD kurang memadai, 
masyarakat dituntut untuk mencari sendiri fasilitas itu, tidak ramah, penjelasan yang 
diberikan sulit dipahami sehingga membuat masyarakat menunggu lama. Berdasarkan 
data yang diperoleh dari Bagian Kepegawaian Dinas  Penanaman Modal dan PTSP 
Kabupaten Pesisir Barat dari total seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah 18 orang  
dan  12 orang Pegawai Kontrak ditemukan data bahwa  hanya 1 orang yang mengikuti 
serta lulus  Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Perizinan Online yang diselengaarakan 
oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sehingga menimbulkan 
permasalahan dalam pemahaman serta penguasaan teknologi sehingga transfer kepada 
pegawai lain menimbulkan kesulitan dan pada akhirnya masyarakat kesulitan juga dalam 
memahami perizinan melalui online selain itu juga waktu penyelesaian perizinan yang 
semakin lama.  

Berdasarkan penuturan diatas, jelas terdapat perbedaan tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Berkaitan dengan ketidakpastian yang 
ada dalam menentukan tingkat kepuasan masyarkat pelaku usaha terhadap pelayanan 
perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pesisir Barat sebagai bentuk evaluasi, maka 
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perlu adanya metode yang dapat membantu dalam menganalisis ketidakpastian itu, 
maka dari itu metode fuzzy bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat menyelesaikan 
masalah tersebut. Fuzzy merupakan salah satu metode untuk melakukan analisis sistem 
yang mendukung ketidakpastian terhadap penilaian manusia. Untuk mempresentasikan 
hasil logika. Metode mamdani merupakan metode yang fleksibel terhadap data yang ada. 
Oleh karena itu  Pendekatan Logika Fuzzy dapat mengukur tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Pesisir Barat. 
Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Analisis 
Tingkat Kepuasan Pelaku Usaha Dengan Pendekatan Fuzzy Logic Terhadap Kualitas 
Pelayanan Perizinan Secara Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman 
Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dimana bertujuan yakni menganalis dan 
mendeskripsikan tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan online 
OSS pada  Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir 
Barat. Penelitian ini mengunakan Teori Kohler dengan analisa menggunakan fuzzy logic 
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Pelayanan Perizinan Secara Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman 
Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dimana bertujuan yakni menganalis dan 
mendeskripsikan tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan online 
OSS pada  Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir 
Barat. Penelitian ini mengunakan Teori Kohler dengan analisa menggunakan fuzzy logic 
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TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pelayanan Publik 

Pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan, dan mengurus, 
menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang, artinya obyek 
yang dilayani adalah individu, pribadi, dan kelompok organisasi sedangkan menurut 
publik dapat diartikan sebagai masyarakat atau rakyat. Aktivitas pelayanan merupakan 
bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 
layanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Senada dengan pernyataan Lijan Poltak 
Sinambela bahwa “Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan 
secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 
kehidupan manusia”.  

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan bahwa 
“Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pelayanan 
publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk 
memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan mereka. 
 
2.OSS (Online Single Submission) 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission 
yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 
bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 
Karena OSS sekarang adalah satu-satunya gerbang, maka yang menanganinya proses di 
OSS juga lembaga khusus. Berdasarkan Pasal 1 poin 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 
24/2018, selanjutnya disebut PP tentang OSS”) disebutkan bahwa lembaga OSS adalah 
lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang koordinasi penanaman modal. Selanjutnya, di aturan yang sama dikatakan bahwa 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS merupakan perizinan 
berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem 
elektronik yang terintegrasi. 

Untuk bisa mendapatkan izin usaha di OSS, kamu harus terlebih dahulu 
mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha yang 
diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB ini 
adalah salah satu terobosan penting pada proses perizinan usaha di Indonesia. Selain 
karena memuat data-data perusahaan, NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar 
Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir  (API) dan akses kepabeanan. 
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3. Fuzzy Logic  
Fuzzy Logic merupakan kecerdasan buatan yang pertama kali dipublikasikan oleh 

Prof.Dr. Lotfi Zadeh yang berasal dari Pakistan. Melaluifuzzy logic ini sistem dapat 
membuat keputusan sendiri dan terkesan seperti memiliki perasaan, karena memiliki 
keputusan lain selain iya (logika 1) dan tidak (logika 0). Oleh karena itu fuzzy logic sangat 
berbeda jauh dari alur algoritma pemrogaman. Sebagai contoh adalah robot yang 
menggunakan fuzzy logic dapat memprediksikan kapan ia harus bertindak atau 
menghindar saat ada halangan di depannya dengan hanya ada peringatan ―awas‖ dan 
tanpa ada hitungan matematis yang diberikan oleh user. Sedangkan robot yang 
menggunakan algoritma pemrograman konvensional tidak akan dapat memutuskan 
sendiri untuk menghindar dari halangan yang ada di depannya.  

Sebuah metodologi “berhitung” dengan variable kata-kata(linguistic variable), 
sebagai pengganti berhitung dengan bilangan. Kata kata yang digunakan dalam fuzzy 
logic memang tidak sepresisi bilangan, namun kata-kata jauh lebih dekat dengan intuisi 
manusia. Manusia biasa langsung “merasakan“ nilai dari variabel kata-kata yang sudah 
dipakainya sehari-hari. Demikianlah, fuzzy logic membutuhkan”ongkos” yang lebih 
murah dan memecahkan berbagai masalah yang bersifat fuzzy.  

Fuzzy logic merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ketidakpastian. Fuzzy logic 
dianggap mampu untuk memetakan suatu input kedalam suatu output tanpa mengabaikan 
faktor–faktor yang ada. Fuzzy logic diyakini dapat sangat fleksibel dan memiliki toleransi 
terhadap data-data yang ada. Fuzzy logic, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan 
sebagai Logika Kabur atau Logika Samar, dapat dikatakan sebagai “logika baru yang sudah 
lama”. Hal ini karena ilmu tentang Fuzzy logic secara modern dan metodis ditemukan pada 
tahun 1965, namun konsep Fuzzy logic sudah melekat pada diri manusia, sejak manusia ada. 
Konsep Fuzzy logic dapat dengan mudah kita temukan pada perilaku manusia dalam 
kesehariannya. Himpunan fuzzy memiliki dua atribut yaitu:  
a. Linguistik, yaitu nama suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dengan 

menggunakan bahasa alami, misalnya DINGIN, SEJUK, PANAS mewakili variabel 
temperatur.  

b. Numeris, yaitu suatu nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel, misalnya 10, 
35, 40, dan sebagainya. 
 

4. Kepuasan  
Pelaku usaha merupakan fokus utama dalam pembahasan mengenai kepuasan dan 

kualitas jasa. Dalam hal ini pelanggan memegang peranan cukup penting dalam 
mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan untuk 
menilai kualitas layanan. Kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atas kinerja dan 
harapan. Jika kinerja melebihi harapan pelanggan amat puas atau senang. Banyak 
perusahaan memfokuskan pada kepuasan tinggi karena pelanggan yang tingkat 
kepuasannya sedang sedang saja, akan mudah untuk berubah pikiran apabila mendapat 
tawaran yang lebih baik. Tingkat kepuasan yang tinggi akan menciptakan kelekatan 
emosional terhadap merek tertentu, hasilnya adalah kesetiaan pelanggan yang sangat 
tinggi. 
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3. Fuzzy Logic  
Fuzzy Logic merupakan kecerdasan buatan yang pertama kali dipublikasikan oleh 

Prof.Dr. Lotfi Zadeh yang berasal dari Pakistan. Melaluifuzzy logic ini sistem dapat 
membuat keputusan sendiri dan terkesan seperti memiliki perasaan, karena memiliki 
keputusan lain selain iya (logika 1) dan tidak (logika 0). Oleh karena itu fuzzy logic sangat 
berbeda jauh dari alur algoritma pemrogaman. Sebagai contoh adalah robot yang 
menggunakan fuzzy logic dapat memprediksikan kapan ia harus bertindak atau 
menghindar saat ada halangan di depannya dengan hanya ada peringatan ―awas‖ dan 
tanpa ada hitungan matematis yang diberikan oleh user. Sedangkan robot yang 
menggunakan algoritma pemrograman konvensional tidak akan dapat memutuskan 
sendiri untuk menghindar dari halangan yang ada di depannya.  

Sebuah metodologi “berhitung” dengan variable kata-kata(linguistic variable), 
sebagai pengganti berhitung dengan bilangan. Kata kata yang digunakan dalam fuzzy 
logic memang tidak sepresisi bilangan, namun kata-kata jauh lebih dekat dengan intuisi 
manusia. Manusia biasa langsung “merasakan“ nilai dari variabel kata-kata yang sudah 
dipakainya sehari-hari. Demikianlah, fuzzy logic membutuhkan”ongkos” yang lebih 
murah dan memecahkan berbagai masalah yang bersifat fuzzy.  

Fuzzy logic merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ketidakpastian. Fuzzy logic 
dianggap mampu untuk memetakan suatu input kedalam suatu output tanpa mengabaikan 
faktor–faktor yang ada. Fuzzy logic diyakini dapat sangat fleksibel dan memiliki toleransi 
terhadap data-data yang ada. Fuzzy logic, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan 
sebagai Logika Kabur atau Logika Samar, dapat dikatakan sebagai “logika baru yang sudah 
lama”. Hal ini karena ilmu tentang Fuzzy logic secara modern dan metodis ditemukan pada 
tahun 1965, namun konsep Fuzzy logic sudah melekat pada diri manusia, sejak manusia ada. 
Konsep Fuzzy logic dapat dengan mudah kita temukan pada perilaku manusia dalam 
kesehariannya. Himpunan fuzzy memiliki dua atribut yaitu:  
a. Linguistik, yaitu nama suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dengan 

menggunakan bahasa alami, misalnya DINGIN, SEJUK, PANAS mewakili variabel 
temperatur.  

b. Numeris, yaitu suatu nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel, misalnya 10, 
35, 40, dan sebagainya. 
 

4. Kepuasan  
Pelaku usaha merupakan fokus utama dalam pembahasan mengenai kepuasan dan 

kualitas jasa. Dalam hal ini pelanggan memegang peranan cukup penting dalam 
mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan untuk 
menilai kualitas layanan. Kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atas kinerja dan 
harapan. Jika kinerja melebihi harapan pelanggan amat puas atau senang. Banyak 
perusahaan memfokuskan pada kepuasan tinggi karena pelanggan yang tingkat 
kepuasannya sedang sedang saja, akan mudah untuk berubah pikiran apabila mendapat 
tawaran yang lebih baik. Tingkat kepuasan yang tinggi akan menciptakan kelekatan 
emosional terhadap merek tertentu, hasilnya adalah kesetiaan pelanggan yang sangat 
tinggi. 

 

 

Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaa seseorang setelah membandingkan 
kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya perasaan kecewa atau senang seseorang 
yang berasal dari perbandingan antara kesan terhadap kinerja suatu produk dengan 
harapan yang dimiliki. Kepuasan konsumen merupakan ukuran spesifik untuk setiap 
transaksi, situasi, atau interaksi yang bersifat jangka pendek. Pelanggan akan 
membandingkan dengan produk jasa lainnya. Bilamana harapan-harapannya terpenuhi, 
maka akan jadikan pelanggan loyal, puas terhadap produk barang atau jasa yang dibelinya.  

Sebaliknya, bilamana tidak puas, restoran tersebut akan ditinggalkan oleh pelaku 
usaha Kunci keputusan pelanggan berkaitan dengan kepuasan terhadap penilaian 
produk barang dan jasa. Kepuasan dan ketidakpuasan atas produk dan layanan akan 
mempengaruhi pada prilaku konsumen selanjutnya. Kepuasan konsumen merupakan 
evaluasi pasca beli dimana alternatif yang dipilih sekurang kurangnnya memberikan 
hasil sama atau melampaui harapan konsumen. Tingkat kepuasan antara yang satu 
dengan yang lain memang cenderung berbeda, hal ini dikarenakan adanya beberapa 
faktor umur, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, kedudukan sosial, 
timgkat ekonomi, budaya, sikap mental, dan kepribadian Jadi tingkat kepuasan 
konsumen adalah tolak ukur dan fungsi evaluasi dari konsumen dimana konsumen 
membandingkan perbedaan antara hasil produk yang didapatkan dengan harapan dari 
konsumen 
 
5. Kualitas Jasa  

Jasa adalah setiap kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak laindan 
dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses 
produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik (Kottler, 1996). Jasa 
memiliki karakteristik utama yang membedakanya dengan barang, yaitu, (Kotler, 
1997:84):  
1. Intangibility (tidak berwujud)  
2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan).  
3. Variability (berubah-ubah)  
4. Perishability (daya tahan)  
Kualitas Jasa, terdiri dari lima pokok, yaitu:  
a. Reliability, kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat 

dan memuaskan.  
b. Tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.  
c. Responsiveness, keinginan staf untuk membentuk pelanggan dan memberikan 

pelayanan dengan tanggap.  
d. Assurance, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan dapat dipercaya 

yang dimiliki para staf bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 
e. Emphaty, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelaku usaha  
f. Membuat nilai total untuk setiap orang dengan menjumlahkan nilai untuk jawaban. 
g. Menilai kekompakan antar pertanyaan.  
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6. Skala Likert  
Menurut Simamora (2004:234), Skala Likert adalah teknik pengukuran sikap yang paling 
luas digunakan dalam riset pemasaran, dan Skala Likert dapat disebut juga dengan 
summated rating scale. Skala Liker tmemungkinkan responden untuk mengekspresikan 
intensitas perasaan mereka secara luas, sedangkan menurut Sugiyono (2005:75) Skala 
Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena sosial telah 
ditetapkan secara spesifik yang selanjutnya disebut variabel penelitian.  
 
Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian 
kuantitatif dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif,  yang mana 
penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa 
yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aplikasi fuzzy 
mamdani dalam menganalisis tingkat kepuasan pelaku usaha dengan pendekatan fuzzy 
logic terhadap kualitas pelayanan perizinan secara online single submission (oss) pada 
Dinas  Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Pesisir Barat, 
Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 40 responden berdasarkan data sistem OSS 
yang masuk pada webform PTSP Kabupaten Pesisir Barat sehingga penelitian ini 
mengambil seluruh populasi kedalam sampel penelitian.Penelitian ini dilakukan di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat pada 
Bidang Pelayanan Perizinan  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel 
penelitian yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Macam macam variabel 
tersebut adalah: 
1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab dari 
perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel 
bebas yaitu pelayanan perizinan secara Online Single Submission (OSS) berupa 
bukti nyata (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 
jaminan (assurance), kepedulian (empathy). 

2. Variabel Terikat (Y) 
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas 
(yang mempengaruhi). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan 
pelaku usaha. 
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6. Skala Likert  
Menurut Simamora (2004:234), Skala Likert adalah teknik pengukuran sikap yang paling 
luas digunakan dalam riset pemasaran, dan Skala Likert dapat disebut juga dengan 
summated rating scale. Skala Liker tmemungkinkan responden untuk mengekspresikan 
intensitas perasaan mereka secara luas, sedangkan menurut Sugiyono (2005:75) Skala 
Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena sosial telah 
ditetapkan secara spesifik yang selanjutnya disebut variabel penelitian.  
 
Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian 
kuantitatif dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif,  yang mana 
penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa 
yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aplikasi fuzzy 
mamdani dalam menganalisis tingkat kepuasan pelaku usaha dengan pendekatan fuzzy 
logic terhadap kualitas pelayanan perizinan secara online single submission (oss) pada 
Dinas  Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Pesisir Barat, 
Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 40 responden berdasarkan data sistem OSS 
yang masuk pada webform PTSP Kabupaten Pesisir Barat sehingga penelitian ini 
mengambil seluruh populasi kedalam sampel penelitian.Penelitian ini dilakukan di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat pada 
Bidang Pelayanan Perizinan  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel 
penelitian yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Macam macam variabel 
tersebut adalah: 
1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab dari 
perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel 
bebas yaitu pelayanan perizinan secara Online Single Submission (OSS) berupa 
bukti nyata (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 
jaminan (assurance), kepedulian (empathy). 

2. Variabel Terikat (Y) 
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas 
(yang mempengaruhi). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan 
pelaku usaha. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
V. Input, meliputi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

a. Tangibles (Berwujud), 
Aspek tangible merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelaku 

usaha. Aspek tangible yang baik akan meningkatkan kepuasaan pelaku usaha menjadi 
lebih puas. Oleh karena itu, PTSP sebagai organisasi pelayanan publik harus mengetahui 
bahwa aspek tangible memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan yang 
baik. Tangibles (bukti fisik) yaitu kemampuan institusi dalam menunjukkan eksistensinya 
kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan 
keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh 
pemberi jasa dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Adapun hasil real logika 
fuzzy dari dimensi Tangibles (Berwujud) diperoleh nilai 131,4 merupakan keanggotaan 
dari domain himpunan bilangan fuzzy cukup puas [80-160] yang artinya variabel 
Tangibles (Berwujud) dapat dikatakan cukup puas yang meliputi fasilitas fisik, pegawai, 
dan sarana dan prasarana dengan penjelasan sebagai berikut: 

 
1.Fasilitas Fisik 
Fasilitas fisik  meliputi yaitu kelayakan dari gedung/kantor pelayanan yang nyaman, 
parkiran yang luas  dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP itu sendiri . Faktor  fisik 
mempengaruhi hasil yang didapatkan dari dimensi ini dikarenakan bahwa 
gedung/kantor dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP belum memiliki kantor sendiri 
dan masih menyewa rumah warga sekitar sehingga kenyamanan pelaku usaha belum 
sepenuhnya terpenuhi sehingga hasil analisis dari reponden terkait faktor fisik menjadi 
cukup puas, tetapi dengan kondisi gedung kantor yang belum sempurna pelaku usaha 
ataupun masyrakat masih menuntut kenyamanan sesuai dengan standar pelayanan 
publik yang termuat dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik. 
2.Pegawai/Aparatur 
Berdasarkan data pegawai dari subbag umum kepegawaian bahwa jumlah pegawai 
negeri sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebanyak 19 orang dengan keterisian 
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jabatan yang masih belum banyak tepenuhi bahkan untuk eselon 4 atau Kasi/Kassubag 
hampir semua tidak memiliki staf PNS dan hanya diisi oleh Tenaga Honor Daerah yang 
berjumlah 20 orang. Hal ini menunjukan bahwa jumlah pegawai yang dimiliki oleh PTSP 
Pesisir Barat dinilai kurang dalam menunjang pelayanan perizinan. Selain itu 
penampilan pegawai belum memuaskan dengan ditandai belum lengkapnya atribut 
sehingga aspek melatarbelakangi responden dalam memberikan penilaian cukup puas 
atas pelayanan perizinan online melalui aplikasi OSS. 
 
3.Sarana dan Prasarana 
Dari sisi sarana dan prasarana dengan ketersediaan perangkat keras seperti Laptop, 
Printer atau fasilitas pendukung umumnya sudah cukup memadai berdasarkan data dari 
Bendahara Barang Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Pada sisi lain yang kurang di 
sector sarana komunikasi dimana Kabupaten Pesisir Barat secara geografis sangat sulit 
dengan diapit Taman Nasional Bukit Barisan sehingga mengakibatkan jangkauan terkait 
koneksi serta kecepatan akses internet yang lambat.  
1. Reliability (Kehandalan), didapatkan bilangan real sebesar 140,4 yaitu merupakan 

keanggotaan dari domain himpunan bilangan fuzzy puas [120-200] yang artinya 
variabel Reliability (Kehandalan) dapat dikatakan memberikan pelayanan memuaskan. 
Dalam dimensi ini PTSP dituntut untuk menyediakan jasa yang handal. Jasa jangan 
sampai mengalami kerusakan/kegagalan. Dengan kata lain, jasa tersebut harus selalu 
baik. Para petugas pelayanan juga harus cepat dan tepat jujur dalam menyelesaikan 
masalah sehingga pelaku usaha tidak merasa ditipu. Selain itu aparatur perizinan 
harus tepat janji sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah 
ditanda tangani oleh Kepala Dinas. Berdasarkan Standar  Operasioal dan Prosedur 
(SOP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pesisir Barat bahwa lamanya 
waktu penerbitan izin memakan waktu selama 7 hari kerja hal ini sesuai penilaiaan 
memuaskan atas analisi logika fuzzy yang memang aparatur memberikan pelayanan 
secara cepat dengan pedoman SOP dari dinas itu sendiri. Di sisi lain juga hal yang 
mempengaruhi puas nya pada dimensi ini yaitu aspek penyebaran inforamsi 
mengenai pelayanan perizinan Online Single Submission (OSS) yaitu dengan melalui 
website dinas, media luar ruang (baliho/poster), media social (Youtube) sehingga 
masyarakat mengetahui perizinan online mulai dari persyaratan, lama waktu dan juga 
biaya retribusinya. Keterkaitan dengan teori kualitas jasa berdasarkan hasil analisis 
logika fuzzy berarti dalam dimensi kehandalan ini pelayanan Online Single 
Submission sudah puas dari sisi kualitas  pegawai PTSP yang cepat dalam penerbitan 
perizinan, manajemen pelayanan perizinan online yang maksimal serta memberikan 
informasi pelayanan perizinan Online Single Submission yang lengkap kepada pelaku 
usaha di Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Responsiveness (Daya Tanggap), didapatkan bilangan real sebesar 130,81 yaitu 
merupakan keanggotaan dari domain himpunan bilangan fuzzy cukup puas [80-160] 
yang artinya variabel Responsiveness (Daya Tanggap) dapat dikatakan, dapat 
memberikan pelayanan dengan tanggap. Menurut Rambat Lupiyoadi (2001:148) daya 
tanggap (responsiveness) adalah ―suatu kemauan untuk membantu dan memberikan 
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jabatan yang masih belum banyak tepenuhi bahkan untuk eselon 4 atau Kasi/Kassubag 
hampir semua tidak memiliki staf PNS dan hanya diisi oleh Tenaga Honor Daerah yang 
berjumlah 20 orang. Hal ini menunjukan bahwa jumlah pegawai yang dimiliki oleh PTSP 
Pesisir Barat dinilai kurang dalam menunjang pelayanan perizinan. Selain itu 
penampilan pegawai belum memuaskan dengan ditandai belum lengkapnya atribut 
sehingga aspek melatarbelakangi responden dalam memberikan penilaian cukup puas 
atas pelayanan perizinan online melalui aplikasi OSS. 
 
3.Sarana dan Prasarana 
Dari sisi sarana dan prasarana dengan ketersediaan perangkat keras seperti Laptop, 
Printer atau fasilitas pendukung umumnya sudah cukup memadai berdasarkan data dari 
Bendahara Barang Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Pada sisi lain yang kurang di 
sector sarana komunikasi dimana Kabupaten Pesisir Barat secara geografis sangat sulit 
dengan diapit Taman Nasional Bukit Barisan sehingga mengakibatkan jangkauan terkait 
koneksi serta kecepatan akses internet yang lambat.  
1. Reliability (Kehandalan), didapatkan bilangan real sebesar 140,4 yaitu merupakan 

keanggotaan dari domain himpunan bilangan fuzzy puas [120-200] yang artinya 
variabel Reliability (Kehandalan) dapat dikatakan memberikan pelayanan memuaskan. 
Dalam dimensi ini PTSP dituntut untuk menyediakan jasa yang handal. Jasa jangan 
sampai mengalami kerusakan/kegagalan. Dengan kata lain, jasa tersebut harus selalu 
baik. Para petugas pelayanan juga harus cepat dan tepat jujur dalam menyelesaikan 
masalah sehingga pelaku usaha tidak merasa ditipu. Selain itu aparatur perizinan 
harus tepat janji sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah 
ditanda tangani oleh Kepala Dinas. Berdasarkan Standar  Operasioal dan Prosedur 
(SOP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pesisir Barat bahwa lamanya 
waktu penerbitan izin memakan waktu selama 7 hari kerja hal ini sesuai penilaiaan 
memuaskan atas analisi logika fuzzy yang memang aparatur memberikan pelayanan 
secara cepat dengan pedoman SOP dari dinas itu sendiri. Di sisi lain juga hal yang 
mempengaruhi puas nya pada dimensi ini yaitu aspek penyebaran inforamsi 
mengenai pelayanan perizinan Online Single Submission (OSS) yaitu dengan melalui 
website dinas, media luar ruang (baliho/poster), media social (Youtube) sehingga 
masyarakat mengetahui perizinan online mulai dari persyaratan, lama waktu dan juga 
biaya retribusinya. Keterkaitan dengan teori kualitas jasa berdasarkan hasil analisis 
logika fuzzy berarti dalam dimensi kehandalan ini pelayanan Online Single 
Submission sudah puas dari sisi kualitas  pegawai PTSP yang cepat dalam penerbitan 
perizinan, manajemen pelayanan perizinan online yang maksimal serta memberikan 
informasi pelayanan perizinan Online Single Submission yang lengkap kepada pelaku 
usaha di Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Responsiveness (Daya Tanggap), didapatkan bilangan real sebesar 130,81 yaitu 
merupakan keanggotaan dari domain himpunan bilangan fuzzy cukup puas [80-160] 
yang artinya variabel Responsiveness (Daya Tanggap) dapat dikatakan, dapat 
memberikan pelayanan dengan tanggap. Menurut Rambat Lupiyoadi (2001:148) daya 
tanggap (responsiveness) adalah ―suatu kemauan untuk membantu dan memberikan 

 

 

pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian 
informasi yang jelas. Membiarkan pelaku usaha menunggu tampa adanya suatu alasan 
yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan”.  Aparatur 
perizinan harus memperhatikan janji spesifik kepada pelaku usaha. Unsur lain yang 
juga penting dalam elemen tanggap ini adalah aparatur perizinan selalu siap 
membantu pelanggan dengan keramahan atau kesopanan. Berdasarkan hasil logika 
Fuzzy bahwa dimensi ini memiliki nilai yang paling rendah hal ini menunjukan bahwa 
dalam dimensi daya tanggap ini pelayanan Online Single Submission memang cukup 
puas tetapi dari sisi keramahan pegawai PTSP dalam memberikan pelayanan harus 
ditingkatkan salah satunya dengan kenaikan insentif/tunjangan yang mampu 
memberikan motivasi lebih sehingga dapat menigkatkan daya tanggap dan cepat 
dalam menerima keluhan dari pelaku usaha dan tanggap dalam memberikan solusi 
ketika pelaku usaha kesulitan menggunkan aplikasi Online Single Submission di 
Kabupaten Pesisir Barat. 

3. Assurance (Kepastian), didapatkan bilangan real sebesar 131,3 yaitu 
merupakan keanggotaan dari domain himpunan bilangan fuzzy cukup puas [80-160] 
yang artinya variabel Assurance (Kepastian) dapat dikatakan dalam pelayanan 
mempunyai pengetahuan, kesopanan dan dapat dipercaya dengan cukup baik dengan 
temuan penelitian sebagai berikut: 
1. Jaminan ketepatan waktu yang diberikan oleh DPMPTSP  belum maksimal, dilihat 

dari pelaku usaha  yang mengeluhkan tentang pelayanan yang lama dalam 
penerbitan rekomendasi dari Tim teknis dalam pemenuhan komitmen aplikasi 
Online Single Submission. 

2)  PTSP memang telah memberikan jaminan kepastian biaya terhadap penerbitan izin 
dengan IMB dan Izin Minuman Beralkohol yang dikenakan retribusi daerah 
sehingga untuk izin lainnya tidak dipungut biaya sehingga dengan adanya 
kepastian biaya yang diberikan membuat pelaku usaha merasa aman karena 
diberikan kepastian biaya. 

3)  Pengetahuan aparatur PTSP dalam memberikan informasi mengenai perubahan 
mekanisme OSS ini dinilai cukup. Hal ini dikarenakan pegawai yang mengusasi 
atapun yang sudah lulus Pendidikan dan Pelatihan Perizina OSS berdasarkan data 
kepegawaian hanya 2 orang dari 30 orang pegawai sehingga berdampak pada 
penyampaian pemahaman kepada pelaku usaha meskipun Bimbingan Teknis sudah 
dilakukan kepada usaha namun implementasi nya masih lemah dengan pelaku 
usaha yang masih kesulitan dalam mengakses aplikasi OSS. 

4)  Aspek kesopanan juga pada dimensi masih harus ditingkatkan oleh aparatur PTSP 
sebab banyak pelaku usaha yang membandingkan kesopanan atau keramahan 
dengan pelayanan di sector swasta. (sumber bidang data pengaduan). 

  Keterkaitan dengan teori kualitas jasa berdasarkan hasil analisis logika fuzzy 
berarti dalam dimensi kepastian ini pelayanan Online Single Submission sudah 
cukup puas dari sisi penyelenggaraan Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh 
PTSP Kabupaten Pesisir Barat serta memberikan jaminan kepastian penyelesaian 
retibusi izin kepada pelaku usaha di Kabupaten Pesisir Barat. 
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Emphaty (Empati), didapatkan bilangan real sebesar 136,8 yaitu merupakan 
keanggotaan dari domain himpunan bilangan fuzzy cukup puas [80-160] yang artinya 
variabel Emphaty (Empati), Setiap kegiatan atau aktivitas pelayanan memerlukan adanya 
pemahaman dan pengertian dalam kebersamaan asumsi atau kepentingan terhadap 
suatu hal yang berkaitan dengan pelayanan. Pelayanan akan berjalan dengan lancar dan 
berkualitas apabila setiap pihak yang berkepentingan dengan pelayanan memiliki adanya 
rasa Empati dalam suatu pelayanan adalah adanya suatu perhatian, keseriusan, simpatik, 
pengertian dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelayanan untuk 
mengembangkan dan melakukan aktivitas pelayanan sesuai dengan tingkat pengertian 
dan pemahaman dari masing-masing pihak tersebut. Pihak yang memberi pelayanan 
harus memiliki empati memahami masalah dari pihak yang ingin dilayani. Pihak yang 
dilayani seyogyanya memahami keterbatasan dan kemampuan orang yang melayani, 
sehingga keterpaduan antara pihak yang melayani dan mendapat pelayanan memiliki 
perasaan yang sama.  

Berarti empati dalam suatu organisasi kerja menjadi sangat penting dalam 
memberikan suatu kualitas pelayanan sesuai prestasi kerja yang ditunjukkan oleh 
seorang pegawai. Empati tersebut mempunyai inti yaitu mampu memahami orang yang 
dilayani dengan penuh perhatian, keseriusan, simpatik, pengertian dan adanya 
keterlibatan dalam berbagai permasalahan yang dihadapi orang yang dilayani dapat 
dikatakan dalam pelayanan memberikan kemudahan dalam melakukan komunikasi, 
perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan dengan baik. Keterkaitan 
dengan teori kualitas jasa berdasarkan hasil analisis logika fuzzy berarti dalam dimensi 
empati ini pelayanan Online Single Submission pada PTSP Kabupaten Pesisir Barat 
sudah cukup puas dari persaamaan kuliatas yang diberikan kepada semua pelaku usaha 
di Kabupaten Pesisir Barat, pegawai memberikan pendampingan langsung, memberikan 
perhatian terhadap keluhan pelaku usaha dalam proses perizinan dan juga menolak 
praktek pungutan liar 

Output, hanya ada satu output yaitu: tingkat kepuasan pelaku usaha pesawat 
udara didapatkan domain bilangan real sebesar 134,811 yaitu merupakan keanggotaan 
dari domain himpunan bilangan fuzzy puas [80-160] yang artinya variabel tingkat 
kepuasan pelaku usaha sudah dapat dikatakan cukup puas dengan presentase mencapai 
63%. 
 
 

 

 

 
 
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 40 orang responden, analisis 
tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas pelayanan perizinan secara online 
single submission (oss) melalui pendekatan Fuzzy Logic dengan menggunakan metode 
Mamdani didapatkan hasil akhir dengan nilai output untuk kepuasan pelaku usaha 
sebesar 131,4 (dengan range 80-160) dengan presentase 63% yaitu cukup puas. 
Pendekatan Fuzzy juga menampilkan hasil samar untuk nilai akhir yang berada di area 
antara kualitas pelayanan cukup puas dan puas dengan presentase nilai sebesar 37%. 
Fuzzy logic mampu menampilkan area samar yang menunjukkan bahwa  pelayanan 
perizinan online secara Online Single Submission yang diberikan oleh Dinas Penanaman 
Modal dan PTSP Kabupaten Pesisir Barat . berada ditingkat kualitas pelayanan cukup 
puas dan sisanya mengarah ke puas.  Hal ini menunjukan kualitas pelayanan perizinan 
Online yang diberikan sudah baik . 

Dilihat dari dimensi kualitas jasa yang memiliki tingkat kepuasan paling tinggi yaitu 
Dimensi Realibilty (Kehandalan) dengan nilai domain sebesar 140,4 dan  nilai dipaling 
rendah berada pada dimensi Responsiveness (Daya Tanggap) dengan nilai domain 130,8. 
Pemberi pelayanan dianggap sudah handal namun masih kurang tanggap dikarenakan 
implementasi dari salah satu faktor dimensi Reability (Kehandalan) yaitu meskipun telah 
memiliki perangkat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditandatangani Kepala 
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Emphaty (Empati), didapatkan bilangan real sebesar 136,8 yaitu merupakan 
keanggotaan dari domain himpunan bilangan fuzzy cukup puas [80-160] yang artinya 
variabel Emphaty (Empati), Setiap kegiatan atau aktivitas pelayanan memerlukan adanya 
pemahaman dan pengertian dalam kebersamaan asumsi atau kepentingan terhadap 
suatu hal yang berkaitan dengan pelayanan. Pelayanan akan berjalan dengan lancar dan 
berkualitas apabila setiap pihak yang berkepentingan dengan pelayanan memiliki adanya 
rasa Empati dalam suatu pelayanan adalah adanya suatu perhatian, keseriusan, simpatik, 
pengertian dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelayanan untuk 
mengembangkan dan melakukan aktivitas pelayanan sesuai dengan tingkat pengertian 
dan pemahaman dari masing-masing pihak tersebut. Pihak yang memberi pelayanan 
harus memiliki empati memahami masalah dari pihak yang ingin dilayani. Pihak yang 
dilayani seyogyanya memahami keterbatasan dan kemampuan orang yang melayani, 
sehingga keterpaduan antara pihak yang melayani dan mendapat pelayanan memiliki 
perasaan yang sama.  

Berarti empati dalam suatu organisasi kerja menjadi sangat penting dalam 
memberikan suatu kualitas pelayanan sesuai prestasi kerja yang ditunjukkan oleh 
seorang pegawai. Empati tersebut mempunyai inti yaitu mampu memahami orang yang 
dilayani dengan penuh perhatian, keseriusan, simpatik, pengertian dan adanya 
keterlibatan dalam berbagai permasalahan yang dihadapi orang yang dilayani dapat 
dikatakan dalam pelayanan memberikan kemudahan dalam melakukan komunikasi, 
perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan dengan baik. Keterkaitan 
dengan teori kualitas jasa berdasarkan hasil analisis logika fuzzy berarti dalam dimensi 
empati ini pelayanan Online Single Submission pada PTSP Kabupaten Pesisir Barat 
sudah cukup puas dari persaamaan kuliatas yang diberikan kepada semua pelaku usaha 
di Kabupaten Pesisir Barat, pegawai memberikan pendampingan langsung, memberikan 
perhatian terhadap keluhan pelaku usaha dalam proses perizinan dan juga menolak 
praktek pungutan liar 

Output, hanya ada satu output yaitu: tingkat kepuasan pelaku usaha pesawat 
udara didapatkan domain bilangan real sebesar 134,811 yaitu merupakan keanggotaan 
dari domain himpunan bilangan fuzzy puas [80-160] yang artinya variabel tingkat 
kepuasan pelaku usaha sudah dapat dikatakan cukup puas dengan presentase mencapai 
63%. 
 
 

 

 

 
 
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 40 orang responden, analisis 
tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas pelayanan perizinan secara online 
single submission (oss) melalui pendekatan Fuzzy Logic dengan menggunakan metode 
Mamdani didapatkan hasil akhir dengan nilai output untuk kepuasan pelaku usaha 
sebesar 131,4 (dengan range 80-160) dengan presentase 63% yaitu cukup puas. 
Pendekatan Fuzzy juga menampilkan hasil samar untuk nilai akhir yang berada di area 
antara kualitas pelayanan cukup puas dan puas dengan presentase nilai sebesar 37%. 
Fuzzy logic mampu menampilkan area samar yang menunjukkan bahwa  pelayanan 
perizinan online secara Online Single Submission yang diberikan oleh Dinas Penanaman 
Modal dan PTSP Kabupaten Pesisir Barat . berada ditingkat kualitas pelayanan cukup 
puas dan sisanya mengarah ke puas.  Hal ini menunjukan kualitas pelayanan perizinan 
Online yang diberikan sudah baik . 

Dilihat dari dimensi kualitas jasa yang memiliki tingkat kepuasan paling tinggi yaitu 
Dimensi Realibilty (Kehandalan) dengan nilai domain sebesar 140,4 dan  nilai dipaling 
rendah berada pada dimensi Responsiveness (Daya Tanggap) dengan nilai domain 130,8. 
Pemberi pelayanan dianggap sudah handal namun masih kurang tanggap dikarenakan 
implementasi dari salah satu faktor dimensi Reability (Kehandalan) yaitu meskipun telah 
memiliki perangkat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditandatangani Kepala 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu namun pada penerapannya 
pemberi pelayanan  masih belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
secara maksimal sehingga daya tanggap pegawai masih rendah. telah memberikan 
pelayanan yang cukup baik melihat hasil cukup puas dari para pelaku usaha. Hal 
tersebut harus dipertahankan dan lebih baik lagi dapat ditingkatkan dari waktu ke 
waktu. Peningkatan  perizinan khususnya pada Dimensi Responsiveness (Daya Tanggap) 
agar lebih diperhatikan yaitu dari segidalam memberikan pelayanan yang cepat tanggap. 
Peningkatan kualitas pelayanan bisa dilakukan melalui Bimtek bagi para pemberi 
pelayanan yang harus didukung dengan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat serta 
evaluasi berkala dari Pemerintah Kabupaten seperti inspeksi mendadak dari Pimpinan 
Daerah dan evaluasi dari pihak eksternal (Ombudsman, BPK dan KPK). Peneliti 
menyadari bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang sempurna. Peneliti berharap 
untuk penelitian kedepannya dapat menggunakan metode yang lain sehingga 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat terukur dengan jelas dan 
mendapatkan solusi yang tepat bagi semua pihak. 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu namun pada penerapannya 
pemberi pelayanan  masih belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
secara maksimal sehingga daya tanggap pegawai masih rendah. telah memberikan 
pelayanan yang cukup baik melihat hasil cukup puas dari para pelaku usaha. Hal 
tersebut harus dipertahankan dan lebih baik lagi dapat ditingkatkan dari waktu ke 
waktu. Peningkatan  perizinan khususnya pada Dimensi Responsiveness (Daya Tanggap) 
agar lebih diperhatikan yaitu dari segidalam memberikan pelayanan yang cepat tanggap. 
Peningkatan kualitas pelayanan bisa dilakukan melalui Bimtek bagi para pemberi 
pelayanan yang harus didukung dengan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat serta 
evaluasi berkala dari Pemerintah Kabupaten seperti inspeksi mendadak dari Pimpinan 
Daerah dan evaluasi dari pihak eksternal (Ombudsman, BPK dan KPK). Peneliti 
menyadari bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang sempurna. Peneliti berharap 
untuk penelitian kedepannya dapat menggunakan metode yang lain sehingga 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat terukur dengan jelas dan 
mendapatkan solusi yang tepat bagi semua pihak. 
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ABSTRAK 
Fenomena permasalahan pengunjung pada objek wisata terkait komunikasi pemasaran 
yang dilakukan pihak pengelola terhadap objek wisata, sehingga calon pengunjung 
tertarik dan memutuskan berkunjung ke objek wisata. Komunikasi pemasaran berperan 
menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun 
tidak langsung tentang produk, merek yang dijual. Banyak media sosial yang dapat 
digunakan untuk promosi produk. Media sosial yang sering digunakan untuk promosi 
adalah Facebook, Instagram, dan Twitter. Melalui media ini pengelola bisa melakukan 
promosi yang terstruktur dan tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan Instagram expertise, Instagram 
trustworthiness, dan Instagram attractiveness @wisatasumbersari terhadap keputusan 
berkunjung pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di masa pandemi Covid-19. 
Berdasarkan hasil penelitian atas perhitungan dihasilkan nilai Fhitung sebesar 30,696 
dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai Ftabel dengan derajat kebebasan (df) = (k -1; n-k 
) = (4-1; 97-4) = 3;93 pada tingkat signifikansi 5% (0,05) adalah 2,70. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel (30,696 > 2,70) dan sig. 0,000 < 0,05, maka H0 
ditolak dan H1 diterima artinya variabel Instagram expertise (X1), Instagram 
trustworthiness (X2), dan Instagram attractiveness (X3) secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan berkunjung (Y) pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota 
Metro di masa pandemi Covid-19. 
Kata kunci : Kredibilitas, Media Sosial, Keputusan Berkunjung, Pandemi Covid-19 
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THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA CREDIBILITY (SUMBERSARI TOURISM 
INSTAGRAM) ON VISITING DECISIONS ON SUMBERSARI TOURISM OBJECTS IN 

METRO CITY IN THE COVID-19 PANDEMIC 
 

 
ABSTRACT 

The phenomenon of visitor problems at tourist objects is related to marketing 
communications carried out by the manager of tourist objects, so that potential visitors 
are interested and decide to visit tourist objects. Marketing communication plays a role in 
informing, persuading, and reminding consumers directly or indirectly about the 
products, brands that are sold. Many social media can be used for product promotion. 
Social media that are often used for promotion are Facebook, Instagram, and Twitter. 
Through this media, managers can carry out structured and targeted promotions. The 
purpose of this study was to find out how much influence simultaneously Instagram 
expertise, Instagram trustworthiness, and Instagram attractiveness @wisatasourcesari 
had on the decision to visit the Sumbersari tourist attraction, Bantul, Metro City during 
the Covid-19 pandemic. Based on the results of the research on the calculation, the Fcount 
value is 30.696 with a significance of 0.000. The value of Ftable with degrees of freedom 
(df) = (k -1; n-k ) = (4-1; 97-4) = 3;93 at a significance level of 5% (0.05) is 2.70. These results 
indicate that Fcount > Ftable (30,696 > 2,70) and sig. 0.000 < 0.05, then H0 is rejected and 
H1 is accepted, meaning that the variables Instagram expertise (X1), Instagram 
trustworthiness (X2), and Instagram attractiveness (X3) simultaneously have a significant 
effect on the decision to visit (Y) at the Sumbersari tourist attraction, Bantul, Metro City in 
the time of the Covid-19 pandemic. 
Keywords: Credibility, Social Media, Visiting Decisions, Covid-19 Pandemic 
 
PENDAHULUAN  

Fenomena permasalahan banyak tidaknya jumlah pengunjung pada suatu objek 
wisata tentunya terkait dengan bagaimana komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 
pihak pengelola pada objek wisata tersebut, sehingga akhirnya calon pengunjung 
tertarik dan memutuskan untuk berkunjung ke objek lokasi wisata tersebut. Komunikasi 
pemasaran (marketing communication) merupakan sarana di mana perusahaan, 
instansi, institusi dan lembaga berusaha menginformasikan, membujuk, dan 
mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan 
merek yang dijual.  

Saat ini sudah banyak media sosial yang dapat digunakan untuk pemasaran atau 
promosi sebuah produk atau jasa. Media sosial yang sering digunakan untuk pemasaran 
atau promosi di antaranya Facebook, Instagram, dan Twitter. Melalui media ini 
perusahaan/ pengelola bisa melakukan promosi yang terstruktur dan tepat sasaran.  

Salah satu objek wisata alam yang dimiliki Kota Metro adalah objek wisata 
Sumbersari yang berada di wilayah Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Metro Selatan, 
berjarak 7 km dari Kota Metro sebagai pusat kota. Objek wisata Sumbersari meliputi 
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THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA CREDIBILITY (SUMBERSARI TOURISM 
INSTAGRAM) ON VISITING DECISIONS ON SUMBERSARI TOURISM OBJECTS IN 

METRO CITY IN THE COVID-19 PANDEMIC 
 

 
ABSTRACT 

The phenomenon of visitor problems at tourist objects is related to marketing 
communications carried out by the manager of tourist objects, so that potential visitors 
are interested and decide to visit tourist objects. Marketing communication plays a role in 
informing, persuading, and reminding consumers directly or indirectly about the 
products, brands that are sold. Many social media can be used for product promotion. 
Social media that are often used for promotion are Facebook, Instagram, and Twitter. 
Through this media, managers can carry out structured and targeted promotions. The 
purpose of this study was to find out how much influence simultaneously Instagram 
expertise, Instagram trustworthiness, and Instagram attractiveness @wisatasourcesari 
had on the decision to visit the Sumbersari tourist attraction, Bantul, Metro City during 
the Covid-19 pandemic. Based on the results of the research on the calculation, the Fcount 
value is 30.696 with a significance of 0.000. The value of Ftable with degrees of freedom 
(df) = (k -1; n-k ) = (4-1; 97-4) = 3;93 at a significance level of 5% (0.05) is 2.70. These results 
indicate that Fcount > Ftable (30,696 > 2,70) and sig. 0.000 < 0.05, then H0 is rejected and 
H1 is accepted, meaning that the variables Instagram expertise (X1), Instagram 
trustworthiness (X2), and Instagram attractiveness (X3) simultaneously have a significant 
effect on the decision to visit (Y) at the Sumbersari tourist attraction, Bantul, Metro City in 
the time of the Covid-19 pandemic. 
Keywords: Credibility, Social Media, Visiting Decisions, Covid-19 Pandemic 
 
PENDAHULUAN  

Fenomena permasalahan banyak tidaknya jumlah pengunjung pada suatu objek 
wisata tentunya terkait dengan bagaimana komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 
pihak pengelola pada objek wisata tersebut, sehingga akhirnya calon pengunjung 
tertarik dan memutuskan untuk berkunjung ke objek lokasi wisata tersebut. Komunikasi 
pemasaran (marketing communication) merupakan sarana di mana perusahaan, 
instansi, institusi dan lembaga berusaha menginformasikan, membujuk, dan 
mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan 
merek yang dijual.  

Saat ini sudah banyak media sosial yang dapat digunakan untuk pemasaran atau 
promosi sebuah produk atau jasa. Media sosial yang sering digunakan untuk pemasaran 
atau promosi di antaranya Facebook, Instagram, dan Twitter. Melalui media ini 
perusahaan/ pengelola bisa melakukan promosi yang terstruktur dan tepat sasaran.  

Salah satu objek wisata alam yang dimiliki Kota Metro adalah objek wisata 
Sumbersari yang berada di wilayah Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Metro Selatan, 
berjarak 7 km dari Kota Metro sebagai pusat kota. Objek wisata Sumbersari meliputi 

 

 

kawasan Bumi Perkemahan Kota Metro dengan luas lahan yang tersedia untuk 
dikembangkan adalah 11,651 Ha, dengan batas wilayah sebelah selatan berbatasan 
dengan Sungai Way Sekampung, sebelah utara berbatasan dengan area persawahan 
milik warga, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Way Sekampung dan sebelah 
barat berbatasan dengan area persawahan milik warga (Laporan Akhir Penyusunan 
Masterplan Wisata Sumbersari, Kota Metro, 2019. II-24). Namun demikian, situasi 
pandemi Covid-19 yang terjadi membuat pengunjung objek wisata Sumbersari menurun 
drastis. Berikut jumlah pengunjung objek wisata Sumbersari Bantul dari tahun 2017 
sampai dengan tahun 2020  sebagai berikut: 
 
Tabel Jumlah Pengunjung Objek Wisata Sumbersari Bantul Kota Metro 
Tahun Jumlah Pengunjung Persentase (%) 
2017 8.768 - 
2018 14.960 70,62 
2019 9.768 -34,70 
2020 3.974  

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro, 2021) 
 

Dari Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah 
pengunjung pada objek wisata Sumbersari sebanyak 6.192 (70,62%) Namun demikian, 
pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah pengunjung pada wisata Sumbersari 
sebanyak 5.192 (34,70%) dan pada tahun 2020 dimasa pandemi Covid-19, jumlah 
pengunjung pada objek wisata Sumbersari tercatat hanya 3.974 orang.  

Jika dikaitkan dengan pemasaran atau promosi sebuah objek wisata, maka 
Instagram dapat diisi dengan konten yang atraktif.. Atraktif berkaitan dengan what to 
see dan what to do. Apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh pengunjung di objek wisata 
tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat 
setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana 
permainan dan hiburan. Jadi dalam hal ini, Instagram tersebut harus bisa menampilkan 
keunikan alam, budaya dan destinasi wisata yang terdapat didalamnya. Dalam hal ini, 
objek wisata Sumbersari telah memiliki akun instagram yaitu https://www. 
instagram.com/wisatasumbersari/  

Pemasaran melalui media sosial tidak bekerja secara langsung. Konversi ke arah 
hasil membutuhkan waktu yang cukup lama karena masyarakat akan melihat kredibilitas 
dari medial sosial dimaksud. Jika media sosial Instagram tersebut kemudian dianggap 
kredibel dalam memberikan atau menyajikan informasi yang terkait dengan produk yang 
dalam hal ini adalah objek wisata Sumbersari, maka pemasaran bisa berjalan dengan 
lancar dan meningkatkan jumlah pengunjung.  

Kredibilitas secara umum berkaitan dengan keahlian dan kepercayaan 
memberikan komunikan terhadap komunikator (Ibrahim, 2016). Terkait dengan 
kredibilitas media sosial ini, terdapat tiga aspek yang meliputinya, yaitu expertise, 
trustworthiness dan attractiveness. Penelitian Najib (2019) menunjukkan bahwa secara 
simultan variabel trustworthiness, expertise, dan attractiveness celebrity endorser di 
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Instagram berpengaruh signifikan terhadap Purchase Intention produk hijab. Namun 
secara parsial variabel purchase intention produk hijab hanya dipengaruhi oleh variabel 
trustworthiness. Hasil yang sdikit berbeda ditunjukkan oleh penelitian Fitriana (2018) 
yang menyimpulkan bahwa kredibilitas selebriti berpengaruh secara positif terhadap 
minat beli konsumen di Instagram khususnya di Pontianak. Dari ketiga variabel 
kredibilitas celebrity endorser yang diuji diketahui bahwa variabel attractivness 
memiliki pengaruh paling besar dibanding lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka dirumuskan masalah Apakah Instagram expertise, Instagram trustworthiness, dan 
Instagram attractiveness pada akun instagram @wisatasumbersari secara simultan 
berpengaruh terhadap keputusan berkunjung pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota 
Metro di masa pandemi Covid-19 ?  

Dari rumusan masalah dapat diketahui bahwa untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh secara simultan Instagram expertise, Instagram trustworthiness, dan 
Instagram attractiveness @wisatasumbersari terhadap keputusan berkunjung pada 
objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian 
dapat dijadikan acuan maupun rujukan untuk penelitian sejenis atau penelitian lanjutan, 
khususnya terkait segala hal yang diteliti mengenai pengaruh kredibilitas pada media 
sosial Instagram (expertise, trustworthiness dan attractiveness) terhadap keputusan 
berkunjung pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di masa pandemi Covid-19.  

Terkait dengan kredibilitas media sosial ini, terdapat tiga aspek yang meliputinya, 
yaitu expertise, trustworthiness dan attractiveness. Expertise sendiri merupakan 
anggapan sejauh mana komunikator dianggap sebagai sumber yang valid. Pada media 
sosial Instagram ini ditunjukkan dengan kelengkapan informasi yang disediakan pada 
halaman homepage akun seperti lokasi, contact person, e-mail, maupun link website. 
Trustworthiness merupakan believability (dapat dipercaya) dan honesty (kejujuran) yang 
dimiliki oleh sumber informasi. Pada konsep Instagram dinyatakan dengan beberapa hal 
seperti link website yang bisa diakses, mem-posting testimoni konsumen yang telah 
berkunjung dan aktif serta ramah dalam melayani pertanyaan follower. Attractiveness 
merupakan daya tarik informasi secara langsung dipengaruhi oleh pesan komunikasi. 
Pada konsep Instagram hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa hal seperti rapi, 
mudah dimengerti, dan display yang menarik. Berdasarkan uraian tersebut dapat 
digambarkan kerangka pikir sebagai berikut 
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Instagram berpengaruh signifikan terhadap Purchase Intention produk hijab. Namun 
secara parsial variabel purchase intention produk hijab hanya dipengaruhi oleh variabel 
trustworthiness. Hasil yang sdikit berbeda ditunjukkan oleh penelitian Fitriana (2018) 
yang menyimpulkan bahwa kredibilitas selebriti berpengaruh secara positif terhadap 
minat beli konsumen di Instagram khususnya di Pontianak. Dari ketiga variabel 
kredibilitas celebrity endorser yang diuji diketahui bahwa variabel attractivness 
memiliki pengaruh paling besar dibanding lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka dirumuskan masalah Apakah Instagram expertise, Instagram trustworthiness, dan 
Instagram attractiveness pada akun instagram @wisatasumbersari secara simultan 
berpengaruh terhadap keputusan berkunjung pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota 
Metro di masa pandemi Covid-19 ?  

Dari rumusan masalah dapat diketahui bahwa untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh secara simultan Instagram expertise, Instagram trustworthiness, dan 
Instagram attractiveness @wisatasumbersari terhadap keputusan berkunjung pada 
objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian 
dapat dijadikan acuan maupun rujukan untuk penelitian sejenis atau penelitian lanjutan, 
khususnya terkait segala hal yang diteliti mengenai pengaruh kredibilitas pada media 
sosial Instagram (expertise, trustworthiness dan attractiveness) terhadap keputusan 
berkunjung pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di masa pandemi Covid-19.  

Terkait dengan kredibilitas media sosial ini, terdapat tiga aspek yang meliputinya, 
yaitu expertise, trustworthiness dan attractiveness. Expertise sendiri merupakan 
anggapan sejauh mana komunikator dianggap sebagai sumber yang valid. Pada media 
sosial Instagram ini ditunjukkan dengan kelengkapan informasi yang disediakan pada 
halaman homepage akun seperti lokasi, contact person, e-mail, maupun link website. 
Trustworthiness merupakan believability (dapat dipercaya) dan honesty (kejujuran) yang 
dimiliki oleh sumber informasi. Pada konsep Instagram dinyatakan dengan beberapa hal 
seperti link website yang bisa diakses, mem-posting testimoni konsumen yang telah 
berkunjung dan aktif serta ramah dalam melayani pertanyaan follower. Attractiveness 
merupakan daya tarik informasi secara langsung dipengaruhi oleh pesan komunikasi. 
Pada konsep Instagram hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa hal seperti rapi, 
mudah dimengerti, dan display yang menarik. Berdasarkan uraian tersebut dapat 
digambarkan kerangka pikir sebagai berikut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar Kerangka Pikir 
 

  
Mengenai hipotesis penelitian ini, dapat jelaskan sebagai berikut. 

Ho1,2,3 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Instagram expertise, Instagram 
trustworthiness, dan Instagram attractiveness pada akun Instagram @wisatasumbersari 
terhadap keputusan berkunjung pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di 
masa pandemi Covid-19. Ha1,2,3  =Terdapat pengaruh yang signifikan Instagram 
expertise, Instagram trustworthiness, dan Instagram attractiveness pada akun 
Instagram @wisatasumbersari terhadap keputusan berkunjung pada objek wisata 
Sumbersari Bantul Kota Metro di masa pandemi Covid-19. 

 
TINJAUAN PUSTAKA  

Pengembangan kawasan Wisata Sumbersari ini sangat penting sekali untuk 
dimanfaatkan oleh khalayak ramai dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, 
juga tidak kalah pentingnya untuk penjagaan kelestarian lingkungan. Maka dari itu 
pengembangan Bumi Perkemahan/ Wisata Sumbersari Metro ini sebagai tempat wisata 
perlu mengedepankan ke arah ekowisata dan memegang teguh prinsip kredibilitas. 

Hovland, Janis & Kelley: 1953 menyatakan “The Source Credibility Theory States 
that people are more likely to be persuaded when the source present it self as credible 
Pernyataan tersebut bahwa sumber atau komunikator yang kredibel akan lebih mudah 
memperngaruhi orang lain, sehingga jika komunikator ahli dapat dipercaya maka 
komunikannya akan lebih mudah dipengaruhi untuk mengikuti apa yang menjadi tujuan 
komunikator dalam melakukan komunikasi. Asumsi epistimologis dari teori ini bahwa 
Source Credibility Theory adalah sebuah pendekatan yang mengizinkan setiap individu 
untuk memberikan pandangannya masing-masing terhadap suatu objek.  

Menurut Aristoteles dalam Rakhmat menyebut karakter komunikator sebagai 
ethos. Ethos terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik dan maksud yang baik (good sense, 
good moral character, good will). Ethos adalah kekuatan yang dimiliki pembicara dari 
karakter pribadinya (Aristoteles dalam Cangara, 1998:96). Jadi, kredibilitas dapat 
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diperoleh jika seorang komunikator memiliki ethos yaitu karakter kepribadian yang 
dapat membentuk seorang komunikator menjadi kredibel dan untuk menjadikan 
komunikator sebagai sumber yang kredibel diperlukan beberapa komponen yang 
mempengaruhi terbentuknya kredibilitas, diantaranya :  
1. Expertise/ Keahlian  

Keahlian komunikator berhubungan dengan penelitian dimana sumber dianggap 
berpengetahuan, cerdas, berpengalaman, memiliki kewenangan tertentu dan 
menguasai skill yang bisa diandalkan (Venus, 2004:60). Dari pernyataan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa keahlian yang dimiliki oleh komunikator ada dalam 
penilaian komunikan/ responden, hal ini dapat didefinisikan dengan penguasaan 
yang dimiliki komunikator pada apa yang dibahas, ia cerdas, terlatih dan juga 
berpengalaman dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Komunikator memiliki 
kekuatan melaui karakter pribadinya sehingga ucapan-ucapan komunikator dapat 
dipercaya.  

2. Trustworthiness/ Keterpercayaan  
Keterpercayaan adalah kesan audience tentang komunikator berkaitan dengan 
wataknya. Komunikator yang dapat dipercaya adalah komunikator yang dianggap 
jujur, tulus, bermoral, adil, sopan atau etis (Rakhmat, 2005:260)  Menurut Johnstan 
(Venus, 2009:57) keterpercayaan atau kejujuran sumber banyak bergantung pada 
persepsi khalayak tentang maksud tindakan sumber. Sumber harus dapat 
diandalkan dan dipercaya, Jika khalayak menilai bahwa tindakan atau ucapan 
sumber didasari motif untuk mengambil keuntungan sepihak, maka ia akan menjadi 
kurang persuasif ketimbang sumber yang dipersuasi tidak memiliki kepentingan 
pribadi.  

3. Attractiveness/ Daya Tarik  
Daya tarik menjadi salah satu faktor penting yang turut memengaruhi terbentuknya 
kredibilitas komunikator karena dapat menentukan efektivitas persuasi yang 
dilakukan oleh komunikator. Menurut Rakhmat (2005:114), daya tarik ini tidak hanya 
berupa penampilan fisik (physic),namun bisa juga berupa daya tarik psikologis yang 
terdiri dari kesamaan (similarity), keakraban (familiarity), atau kesukaan (liking). 
Kesamaan atau similarity dimaksudkan agar orang bisa tertarik pada komunikator 
karena adanya kesamaan demografi, seperti bahasa, agama, daerah asal, maupun 
ideologi. Familiarity maksudnya seorang komunikator yang dikenal baik lebih 
diterima oleh audience daripada mereka yang tidak dikenal. Komunikator yang 
sudah dikenal kepiawaiannya akan mudah diterima, sebab audience tidak akan ragu 
terhapad kemampuan dan kejujurannya. Kesukaan atau liking artinya komunikator 
memiliki kesamaan atau sudah dikenal pada akhirnya akan lebih disegani oleh 
audience (Cangara, 1998: 94). 

Adapun dalam buku Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam 
Mengefektifkan Kampanye Komunikasi (Venus, 2009:57) Hovland menemukan tiga aspek 
yang memengaruhi kredibilitas sumber, yaitu keterpercayaan (trust worthiness), 
keahlian (expertise), dan daya tarik (attractiveness). Dilihat dari konsep sapta pesona, 
potensi ekowisata Bumi Perkemahan (Buper)/ Wisata Sumbersari, Bantul Kecamatan 
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diperoleh jika seorang komunikator memiliki ethos yaitu karakter kepribadian yang 
dapat membentuk seorang komunikator menjadi kredibel dan untuk menjadikan 
komunikator sebagai sumber yang kredibel diperlukan beberapa komponen yang 
mempengaruhi terbentuknya kredibilitas, diantaranya :  
1. Expertise/ Keahlian  

Keahlian komunikator berhubungan dengan penelitian dimana sumber dianggap 
berpengetahuan, cerdas, berpengalaman, memiliki kewenangan tertentu dan 
menguasai skill yang bisa diandalkan (Venus, 2004:60). Dari pernyataan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa keahlian yang dimiliki oleh komunikator ada dalam 
penilaian komunikan/ responden, hal ini dapat didefinisikan dengan penguasaan 
yang dimiliki komunikator pada apa yang dibahas, ia cerdas, terlatih dan juga 
berpengalaman dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Komunikator memiliki 
kekuatan melaui karakter pribadinya sehingga ucapan-ucapan komunikator dapat 
dipercaya.  

2. Trustworthiness/ Keterpercayaan  
Keterpercayaan adalah kesan audience tentang komunikator berkaitan dengan 
wataknya. Komunikator yang dapat dipercaya adalah komunikator yang dianggap 
jujur, tulus, bermoral, adil, sopan atau etis (Rakhmat, 2005:260)  Menurut Johnstan 
(Venus, 2009:57) keterpercayaan atau kejujuran sumber banyak bergantung pada 
persepsi khalayak tentang maksud tindakan sumber. Sumber harus dapat 
diandalkan dan dipercaya, Jika khalayak menilai bahwa tindakan atau ucapan 
sumber didasari motif untuk mengambil keuntungan sepihak, maka ia akan menjadi 
kurang persuasif ketimbang sumber yang dipersuasi tidak memiliki kepentingan 
pribadi.  

3. Attractiveness/ Daya Tarik  
Daya tarik menjadi salah satu faktor penting yang turut memengaruhi terbentuknya 
kredibilitas komunikator karena dapat menentukan efektivitas persuasi yang 
dilakukan oleh komunikator. Menurut Rakhmat (2005:114), daya tarik ini tidak hanya 
berupa penampilan fisik (physic),namun bisa juga berupa daya tarik psikologis yang 
terdiri dari kesamaan (similarity), keakraban (familiarity), atau kesukaan (liking). 
Kesamaan atau similarity dimaksudkan agar orang bisa tertarik pada komunikator 
karena adanya kesamaan demografi, seperti bahasa, agama, daerah asal, maupun 
ideologi. Familiarity maksudnya seorang komunikator yang dikenal baik lebih 
diterima oleh audience daripada mereka yang tidak dikenal. Komunikator yang 
sudah dikenal kepiawaiannya akan mudah diterima, sebab audience tidak akan ragu 
terhapad kemampuan dan kejujurannya. Kesukaan atau liking artinya komunikator 
memiliki kesamaan atau sudah dikenal pada akhirnya akan lebih disegani oleh 
audience (Cangara, 1998: 94). 

Adapun dalam buku Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam 
Mengefektifkan Kampanye Komunikasi (Venus, 2009:57) Hovland menemukan tiga aspek 
yang memengaruhi kredibilitas sumber, yaitu keterpercayaan (trust worthiness), 
keahlian (expertise), dan daya tarik (attractiveness). Dilihat dari konsep sapta pesona, 
potensi ekowisata Bumi Perkemahan (Buper)/ Wisata Sumbersari, Bantul Kecamatan 

 

 

Metro Selatan, memenuhi konsep dunia pariwisata Indonesia dengan mengedepankan 
konsep pariwisata yaitu sapta pesona yang terdiri dari kemanan, ketertiban, kebersihan, 
kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan. 
1.  Keamanan  

Tempat wisata Bumi Perkemahan (Buper) Sumbersari, Kota Metro Ditinjau Dari 
Potensi Ekowisata sangat aman karena ada penjaga tempat itu, dan masyarakatnya 
juga sangat membantu keamanan tempat dan wilayah sekitar. Serta dekat dengat 
Polsek setempat diwilayah itu. Maka dari itu tempat wisata ini akan sangat cocok 
untuk berlibur karena wisatawan akan merasa aman disana. Tindak kejahatan, 
kekerasan, ancaman, seperti kecopetan, pemerasan, penodongan, penipuan dapat 
diminimalisir disini. Kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan 
fasilitas yang kurang baik, juga tidak akan terjadi karena fasilitasnya dalam keadaan 
baik.  

2.  Ketertiban  
Kondisi tempat Bumi Perkemahan (Buper) Sumbersari, Kota Metro Ditinjau Dari 
Potensi Ekowisata sangat didambakan oleh wisatawan karena tempat ini sangat 
tertib, Lalu lintas tertib, teratur dan lancar, alat angkutan datang dan berangkat 
tepat pada waktunya. Tidak nampak orang yang berdesakan atau berebutan untuk 
mendapatkan atau membeli sesuatu yang diperlukan. Bangunan dan lingkungan 
ditata teratur dan rapi.  

3.  Kebersihan  
Kebersihan di Bumi Perkemahan (Buper) Sumbersari, Kota Metro Ditinjau Dari 
Potensi Ekowisata sudah cukup baik karena ada petugas yang membersihkan 
lingkungan ditempat ini, namun secara continue harus lebih ditingkatkan kembali.  

4.  Kesejukan  
Lingkungan ditempat wisata Bumi Perkemahan (Buper) Sumbersari, Kota Metro 
Ditinjau Dari Potensi Ekowisata serba hijau, segar, rapi memberi suasana atau 
keadaan sejuk, nyaman dan tenteram. Kesejukan yang dikehendaki tidak saja harus 
berada di luar ruangan atau bangunan, akan tetapi juga di dalam ruangan, misalnya 
ruangan kerja/belajar, ruangan makan, ruangan tidur dan lain sebagainya.  
a.  Tempat Bumi Perkemahan (Buper) Sumbersari, Kota Metro Ditinjau Dari 

Potensi Ekowisata turut serta aktif memelihara kelestarian lingkungan dan hasil 
penghijauan yang telah dilakukan masyarakat maupun pemerintah  

b.  Berperan secara aktif di Bumi Perkemahan (Buper) Sumbersari, Kota Metro 
Ditinjau Dari Potensi Ekowisata untuk menganjurkan dan memelopori agar 
masyarakat setempat melaksanakan kegiatan penghijauan dan memelihara 
kebersihan, menanam berbagai tanaman di halaman rumah masing-masing baik 
untuk hiasan maupun tanaman yang bermanfaat bagi rumah tangga, melakukan 
penanaman pohon/tanaman rindang di sepanjang jalan dan lain sebagainya  

c. Membentuk perkumpulan yang tujuannya memelihara kelestarian lingkungan di 
Bumi Perkemahan (Buper) Sumbersari, Kota Metro Ditinjau Dari Potensi 
Ekowisata.  
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d.  Memprakarsai berbagai kegiatan dan upaya lain yang dapat membuat 
lingkungan hidup kita menjadi sejuk, bersih, segar dan nyaman di Bumi 
Perkemahan (Buper) Sumbersari, Kota Metro Ditinjau Dari Potensi Ekowisata.  

5.  Keindahan  
Tempat wisata Bumi Perkemahan (Buper) Sumbersari, Kota Metro Ditinjau Dari 
Potensi Ekowisata terbilang sudah indah karena letaknya sangat dekat dengan 
sungai, persawahan, sawah betingkat dikota Metro, dan juga terdapat jembatan 
gantung yang cantik nan eksotis untuk dikunjungi.  

6.  Keramahan  
Ramah tamah merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan 
keakraban, sopan, suka membantu, suka tersenyum dan menarik hati. Ramah tamah 
tidaklah berarti bahwa kita harus kehilangan kepribadian kita ataupun tidak tegas 
dalam menentukan sesuatu keputusan atau sikat. Ramah, merupakan watak dan 
budaya bangsa Indonesia pada umumnya, yang selalu menghormati tamunya dan 
dapat menjadi tuan rumah yang baik. Sikap ramah tamah ini merupakan satu daya 
tarik bagi wisatawan, oleh karena itu harus kita pelihara terus.  

7.  Kenangan  
Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan 
seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Kenangan dapat 
berupa yang indah dan menyenangkan, akan tetapi dapat pula yang tidak 
menyenangkan. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan 
wisatawan dari pengalaman berpariwisata di Indonesia, dengan sendirinya adalah 
yang indah dan menyenangkan. Kenangan yang indah ini dapat pula diciptakan 
dengan antara lain : tempat ini memberikan suasana yang nyaman, bersih dan sehat, 
pelayanan yang cepat, tepat dan ramah, masyarakatnya yang sangat ramah, 
tempatnya yang sangat indah serta keunikan tersendiri dari keindahan yang 
disuguhkan oleh tempat wisata bumi perkemahan bantul ini, (Sukaredana, 2019). 

Komunikasi pemasaran (marketing communication) adalah sarana di mana perusahaan, 
instansi, institusi dan lembaga berusaha menginformasikan, membujuk, dan 
mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan 
merek yang dijual. Namun secara umum, para ahli sudah merangkum berbagai 
pendapatnya mengenai pengertian komunikasi pemasaran tersebut, diantaranya : 
1. Komunikasi pemasaran mempresentasikan "suara" perusahaan, instansi, institusi 

dan lembaga dan mereknya serta merupakan sarana di mana perusahaan, instansi, 
institusi dan lembaga dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan 
konsumen. Komunikasi pemasaran (marketing communication) adalah sarana di 
mana perusahaan, instansi, institusi dan lembaga berusaha menginformasikan, 
membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung 
tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran mempresentasikan 
"suara" perusahaan, instansi, institusi dan lembaga dan mereknya serta merupakan 
sarana dimana perusahaan, instansi, institusi dan lembaga dapat membuat dialog 
dan membangun hubungan dengan konsumen, (Shimp, 2013:2).  
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d.  Memprakarsai berbagai kegiatan dan upaya lain yang dapat membuat 
lingkungan hidup kita menjadi sejuk, bersih, segar dan nyaman di Bumi 
Perkemahan (Buper) Sumbersari, Kota Metro Ditinjau Dari Potensi Ekowisata.  

5.  Keindahan  
Tempat wisata Bumi Perkemahan (Buper) Sumbersari, Kota Metro Ditinjau Dari 
Potensi Ekowisata terbilang sudah indah karena letaknya sangat dekat dengan 
sungai, persawahan, sawah betingkat dikota Metro, dan juga terdapat jembatan 
gantung yang cantik nan eksotis untuk dikunjungi.  

6.  Keramahan  
Ramah tamah merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan 
keakraban, sopan, suka membantu, suka tersenyum dan menarik hati. Ramah tamah 
tidaklah berarti bahwa kita harus kehilangan kepribadian kita ataupun tidak tegas 
dalam menentukan sesuatu keputusan atau sikat. Ramah, merupakan watak dan 
budaya bangsa Indonesia pada umumnya, yang selalu menghormati tamunya dan 
dapat menjadi tuan rumah yang baik. Sikap ramah tamah ini merupakan satu daya 
tarik bagi wisatawan, oleh karena itu harus kita pelihara terus.  

7.  Kenangan  
Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan 
seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Kenangan dapat 
berupa yang indah dan menyenangkan, akan tetapi dapat pula yang tidak 
menyenangkan. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan 
wisatawan dari pengalaman berpariwisata di Indonesia, dengan sendirinya adalah 
yang indah dan menyenangkan. Kenangan yang indah ini dapat pula diciptakan 
dengan antara lain : tempat ini memberikan suasana yang nyaman, bersih dan sehat, 
pelayanan yang cepat, tepat dan ramah, masyarakatnya yang sangat ramah, 
tempatnya yang sangat indah serta keunikan tersendiri dari keindahan yang 
disuguhkan oleh tempat wisata bumi perkemahan bantul ini, (Sukaredana, 2019). 

Komunikasi pemasaran (marketing communication) adalah sarana di mana perusahaan, 
instansi, institusi dan lembaga berusaha menginformasikan, membujuk, dan 
mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan 
merek yang dijual. Namun secara umum, para ahli sudah merangkum berbagai 
pendapatnya mengenai pengertian komunikasi pemasaran tersebut, diantaranya : 
1. Komunikasi pemasaran mempresentasikan "suara" perusahaan, instansi, institusi 

dan lembaga dan mereknya serta merupakan sarana di mana perusahaan, instansi, 
institusi dan lembaga dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan 
konsumen. Komunikasi pemasaran (marketing communication) adalah sarana di 
mana perusahaan, instansi, institusi dan lembaga berusaha menginformasikan, 
membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung 
tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran mempresentasikan 
"suara" perusahaan, instansi, institusi dan lembaga dan mereknya serta merupakan 
sarana dimana perusahaan, instansi, institusi dan lembaga dapat membuat dialog 
dan membangun hubungan dengan konsumen, (Shimp, 2013:2).  

 

 

2. Komunikasi pemasaran adalah salah satu bentuk komunikasi yang biasa diterapkan 
dalam dunia usaha karena mengandung “konsep perencanaan komunikasi 
pemasaran yang mengacu kepada nilai tambah rencana-rencana komprehensif yang 
mengkaji peran strategis masing-masing bentuk komunikasi dan memadukan untuk 
meraih kejelasan, konsistensi dan dampak komunikasi maksimal melalui 
pengintegrasian pesan” (Sulaksana, 2003:23) 

3. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menciptakan 
kesadaran atau pengetahuan mengenai produk dengan berbagai atributnya, 
menginformasikan kelebihan produk, menciptakan citra produk, atau menciptakan 
sikap positif, preferensi, dan keinginan membeli produk yang dikomunikasikan 
(Morissan, 2007: 13). 

4. Don E.Schultz, Stanley Tannenbaum dan Robert Lauterborn dalam buku mereka 
“Integrated Marketing Comunications” (1994:46) memandang komunikasi pemasaran 
sebagai kontinum dari mulai tahap perancangan (design) produk, Distribusi, sampai 
ke kegiatan promosi (melalui iklan, pemasaran langsung dan special events dan 
tahap pembelian dan penggunaan di kalangan konsumen (Hayyah, 2010). 

5. Komunikasi pemasaran adalah proses manajemen suatu perusahaan, instansi, 
institusi dan lembaga untuk melakukan dialog kepada berbagai audiens perusahaan, 
instansi, institusi dan lembaga, dengan mengembangkan, menyampaikan, dan 
mengevaluasi serangkaian pesan kepada kelompok stakeholder yang teridentifikasi 
(Fill, 1999:13). 

6. Komunikasi pemasaran merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan, 
instansi, institusi dan lembaga dalam mengkoordinasikan beberapa elemen promosi 
dan kegiatan pemasaran lainnya sehingga terjalin komunikasi dengan konsumen 
perusahaan, instansi, institusi dan lembaga (Belch & Belch, 2004:16). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi pemasaran adalah 
kegiatan/ aktifitas pemasaran dengan cara proses komunikasi yang berfungsi untuk 
menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang suatu barang atau jasa dari suatu 
perusahaan.  Perangkat dasar dari stategi pemasaran berbagai instansi untuk mencapai 
tujuan komunikasi di internal dan eksternal perusahaan, instansi, institusi dan lembaga 
sering disebut sebagai Bauran komunikasi pemasaran perusahaan, instansi, institusi dan 
lembaga (Company Marketing Communication Mix), yang terdiri dari; advertising, sales 
promotion, Public Relations & Publicity, personal selling dan direct selling (Kennedy & 
Soemanagara, 2006:40). Hubungan Masyarakat dan Publisitas (Public Relations & 
Publicity) adalah berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau 
melindungi citra perusahaan, instansi, institusi dan lembaga atau produk individualnya. 

Publisitas (Publicity) adalah bentuk penyajian, promosi, penyebaran ide, barang 
dan jasa yang dilakukan oleh pihak atau organisasi lain yang bukan produsen dari 
produk tersebut (promosi secara cuma-cuma). Contohnya bisnis atau produk yang 
diiklankan oleh majalah atau televisi karena kelebihannya (misalnya wisata kuliner), 
acara seminar, pidato dan sebagainya. Menurut Smith (1996:19) Marketing 
Communication Mix Company, biasanya terdiri atas : 
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1. Penjualan (Selling). Merupakan saluran yang melibatkan dua orang atau lebih yang 
saling berkomunikasi secara langsung. Komunikasi dilakukan secara tatap muka di 
hadapan khalayak, lewat telepon, media atau surat. 

2. Iklan (Advertising). Merupakan saluran media massa yang dilakukan melalui surat 
kabar, majalah, radio, televisi atau media lainnya. Saluran ini merupakan saluran 
komunikasi non personal, karena ditujukan untuk khalayak luas. Advertising 
bertujuan untuk menciptakan brand awareness dan membangun citra (images). 

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion). Adalah penggunaan intensif yang diberikan 
oleh perusahaan, instansi, institusi dan lembaga untuk membujuk konsumen 
membeli satu produk. 

4. Pemasaran Langsung (Direct Marketing). Merupakan bentuk komunikasi langsung 
dengan khalayak untuk mengetahui respon konsumen. 

5. Pemberian Sponsor (Sponsorship). Yaitu pada satu kegiatan yang diperkirakan dapat 
memenuhi tujuan seperti meningkatkan penjualan, meningkatkan reputasi 
perusahaan, instansi, institusi dan lembaga, brand image, brand awareness dan lain-
lain. 

6. Identitas Korporasi (Corporate Identity). Adalah strategi komunikasi yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan, instansi, institusi dan lembaga. 

7. Kemasan (Packaging). Adalah kegiatan untuk mendesain dan membuat bungkus satu 
produk. Packaging juga menjadi elemen penting dalam Marketing Communication 
Mix, karena seringkali keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 
pembungkusannya (desain, warna, bentuk). 

8. Point of Sale and Merchandising. Adalah komunikasi dengan melakukan display atau 
store design. Selain itu termasuk di dalamnya adalah leaflet, stiker, poster, spanduk 
dan lainnya. 

9. Word of Mouth (WOM). Menurut Fridgen (1996:270) yang dimaksud dengan Word of 
Mouth adalah promosi yang dilakukan melalui mulut ke mulut dengan cara 
menceritakan pengalaman atau keunggulan dari produk. Promosi melalui mulut ke 
mulut yang dilakukan oleh teman atau kerabat ini kredibilitasnya tinggi, jadi lebih 
bersifat persuasive atau mempengaruhi daripada promosi melalui iklan. 

Penggunaan teknologi informasi seperti halnya penggunaan internet ini yang telah 
memiliki berbagai aplikasi seperti media sosial, merupakan salah satu media dimana 
para penggunanya dapat saling berkomunikasi, mencari informasi dan menjalin 
pertemanan. Seperti diketahui ragam media sosial yakni adalah facebook, twitter, line, 
bbm, whatsapp, instagram, path, ask.fm, linkedin, snapchat dan beberapa media sosial 
yang lain (Nabilla Reny dan Kartika Tina, 2020). Selain fungsi komunikasi yang jauh lebih 
memudahkan, peran media sosial semakin diakui dalam mendongkrak kinerja 
pemasaran. Media sosial merupakan salah satu media internet terbesar yang digunakan 
saat ini. Komunikasi massa yang mengalami perkembangan memungkinkan 
perusahaan/produsen/pengelola lebih mudah berkomunikasi dengan khalayak 
sasarannya.  
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1. Penjualan (Selling). Merupakan saluran yang melibatkan dua orang atau lebih yang 
saling berkomunikasi secara langsung. Komunikasi dilakukan secara tatap muka di 
hadapan khalayak, lewat telepon, media atau surat. 

2. Iklan (Advertising). Merupakan saluran media massa yang dilakukan melalui surat 
kabar, majalah, radio, televisi atau media lainnya. Saluran ini merupakan saluran 
komunikasi non personal, karena ditujukan untuk khalayak luas. Advertising 
bertujuan untuk menciptakan brand awareness dan membangun citra (images). 

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion). Adalah penggunaan intensif yang diberikan 
oleh perusahaan, instansi, institusi dan lembaga untuk membujuk konsumen 
membeli satu produk. 

4. Pemasaran Langsung (Direct Marketing). Merupakan bentuk komunikasi langsung 
dengan khalayak untuk mengetahui respon konsumen. 

5. Pemberian Sponsor (Sponsorship). Yaitu pada satu kegiatan yang diperkirakan dapat 
memenuhi tujuan seperti meningkatkan penjualan, meningkatkan reputasi 
perusahaan, instansi, institusi dan lembaga, brand image, brand awareness dan lain-
lain. 

6. Identitas Korporasi (Corporate Identity). Adalah strategi komunikasi yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan, instansi, institusi dan lembaga. 

7. Kemasan (Packaging). Adalah kegiatan untuk mendesain dan membuat bungkus satu 
produk. Packaging juga menjadi elemen penting dalam Marketing Communication 
Mix, karena seringkali keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 
pembungkusannya (desain, warna, bentuk). 

8. Point of Sale and Merchandising. Adalah komunikasi dengan melakukan display atau 
store design. Selain itu termasuk di dalamnya adalah leaflet, stiker, poster, spanduk 
dan lainnya. 

9. Word of Mouth (WOM). Menurut Fridgen (1996:270) yang dimaksud dengan Word of 
Mouth adalah promosi yang dilakukan melalui mulut ke mulut dengan cara 
menceritakan pengalaman atau keunggulan dari produk. Promosi melalui mulut ke 
mulut yang dilakukan oleh teman atau kerabat ini kredibilitasnya tinggi, jadi lebih 
bersifat persuasive atau mempengaruhi daripada promosi melalui iklan. 

Penggunaan teknologi informasi seperti halnya penggunaan internet ini yang telah 
memiliki berbagai aplikasi seperti media sosial, merupakan salah satu media dimana 
para penggunanya dapat saling berkomunikasi, mencari informasi dan menjalin 
pertemanan. Seperti diketahui ragam media sosial yakni adalah facebook, twitter, line, 
bbm, whatsapp, instagram, path, ask.fm, linkedin, snapchat dan beberapa media sosial 
yang lain (Nabilla Reny dan Kartika Tina, 2020). Selain fungsi komunikasi yang jauh lebih 
memudahkan, peran media sosial semakin diakui dalam mendongkrak kinerja 
pemasaran. Media sosial merupakan salah satu media internet terbesar yang digunakan 
saat ini. Komunikasi massa yang mengalami perkembangan memungkinkan 
perusahaan/produsen/pengelola lebih mudah berkomunikasi dengan khalayak 
sasarannya.  
 

 

 

Komunikasi pemasaran menggunakan media sosial ini merupakan salah satu 
perpaduan New Media dan Marketing Communication, menurut Herman Kartajaya 
untuk mengatur stakeholder dibutuhkan pendekatan baru yaitu marketing 3.0 di mana 
dahulu hanya satu arah saat ini menjadi kolaborasi dengan one to many dan many to 
many (Kartajaya, 2013). Melalui sosial media perusahaan bisa menjangkau konsumen 
lebih luas, selain itu komunikasi pemasaran menggunakan Instagram yang dilakukan 
oleh pembeli dan penjual sangat membantu didalam pengambilan keputusan dan dapat 
memberikan masukan kepada penjual untuk lebih baik kedepannya (Hamdan, dkk., 2017). 

Media sosial yang sering digunakan untuk pemasaran atau promosi di antaranya 
Facebook, Instagram, dan Twitter. Melalui media ini perusahaan/pengelola bisa 
melakukan promosi yang terstruktur dan tepat sasaran. Penggunaan dan pemilihan 
media sosial tersebut merupakan bagian dari komunikasi pemasaran yang dilakukan 
oleh perusahaan. Manajemen memanfaatkan secara maksimal penggunaannya mulai 
dari mengenalkan produk, harga-harga, serta lokasi. Disamping itu, bentuk nyata dari 
unsur-unsur pemasaran sangat nampak jika dilihat dari aktivitas, isi informasi, serta 
jumlah pengguna yang bergabung di masing-masing akun media sosial seperti selalu 
memberikan informasi baik mengenai produk yang tersedia di setiap harinya, 
pengenalan jenis-jenis produk yang baru, event-event yang akan diselenggarakan, 
promo-promo serta interaksi langsung dengan followers. Namun demikian, pemasaran 
melalui media sosial tidak bekerja secara langsung. Konversi ke arah hasil membutuhkan 
waktu yang cukup lama karena masyarakat akan melihat kredibilitas dari medial sosial 
dimaksud. 
 
METODE  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, 
yaitu suatu pendekatan yang memungkinkan dilakukannya pencatatan data hasil 
penelitian secara nyata dalam bentuk data numerikal atau angka sehingga memudahkan 
proses analisis dan penafsirannya dengan menggunakan perhitungan-perhitungan 
statistik (analisis statistik). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian explanatory 
research. Menurut Sangadji dan Sopiah (2010: 2009) explanatory research merupakan 
penelitan yang dilakukan guna menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti 
serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Pada penelitian ini 
penulis berusaha menjelaskan hubungan antar variabel yakni kredibilitas Instagram 
berupa expertise, trustworthiness dan attractiveness dan pengaruhnya terhadap 
keputusan berkunjung pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di masa 
pandemi Covid-19. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh seluruh followers 
Instagram pada akun Instagram @wisatasumbersari yang jumlah populasinya sebanyak 
1535 followers. Populasi penelitian ini jumlahnya relatif besar maka dalam pengambilan 
sampel ini peneliti tetapkan dengan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 
sebesar 10%. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan 
purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 
pengambilan objeknya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dengan 
menggunakan berbagai cara. Adapun kriteria pemilihan sampel tersebut adalah followers 
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Instagram @wisatasumbersari yang telah mengunjungi objek wisata Sumbersari Bantul 
Kota Metro.  

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pada penyebaran kuesioner 
ini dilakukan melalui google form. Dalam hal ini peneliti melakukan beberapa prosedur 
yakni : menanyakan terlebih dahulu kepada calon responden melalui direct message 
Instagram sebelum mengisi lembar kuesioner pada google form untuk kepastian apakah 
sudah pernah mengunjungi objek wisata Sumbersari Bantul, jika iya maka kemudian 
responden diberi link kuisioner pada google form untuk diisi sesuai petunjuk yang telah 
tersedia. Pada penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal yaitu 
skala likert. pengukuran data ordinal akan menunjukan data sesuai dengan sebuah orde 
atau urutan tertentu (Ferdinand, 2006: 220). Sedangkan skala likert menurut Sugiyono 
(2012: 93) adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan Instagram 
expertise, Instagram trustworthiness dan Instagram attractiveness secara simultan 
terhadap keputusan berkunjung pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di 
masa pandemi Covid-19.  Komunikasi pemasaran menggunakan media sosial merupakan 
salah satu perpaduan New Media dan Marketing Communication (Kartajaya, 2013). Media 
sosial dapat digunakan untuk mempromosikan suatu objek wisata dalam usaha 
meningkatkan daya saingnya (Gustina, 2019). Media sosial adalah mekanisme yang paling 
cepat dalam mempromosikan produk baru, layanan, dan industri pariwisata yang baru 
hadir (Bizirgianni & Dionysopoulou 2013).  Melalui sosial media perusahaan bisa 
menjangkau konsumen lebih luas, selain itu komunikasi pemasaran menggunakan 
Instagram yang dilakukan oleh pembeli dan penjual sangat membantu didalam 
pengambilan keputusan dan dapat memberikan masukan kepada penjual untuk lebih 
baik kedepannya (Hamdan, Ratnasari, Sofyan, & Tandika, 2017). 

Adapun Instagram expertise, Instagram trustworthiness dan Instagram 
attractiveness merupakan aspek dari kredibilitas media sosial instagram. Kredibilitas 
adalah faktor yang membuat seorang pengunjung tidak hanya sekali saja suatu objek 
wisata, tapi juga menjadi pengunjung setia bahkan potensial menjadi advocate untuk 
objek wisata tersebut. Maka itu, kredibilitas instagram jadi faktor penentu sukses atau 
tidaknya program pemasaran; terutama terkait kualitas produk (objek wisata) dan 
layanan yang ditawarkan, serta nilai tambah yang konsisten dirasakan pengunjung. Jika 
media sosial Instagram tersebut kemudian dianggap kredibel dalam memberikan atau 
menyajikan informasi yang terkait dengan produk yang dalam hal ini adalah objek wisata 
Sumbersari, maka pemasaran bisa berjalan dengan lancar dan meningkatkan jumlah 
pengunjung. Berikut adalah peringkat pengaruh Instagram Expertise (X1), Instagram 
Trustworthiness (X2), dan Instagram Attractiveness (X3) Terhadap Keputusan Berkunjung 
(Y) 
 
 

 

 

Variabel thitung Peringkat 
Instagram expertise (X1)  7,630 1 
Instagram trustworthiness (X2) 7,522 2 
Instagram attractiveness (X3) 6,077 3 

Sumber: Data diolah Tahun 2021 
 
Penyebaran distribusi skor Instagram Expertise, Instagram trustworthiness, Instagram 
Attractiveness, terlihat pada gambar berikut ini. 

 
 
 
 
 
 

  

Gambar Histogram Data Variabel Instagram Expertise, Instagram Trustworthiness, 
Instagram Attractiveness 
 
Jika melihat Pengaruh Instagram expertise (X1), Instagram trustworthiness (X2), dan 
Instagram attractiveness (X3) Terhadap Keputusan Berkunjung (Y) , bahwa Uji F 
(Simultan) ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel 
Instagram expertise (X1), Instagram trustworthiness (X2), dan Instagram attractiveness 
(X3) secara simultan terhadap keputusan berkunjung (Y). Dasar pengambilan keputusan 
untuk uji F . Berdasarkan nilai Fhitung dan Ftabel : 
a. Jika nilai Fhitung > Ftabel maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 
b. Jika nilai Fhitung < Ftabel tabel maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat (Y). 
Berdasarkan nilai signifikansi: 
a. Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (Y). 
b. Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (Y). 
Hasil analisis dengan menggunakan Uji-F adalah sebagaimana Tabel 4.20 Hasil Uji F 
berikut 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 295.426 3 98.475 30.696 .000a 

Residual 298.347 93 3.208   

Total 593.773 96    

a. Predictors: (Constant), Instagram Attractiveness, Instagram Trustworthiness, Instagram 
Expertise 

b. Dependent Variable: Keputusan Berkunjung   
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Instagram @wisatasumbersari yang telah mengunjungi objek wisata Sumbersari Bantul 
Kota Metro.  

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pada penyebaran kuesioner 
ini dilakukan melalui google form. Dalam hal ini peneliti melakukan beberapa prosedur 
yakni : menanyakan terlebih dahulu kepada calon responden melalui direct message 
Instagram sebelum mengisi lembar kuesioner pada google form untuk kepastian apakah 
sudah pernah mengunjungi objek wisata Sumbersari Bantul, jika iya maka kemudian 
responden diberi link kuisioner pada google form untuk diisi sesuai petunjuk yang telah 
tersedia. Pada penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal yaitu 
skala likert. pengukuran data ordinal akan menunjukan data sesuai dengan sebuah orde 
atau urutan tertentu (Ferdinand, 2006: 220). Sedangkan skala likert menurut Sugiyono 
(2012: 93) adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan Instagram 
expertise, Instagram trustworthiness dan Instagram attractiveness secara simultan 
terhadap keputusan berkunjung pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di 
masa pandemi Covid-19.  Komunikasi pemasaran menggunakan media sosial merupakan 
salah satu perpaduan New Media dan Marketing Communication (Kartajaya, 2013). Media 
sosial dapat digunakan untuk mempromosikan suatu objek wisata dalam usaha 
meningkatkan daya saingnya (Gustina, 2019). Media sosial adalah mekanisme yang paling 
cepat dalam mempromosikan produk baru, layanan, dan industri pariwisata yang baru 
hadir (Bizirgianni & Dionysopoulou 2013).  Melalui sosial media perusahaan bisa 
menjangkau konsumen lebih luas, selain itu komunikasi pemasaran menggunakan 
Instagram yang dilakukan oleh pembeli dan penjual sangat membantu didalam 
pengambilan keputusan dan dapat memberikan masukan kepada penjual untuk lebih 
baik kedepannya (Hamdan, Ratnasari, Sofyan, & Tandika, 2017). 

Adapun Instagram expertise, Instagram trustworthiness dan Instagram 
attractiveness merupakan aspek dari kredibilitas media sosial instagram. Kredibilitas 
adalah faktor yang membuat seorang pengunjung tidak hanya sekali saja suatu objek 
wisata, tapi juga menjadi pengunjung setia bahkan potensial menjadi advocate untuk 
objek wisata tersebut. Maka itu, kredibilitas instagram jadi faktor penentu sukses atau 
tidaknya program pemasaran; terutama terkait kualitas produk (objek wisata) dan 
layanan yang ditawarkan, serta nilai tambah yang konsisten dirasakan pengunjung. Jika 
media sosial Instagram tersebut kemudian dianggap kredibel dalam memberikan atau 
menyajikan informasi yang terkait dengan produk yang dalam hal ini adalah objek wisata 
Sumbersari, maka pemasaran bisa berjalan dengan lancar dan meningkatkan jumlah 
pengunjung. Berikut adalah peringkat pengaruh Instagram Expertise (X1), Instagram 
Trustworthiness (X2), dan Instagram Attractiveness (X3) Terhadap Keputusan Berkunjung 
(Y) 
 
 

 

 

Variabel thitung Peringkat 
Instagram expertise (X1)  7,630 1 
Instagram trustworthiness (X2) 7,522 2 
Instagram attractiveness (X3) 6,077 3 

Sumber: Data diolah Tahun 2021 
 
Penyebaran distribusi skor Instagram Expertise, Instagram trustworthiness, Instagram 
Attractiveness, terlihat pada gambar berikut ini. 

 
 
 
 
 
 

  

Gambar Histogram Data Variabel Instagram Expertise, Instagram Trustworthiness, 
Instagram Attractiveness 
 
Jika melihat Pengaruh Instagram expertise (X1), Instagram trustworthiness (X2), dan 
Instagram attractiveness (X3) Terhadap Keputusan Berkunjung (Y) , bahwa Uji F 
(Simultan) ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel 
Instagram expertise (X1), Instagram trustworthiness (X2), dan Instagram attractiveness 
(X3) secara simultan terhadap keputusan berkunjung (Y). Dasar pengambilan keputusan 
untuk uji F . Berdasarkan nilai Fhitung dan Ftabel : 
a. Jika nilai Fhitung > Ftabel maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 
b. Jika nilai Fhitung < Ftabel tabel maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat (Y). 
Berdasarkan nilai signifikansi: 
a. Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (Y). 
b. Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (Y). 
Hasil analisis dengan menggunakan Uji-F adalah sebagaimana Tabel 4.20 Hasil Uji F 
berikut 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 295.426 3 98.475 30.696 .000a 

Residual 298.347 93 3.208   

Total 593.773 96    

a. Predictors: (Constant), Instagram Attractiveness, Instagram Trustworthiness, Instagram 
Expertise 

b. Dependent Variable: Keputusan Berkunjung   
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Berdasarkan perhitungan dihasilkan nilai Fhitung sebesar 30,696 dengan signifikansi 
sebesar 0,000. Nilai Ftabel dengan derajat kebebasan (df) = (k -1; n-k ) = (4-1; 97-4) = 3;93 
(n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel) pada tingkat signifikansi 5% (0,05) 
adalah 2,70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel (30,696 > 2,70) dan sig. 
0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya variabel Instagram expertise (X1), 
Instagram trustworthiness (X2), dan Instagram attractiveness (X3) secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung (Y) pada objek wisata 
Sumbersari Bantul Kota Metro di masa pandemi Covid-19.  
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh kredibilitas pada media sosial terhadap keputusan berkunjung pada 
objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di Masa Pandemi Covid-19, hal ini 
ditunjukkan oleh:  
1. Terdapat pengaruh yang signifikan Instagram expertise (X1) terhadap keputusan 

berkunjung (Y) pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di masa pandemi 
Covid-19, hal ini dibuktikan oleh thitung > ttabel (7,630 > 1,985) dan sig. 0,000 < 0,05 
sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan Instagram trustworthiness terhadap keputusan 
berkunjung pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di masa pandemi 
Covid-19, hal ini dibuktikan oleh thitung > ttabel (7,522 > 1,985) dan sig. 0,000 < 0,05 
maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan Instagram attractiveness terhadap keputusan 
berkunjung pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di masa pandemi 
Covid-19, hal ini dibuktikan oleh thitung > ttabel (6,077 > 1,985) dan sig. 0,000 < 0,05 
sehingga H0 ditolak dan H1 diterima 

4. Terdapat pengaruh yang signifikan Instagram expertise, Instagram trustworthiness 
dan Instagram attractiveness secara simultan terhadap keputusan berkunjung pada 
objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro, hal ini dibuktikan oleh Fhitung > Ftabel 
(30,696 > 2,70) dan sig. 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah optimalisasi pembinaan terhadap 
kelompok-kelompok sadar wisata yang mana pada kondisi saat ini sedang berkembang 
di wilayah Kota Metro serta dalam menunjang infrastruktur sangat perlu juga dalam hal 
penataan mengenai infrastruktur akses jalan menuju ke wisata-wisata yang ada di 
wilayah Kota Metro dan perlunya pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan 
sarana dan prasarana pendukung di sektor pariwisata sesuai dengan perubahan yang 
terjadi pada masa pandemi COVID-19. 
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Berdasarkan perhitungan dihasilkan nilai Fhitung sebesar 30,696 dengan signifikansi 
sebesar 0,000. Nilai Ftabel dengan derajat kebebasan (df) = (k -1; n-k ) = (4-1; 97-4) = 3;93 
(n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel) pada tingkat signifikansi 5% (0,05) 
adalah 2,70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel (30,696 > 2,70) dan sig. 
0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya variabel Instagram expertise (X1), 
Instagram trustworthiness (X2), dan Instagram attractiveness (X3) secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung (Y) pada objek wisata 
Sumbersari Bantul Kota Metro di masa pandemi Covid-19.  
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh kredibilitas pada media sosial terhadap keputusan berkunjung pada 
objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di Masa Pandemi Covid-19, hal ini 
ditunjukkan oleh:  
1. Terdapat pengaruh yang signifikan Instagram expertise (X1) terhadap keputusan 

berkunjung (Y) pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di masa pandemi 
Covid-19, hal ini dibuktikan oleh thitung > ttabel (7,630 > 1,985) dan sig. 0,000 < 0,05 
sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan Instagram trustworthiness terhadap keputusan 
berkunjung pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di masa pandemi 
Covid-19, hal ini dibuktikan oleh thitung > ttabel (7,522 > 1,985) dan sig. 0,000 < 0,05 
maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan Instagram attractiveness terhadap keputusan 
berkunjung pada objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro di masa pandemi 
Covid-19, hal ini dibuktikan oleh thitung > ttabel (6,077 > 1,985) dan sig. 0,000 < 0,05 
sehingga H0 ditolak dan H1 diterima 

4. Terdapat pengaruh yang signifikan Instagram expertise, Instagram trustworthiness 
dan Instagram attractiveness secara simultan terhadap keputusan berkunjung pada 
objek wisata Sumbersari Bantul Kota Metro, hal ini dibuktikan oleh Fhitung > Ftabel 
(30,696 > 2,70) dan sig. 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah optimalisasi pembinaan terhadap 
kelompok-kelompok sadar wisata yang mana pada kondisi saat ini sedang berkembang 
di wilayah Kota Metro serta dalam menunjang infrastruktur sangat perlu juga dalam hal 
penataan mengenai infrastruktur akses jalan menuju ke wisata-wisata yang ada di 
wilayah Kota Metro dan perlunya pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan 
sarana dan prasarana pendukung di sektor pariwisata sesuai dengan perubahan yang 
terjadi pada masa pandemi COVID-19. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
perilaku konsumen pengguna e-wallet di Indonesia dan faktor apa yang paling dominan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode penelitian 
menggunakan teknik analisis faktor eksploratori. Metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner sebanyak 385 sampel yang mencakup seluruh responden di 
Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang terbentuk dan 
mempengaruhi perilaku konsumen pengguna e-wallet di Indonesia, yaitu (1) Faktor 
internal psikologis, yang terdiri dari indikator pekerjaan, konsep diri, motivasi, sikap, 
persepsi, belajar, emosi, dan memori. (2) Faktor eksternal budaya, yang terdiri dari 
indikator kebudayaan, sub-budaya, kelompok acuan/referensi, keluarga, keadaan 
ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. (3) Faktor eksternal lingkungan sosial, yang 
terdiri dari indikator kelas sosial, peran, dan status. (4) Faktor internal individu/pribadi, 
yang terdiri dari indikator usia dan tahap siklus hidup. Faktor yang paling dominan 
mempengaruhi perilaku konsumen pengguna e-wallet di Indonesia adalah faktor 
internal psikologis. Pengguna e-wallet di Indonesia cenderung menggunakan aplikasi 
tersebut hanya untuk kebutuhan terhadap fungsi aplikasi, kemudahan dan efisiensi. 
Kata Kunci: E-wallet, Perilaku Konsumen, Budaya, Lingkungan Sosial, Psikologis, 
Individu/Pribadi. 
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STUDY ON FACTORS THAT INFLUENCE CONSUMER BEHAVIOR IN USING E-
WALLET IN INDONESIA 

 
ABSTRACT 

This study aims to know what factors influence the consumer behavior of e-wallet users in 
Indonesia and what factors are most dominant. The type of research used is quantitative 
by research method using exploratory factor analysis technique. The data collection 
method used questionnaires of 385 samples covering all respondents in Indonesia. The 
results of this study showed that 4 factors form and influence the consumer behavior of e-
wallet users in Indonesia, namely (1) Internal psychological factors, consisting of job 
indicators, self-concept, motivation, attitude, perception, learning, emotions, and memory. 
(2) External cultural factors, consisting of cultural indicators, sub-cultures, reference 
groups, families, economic circumstances, lifestyle, and personality. (3) External factors of 
the social environment, consisting of indicators of social class, role, and status. (4) 
Individual/personal internal factors, consisting of age indicators and life cycle stages. The 
most dominant factor affecting the consumer behavior of e-wallet users in Indonesia is the 
internal psychological factors. E-wallet users in Indonesia tend to use the application only 
for the needs of application functions, convenience, and efficiency. 
Keywords: E-wallet, Consumer Behavior, Culture, Social Environment, Psychological, 
Individual/Personal. 
 
PENDAHULUAN 

Penerapan sistem transaksi pembayaran di Indonesia telah memasuki babak baru 
dengan munculnya pembayaran elektronik yang disebut sebagai e-wallet. E-wallet pada 
smartphone menjadi semacam dompet digital yang telah banyak mengubah industri 
keuangan. Keberadaan opsi pembayaran tanpa uang fisik dianggap memudahkan 
masyarakat dalam bertransaksi. 

Berdasarkan rapyd research, fintech global sebagai perusahaan layanan, studi ini 
menganalisis pengguna keuangan, metode pembayaran, dan preferensi konsumen di 
tujuh negara Asia Pasifik, mengungkap bagaimana perilaku pembelian konsumen 
berkembang di dunia yang semakin canggih dalam penggunaan transaksi digital. 
Penelitian dilakukan dengan mensurvei 3,500 konsumen online dan 500 responden per 
negara di India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Thailand. Hasilnya 
mengungkapkan adanya peningkatan yang cepat dalam teknologi pembayaran baru, 
yang telah muncul dalam beberapa tahun terakhir dan memperoleh adopsi serta 
popularitas yang cepat dengan menawarkan pengalaman pembayaran yang nyaman, 
beradaptasi dengan konteks lokal, dan menyediakan akses ke pembayaran digital (Rapyd 
Research, 2020). 

Berikut hasil riset perbandingan fenomena penggunaan transaksi non tunai 
dengan e-wallet di tujuh negara Asia: 
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Tabel 1. Perbandingan Fenomena Penggunaan  
Transaksi Non Tunai Di Negara Asia 

1. Singapura 

 Karena kekhawatiran tentang virus corona, 70% responden menggunakan transaksi 
non tunai. 

 GrabPay adalah metode pembayaran e-wallet terpopuler. 
2. Indonesia 

 OVO wallet adalah metode pembayaran yang sering digunakan dengan 69% 
responden mengklaim menggunakannya. 

 Konsumen Indonesia sangat menyukai e-wallet dengan 33,8% memilih satu dari tiga 
e-wallet (OVO, Go-Pay, atau DANA) sebagai cara pembayaran yang mereka sukai. 
3. Malaysia 

 E-wallet pada Touch N Go, Boost, PayPal, dan GrabPay sebanyak 22% responden 
memilihnya sebagai metode pembayaran pilihan mereka. 

 Dalam hal ini penggunaan e-wallet di negara tersebut rendah, karena mereka lebih 
menyukai pembayaran dengan metode kartu dari bank. 
4. India 

 Dengan pertumbuhan skema pembayaran UPI India, e-wallet (termasuk Paytm, 
Google Pay, Amazon Pay) disukai oleh responden sebanyak 51,2% pengguna. 

 Sebanyak 49% responden melakukan pembelian online setiap hari (tertinggi di 
antara semua negara yang disurvei). 
5. Jepang 

 Pada e-wallet PayPay dengan cepat mendapatkan popularitas dengan sebanyak 41% 
pengguna. 

 Akan tetapi, sebagian besar konsumen mengaku masih lebih suka kartu kredit dan 
uang tunai. 
6. Taiwan 

 Konsumen di negara ini menggunakan beberapa jenis pembayaran tergantung pada 
penggunaannya, dengan preferensi dibagi hampir sama antara kartu kredit, bayar 
pada pickup di toko-toko, transfer bank, Easycard lokal, dan e-wallet. 

 Dalam hal ini, kartu kredit terus menjadi metode pembayaran teratas di Taiwan baik 
dari segi penggunaan dan preferensi, sedangkan penggunaan e-wallet masih rendah. 
7. Thailand 

 TrueMoney e-wallet adalah metode pembayaran terkemuka dengan 66% responden 
menggunakannya secara teratur. 

 Dalam hal ini, transaksi dengan e-wallet di negara ini termasuk pengguna tertinggi.  
Sumber: Rapyd Research, 2020 



249PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG JUNI 2021

K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

 

 

Tabel 1. Perbandingan Fenomena Penggunaan  
Transaksi Non Tunai Di Negara Asia 

1. Singapura 

 Karena kekhawatiran tentang virus corona, 70% responden menggunakan transaksi 
non tunai. 

 GrabPay adalah metode pembayaran e-wallet terpopuler. 
2. Indonesia 

 OVO wallet adalah metode pembayaran yang sering digunakan dengan 69% 
responden mengklaim menggunakannya. 

 Konsumen Indonesia sangat menyukai e-wallet dengan 33,8% memilih satu dari tiga 
e-wallet (OVO, Go-Pay, atau DANA) sebagai cara pembayaran yang mereka sukai. 
3. Malaysia 

 E-wallet pada Touch N Go, Boost, PayPal, dan GrabPay sebanyak 22% responden 
memilihnya sebagai metode pembayaran pilihan mereka. 

 Dalam hal ini penggunaan e-wallet di negara tersebut rendah, karena mereka lebih 
menyukai pembayaran dengan metode kartu dari bank. 
4. India 

 Dengan pertumbuhan skema pembayaran UPI India, e-wallet (termasuk Paytm, 
Google Pay, Amazon Pay) disukai oleh responden sebanyak 51,2% pengguna. 

 Sebanyak 49% responden melakukan pembelian online setiap hari (tertinggi di 
antara semua negara yang disurvei). 
5. Jepang 

 Pada e-wallet PayPay dengan cepat mendapatkan popularitas dengan sebanyak 41% 
pengguna. 

 Akan tetapi, sebagian besar konsumen mengaku masih lebih suka kartu kredit dan 
uang tunai. 
6. Taiwan 

 Konsumen di negara ini menggunakan beberapa jenis pembayaran tergantung pada 
penggunaannya, dengan preferensi dibagi hampir sama antara kartu kredit, bayar 
pada pickup di toko-toko, transfer bank, Easycard lokal, dan e-wallet. 

 Dalam hal ini, kartu kredit terus menjadi metode pembayaran teratas di Taiwan baik 
dari segi penggunaan dan preferensi, sedangkan penggunaan e-wallet masih rendah. 
7. Thailand 

 TrueMoney e-wallet adalah metode pembayaran terkemuka dengan 66% responden 
menggunakannya secara teratur. 

 Dalam hal ini, transaksi dengan e-wallet di negara ini termasuk pengguna tertinggi.  
Sumber: Rapyd Research, 2020 

 

 

Perbandingan fenomena penggunaan transaksi non tunai di negara Asia, Indonesia 
menempati posisi yang cukup tinggi responden yang menggunakan e-wallet 
dibandingkan dengan negara Asia lainnya selain Singapura. Fenomena ini menjadi 
menarik untuk diteliti berkenaan dengan banyaknya jumlah pengguna e-wallet di 
Indonesia. Adapun tiga jenis transaksi yang paling sering digunakan dengan 
menggunakan uang elektronik dalam dompet digital di Indonesia menurut Snapcart, 
yaitu transaksi retail (28%), pemesanan transportasi online (27%), dan pemesanan 
makanan online (20%). Sisanya, untuk transaksi e-commerce (15%), dan pembayaran 
tagihan (7%) (Inet Detik, 2019). 

E-wallet tidak hanya sekedar dompet digital, tetapi juga berdampak pada 
perubahan gaya hidup, kenyamanan, dan akses yang cepat. Konsumen terlihat 
berkontribusi tinggi dalam pengalaman berbelanja, dan efeknya meningkatkan 
kecenderungan untuk sering melakukan pembelian kembali dengan lebih banyak, 
karena pengalaman yang menyenangkan (Shivangi & Pankaj, 2018:1087). Perubahan 
terhadap perilaku konsumen sebagai dampak dari kemunculan e-wallet, merupakan 
suatu respon terhadap penerimaan teknologi yang memberikan kemudahan dalam 
berbelanja. Beberapa riset terdahulu mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku konsumen dalam menggunakan e-wallet¸ meliputi faktor seperti 
budaya, pengaruh sosial, individu, psikologis, privasi, keamanan, performa, niat, manfaat 
serta kemudahan dalam penggunaannya (Junadi & Rianto, 2015; Ririn & Rosmayani, 2017; 
Andespa, 2017; Pharot & Chutima, 2018; Lee Yong Ming, et al., 2020; Wasiul Karim, et al., 
2020; Adhi & Dimas, 2020). Dari paparan riset terdahulu menganalisis tentang e-wallet 
yang lebih berfokus pada teori dan model seperti TAM (technology acceptance model) 
dan UTAUT (unified theory of acceptance and use of technology), sedangkan perbedaan 
penelitian yang dilakukan ini adalah menganalisis faktor-faktor dari sisi eksternal 
maupun internal konsumen yang memilih menggunakan e-wallet sebagai alat 
pembayaran nontunai dengan menggunakan analisis faktor untuk menganalisis perilaku 
konsumen pengguna e-wallet di Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan ini tidak membatasi pada pengguna e-wallet tertentu. 
Secara umum, penelitian ini menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
masyarakat Indonesia dalam menggunakan e-wallet dan mengetahui faktor-faktor apa 
saja yang membuat masyarakat menggunakan e-wallet. Jika faktor tersebut dapat 
diketahui, maka faktor tersebut bisa dijadikan evaluasi bagi perusahaan fintech untuk 
kedepannya. Karena setiap masyarakat selalu mengembangkan suatu sistem dalam 
memproduksi dan menyalurkan barang dan jasa. Dalam masyarakat industri yang sudah 
maju, sistem ini sangat kompleks dan barang atau jasa yang ekonomis tersedia beraneka 
ragam. Untuk memahami perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa 
dibutuhkan studi tersendiri. Perusahaan berkepentingan dengan hampir setiap kegiatan 
manusia dalam sistem ini, karena perilaku konsumen merupakan bagian dari kegiatan 
manusia. Sehingga bila membahas perilaku konsumen itu berarti membahas kegiatan 
manusia, hanya dalam lingkup yang lebih terbatas (Basu & Hani, 2018:10). 

Perilaku konsumen merupakan semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis 
yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, 
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menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal tersebut atau 
kegiatan mengevaluasi (Sumarwan, 2011:6). Menurut teori Kotler & Keller (2012:173-185) 
dan Kotler & Amstrong (2012:159-174) perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, yaitu; (1) Faktor budaya yang terdiri dari budaya, sub-budaya, dan kelas sosial. (2) 
Faktor sosial yang terdiri dari kelompok referensi, keluarga, dan peran dan status. (3) 
Faktor pribadi yang terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan keadaan 
ekonomi, kepribadian dan konsep diri, dan gaya hidup. (4) Faktor psikologis yang terdiri 
dari motivasi, persepsi, belajar, emosi, dan memori. 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut teori Basu & 
Hani (2018:77) pengaruh faktor perilaku konsumen terdiri dari faktor lingkungan 
eksternal dan faktor psikologis yang berasal dari proses internal individu. Perilaku 
konsumen sangat dipengaruhi berbagai lapisan masyarakat di mana ia dilahirkan dan 
dibesarkan. Ini berarti konsumen yang berasal dari lapisan masyarakat atau lingkungan 
yang berbeda akan mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap dan selera yang 
berbeda-beda (Basu & Hani, 2018: 58-59). Faktor lingkungan eksternal yang 
mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu; kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, 
dan keluarga. Faktor internal terdiri dari motivasi, belajar, kepribadian & konsep diri, 
dan sikap. 

Definisi dari e-wallet merupakan aplikasi atau sistem yang menyediakan akses ke 
berbagai fungsi jasa keuangan atau perdagangan terkait melalui perangkat mobile, e-
wallet menyediakan fungsionalitas pembayaran serta e-wallet dapat memungkinkan 
konsumen untuk melakukan kegiatan nilai tambah lainnya (Christopher & Shancez, 
2012:4). Hal ini juga menyediakan metode yang nyaman dan teknologi yang cepat bagi 
konsumen untuk membeli produk dari setiap orang atau toko di seluruh dunia. 

Dengan e-wallet diharapkan dapat mengatasi keteledoran pemilik e-wallet dalam 
menyimpan dompetnya, karena posisi e-wallet dapat dipantau melalui smartphone. 
Kemudian, menurut Kanimozhi & Kamatchi (2017:1223) e-wallet adalah jenis rekening 
online dimana para pengguna dapat menyimpan uang untuk transaksi online di 
smartphone dan dilindungi dengan password.  

Keterkaitan variabel faktor-faktor pengaruh dari perilaku konsumen terhadap 
penggunaan produk jasa telah dikaji dalam riset terdahulu (Junadi & Sfenrianto, 2015; 
Andespa, 2017). Sehingga berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar 
belakang dan dukungan riset terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
Ha1: Terdapat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pengguna e-wallet di 
Indonesia. 
Ho1: Tidak ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pengguna e-wallet di 
Indonesia. 
Ha2: Terdapat faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku konsumen 
pengguna e-wallet di Indonesia. 
Ho2: Tidak terdapat faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku 
konsumen pengguna e-wallet di Indonesia. 
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menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal tersebut atau 
kegiatan mengevaluasi (Sumarwan, 2011:6). Menurut teori Kotler & Keller (2012:173-185) 
dan Kotler & Amstrong (2012:159-174) perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, yaitu; (1) Faktor budaya yang terdiri dari budaya, sub-budaya, dan kelas sosial. (2) 
Faktor sosial yang terdiri dari kelompok referensi, keluarga, dan peran dan status. (3) 
Faktor pribadi yang terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan keadaan 
ekonomi, kepribadian dan konsep diri, dan gaya hidup. (4) Faktor psikologis yang terdiri 
dari motivasi, persepsi, belajar, emosi, dan memori. 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut teori Basu & 
Hani (2018:77) pengaruh faktor perilaku konsumen terdiri dari faktor lingkungan 
eksternal dan faktor psikologis yang berasal dari proses internal individu. Perilaku 
konsumen sangat dipengaruhi berbagai lapisan masyarakat di mana ia dilahirkan dan 
dibesarkan. Ini berarti konsumen yang berasal dari lapisan masyarakat atau lingkungan 
yang berbeda akan mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap dan selera yang 
berbeda-beda (Basu & Hani, 2018: 58-59). Faktor lingkungan eksternal yang 
mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu; kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, 
dan keluarga. Faktor internal terdiri dari motivasi, belajar, kepribadian & konsep diri, 
dan sikap. 

Definisi dari e-wallet merupakan aplikasi atau sistem yang menyediakan akses ke 
berbagai fungsi jasa keuangan atau perdagangan terkait melalui perangkat mobile, e-
wallet menyediakan fungsionalitas pembayaran serta e-wallet dapat memungkinkan 
konsumen untuk melakukan kegiatan nilai tambah lainnya (Christopher & Shancez, 
2012:4). Hal ini juga menyediakan metode yang nyaman dan teknologi yang cepat bagi 
konsumen untuk membeli produk dari setiap orang atau toko di seluruh dunia. 

Dengan e-wallet diharapkan dapat mengatasi keteledoran pemilik e-wallet dalam 
menyimpan dompetnya, karena posisi e-wallet dapat dipantau melalui smartphone. 
Kemudian, menurut Kanimozhi & Kamatchi (2017:1223) e-wallet adalah jenis rekening 
online dimana para pengguna dapat menyimpan uang untuk transaksi online di 
smartphone dan dilindungi dengan password.  

Keterkaitan variabel faktor-faktor pengaruh dari perilaku konsumen terhadap 
penggunaan produk jasa telah dikaji dalam riset terdahulu (Junadi & Sfenrianto, 2015; 
Andespa, 2017). Sehingga berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar 
belakang dan dukungan riset terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
Ha1: Terdapat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pengguna e-wallet di 
Indonesia. 
Ho1: Tidak ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pengguna e-wallet di 
Indonesia. 
Ha2: Terdapat faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku konsumen 
pengguna e-wallet di Indonesia. 
Ho2: Tidak terdapat faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku 
konsumen pengguna e-wallet di Indonesia. 
 
 

 

 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode yang menggunakan teknik 

exploratory factor analysis dilakukan dengan bantuan komputer program analisis IBM 
SPSS Statistic 23. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan metode 
accidental sampling.  

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen di Indonesia yang menggunakan e-
wallet. Jumlah populasi tersebut tidak diketahui, sehingga dalam penentuan ukuran 
sampel dari populasi menggunakan teori yang dikembangkan oleh Isaac Michael 
(Syofian, 2013:34). Untuk tingkat dengan rumus sebagai berikut: 

n =  
      
   

Dimana:  
n = sampel      
Z = tingkat signifikan (1,96) 
p = proporsisi populasi (0,5)   
e = tingkat kesalahan (5%) 
q = 1-p  

Jadi, besarnya sampel yang digunakan adalah: 

n =                   
      =       

       = 384,16 dibulatkan menjadi 385 yang mencakup seluruh 

responden di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. 
Peneliti menggunakan daftar pernyataan secara tertulis kepada responden untuk 
dijawab. Dalam penelitian ini digunakan skala likert sebagai jawaban dari setiap 
indikator instrument yang mempunyai gradasi dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang 
terendah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 

Secara deskriptif, responden yang menggunakan e-wallet paling banyak berusia 
23-25 tahun, didapatkan juga bahwa kecenderungan pengguna e-wallet dapat dilihat 
dari tahap siklus hidup responden, yakni mulai dari dari anak-anak, cenderung 
menggunakan e-wallet untuk membeli berbagai voucher game yang tersedia, membeli 
pulsa/paket data. Sedangkan remaja, dewasa, hingga lansia, kecenderungan 
menggunakan e-wallet untuk melakukan transaksi ojek online, makanan online, 
menyimpan saldo untuk transaksi belanja online agar mendapatkan diskon/cashback 
yang lebih besar, transaksi transfer uang ke berbagai rekening bank dengan mudah dan 
cepat, dan untuk keperluan membayar tagihan seperti pajak, listrik, dan asuransi, yang 
lebih sering digunakan oleh orang dewasa.  

Pengguna e-wallet ini di dominasi oleh wanita yang terdiri dari 248 responden. 
Jumlah responden yang bekerja di dominasi karyawan swasta sebanyak 108 responden 
dengan latar pendidikan rata-rata program S1. Selanjutnya, responden paling banyak 
mengisi saldo e-wallet sebesar Rp50.000-Rp150.000 dengan aplikasi e-wallet Go-Pay 
yang paling memuaskan/paling unggul di urutan pertama dibandingkan dengan DANA, 
OVO, LinkAja, Shopeepay, dan i.saku.  
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Selain itu, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi responden di Indonesia 
untuk menggunakan e-wallet, yaitu; a) faktor ekonomi, sehingga dapat menghemat 
pengeluaran karena mendapatkan harga yg murah dengan adanya diskon, voucher, serta 
cashback. b) menjadi lebih efisien serta menghemat waktu. c) berbagai fungsi dari 
aplikasi yang dapat digunakan. d) meminimalisir penggunaan uang tunai yang 
berpotensi menyebarkan virus. e) faktor teknologi, tuntutan di era digital pada zaman 
sekarang, sehingga adanya perubahan gaya hidup dalam bertransaksi. Kemudian, 
responden juga menjawab bahwa mereka tidak cenderung konsumtif/royal 
membelanjakan uang digitalnya, dan hanya menggunakannya sesuai kebutuhan saja. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen pengguna e-wallet di Indonesia masih 
bisa mengendalikan pengeluaran mereka. 

Selanjutnya, pada deskripsi responden berdasarkan wilayah di Indonesia, dapat 
dilihat di Tabel 2 berikut ini:  
 

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Wilayah 
Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah Responden 
Sumatra Utara Kota Medan 2 

Riau 
Kab. Siak 1 
Kota Pekanbaru 9 

Sumatra Barat 
Kota Pariaman 27 
Kota Bukit Tinggi 5 

Jambi 
Kab. Kerinci 2 
Kota Jambi 16 
Kota Sungai Penuh 7 

Sumatra Selatan Kota Palembang 13 
Bengkulu  Kota Bengkulu 1 

Lampung 

Kota Bandar Lampung 167 
Kota Metro 3 
Kab. Lampung Selatan 7 
Kab. Pringsewu 15 
Kab. Tulang Bawang 1 
Kab. Pesawaran 2 
Kab. Lampung Timur 1 
Kab. Lampung Tengah 8 
Kab. Lampung Barat 1 
Kab. Way Kanan 1 

Jakarta 

DKI Jakarta 19 
Jakarta Utara 4 
Jakarta Selatan 6 
Jakarta Timur 2 

Banten 
Kota Tangerang Selatan 4 
Kota Tangerang  21 
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Selain itu, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi responden di Indonesia 
untuk menggunakan e-wallet, yaitu; a) faktor ekonomi, sehingga dapat menghemat 
pengeluaran karena mendapatkan harga yg murah dengan adanya diskon, voucher, serta 
cashback. b) menjadi lebih efisien serta menghemat waktu. c) berbagai fungsi dari 
aplikasi yang dapat digunakan. d) meminimalisir penggunaan uang tunai yang 
berpotensi menyebarkan virus. e) faktor teknologi, tuntutan di era digital pada zaman 
sekarang, sehingga adanya perubahan gaya hidup dalam bertransaksi. Kemudian, 
responden juga menjawab bahwa mereka tidak cenderung konsumtif/royal 
membelanjakan uang digitalnya, dan hanya menggunakannya sesuai kebutuhan saja. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen pengguna e-wallet di Indonesia masih 
bisa mengendalikan pengeluaran mereka. 

Selanjutnya, pada deskripsi responden berdasarkan wilayah di Indonesia, dapat 
dilihat di Tabel 2 berikut ini:  
 

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Wilayah 
Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah Responden 
Sumatra Utara Kota Medan 2 

Riau 
Kab. Siak 1 
Kota Pekanbaru 9 

Sumatra Barat 
Kota Pariaman 27 
Kota Bukit Tinggi 5 

Jambi 
Kab. Kerinci 2 
Kota Jambi 16 
Kota Sungai Penuh 7 

Sumatra Selatan Kota Palembang 13 
Bengkulu  Kota Bengkulu 1 

Lampung 

Kota Bandar Lampung 167 
Kota Metro 3 
Kab. Lampung Selatan 7 
Kab. Pringsewu 15 
Kab. Tulang Bawang 1 
Kab. Pesawaran 2 
Kab. Lampung Timur 1 
Kab. Lampung Tengah 8 
Kab. Lampung Barat 1 
Kab. Way Kanan 1 

Jakarta 

DKI Jakarta 19 
Jakarta Utara 4 
Jakarta Selatan 6 
Jakarta Timur 2 

Banten 
Kota Tangerang Selatan 4 
Kota Tangerang  21 

 

 

Kota Serang 11 

Jawa Barat 
Kota Bekasi 5 
Kota Bogor 2 
Kab. Bandung Barat 3 

Jawa Tengah 

Kota Magelang 3 
Kab. Klaten 1 
Kab. Banjarnegara 1 
Kota Semarang 1 

Jawa Timur Kab. Lumajang 1 
Yogyakarta Kab. Sleman 1 

Sulawesi Tengah 
Kota Makassar 1 
Kota Palu 7 

Maluku Utara Kota Ternate 3 
Total 385 

     Sumber: Data diolah dengan excel, 2021 
 

Terlihat bahwa dalam penelitian ini sebaran wilayah di Indonesia responden 
pengguna e-wallet dari pulau Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Selanjutnya dibagi 
berdasarkan provinsi, kemudian dibagi berdasarkan kabupaten/kota dari masing-
masing provinsi. 
 
Hasil Analisis Faktor 

Tahap awal proses analisis faktor yaitu melihat hasil nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
Measure of Sampling Adequacy (MSA) yang digunakan untuk melihat seberapa cocok 
data yang ada untuk dilakukan analisis faktor. Selanjutnya melihat nilai Bartlett’s Test 
yang digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi signifikan antar indikator.  

Hasil perhitungan ini menunjukkan besaran nilai Bartlett’s Test sebesar 5019,225 
dengan signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,000 yang berarti pada penelitian ini ada 
korelasi yang sangat signifikan pada masing-masing variabel faktor, dan hasil 
perhitungan nilai KMO MSA sebesar 0,894 >0,50 sehingga kecukupan pada sampel ini 
termasuk kategori yang memuaskan (Imam, 2017:290). Dengan demikian faktor 
pembentuk dari variabel faktor dan sampel ini sudah baik dan sejalan dengan teori yang 
dikemukakan oleh Ghozali (2013:58) dikatakan bahwa data dinyatakan valid apabila nilai 
KMO >0,50 dengan signifikasi <0,05 sehingga dapat dilakukan analisis faktor. 

Selanjutnya, adalah hasil uji anti-image matrices menunjukkan bahwa nilai MSA 
untuk seluruh variabel faktor masing-masing menghasilkan nilai diatas 0,50 dengan nilai 
korelasi rata-rata 0,90. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Santoso 
(2012:13) bahwa apabila angka MSA dibawah <0,50 maka variabel tersebut tidak layak 
dan harus dikeluarkan, kemudian dilakukan pengulangan variabel, jika >0,50 maka 
variabel tersebut layak dilakukan analisis lebih lanjut. Dengan demikian semua variabel 
faktor-faktor layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Selain itu, hasil pengolahan data 
ini dengan analisis faktor juga menunjukkan bahwa variabel faktor-faktor memenuhi 
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kriteria statistika dalam membentuk model indikator faktor yang mempengaruhi 
konsumen dalam menggunakan e-wallet di Indonesia. 
 
Total Variance Explained 

Tabel 3. Uji Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 9,090 45,448 45,448 9,090 45,448 45,448 
2 1,816 9,080 54,528 1,816 9,080 54,528 
3 1,456 7,278 61,806 1,456 7,278 61,806 
4 1,155 5,775 67,581 1,155 5,775 67,581 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistics, 2020 
 

Pada uji total variance explained yang terdiri dari 20 variabel faktor (component) 
yang diekstrasi dan akan terbentuk, namun hasil ini menunjukkan bahwa hanya terdapat 
4 variabel faktor yang terbentuk dari 20 variabel faktor. Hasil faktor yang terbentuk ini 
sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Santoso (2012:14), bahwa faktor yang 
mempunyai eigenvalue 1 dapat dimasukkan ke dalam faktor, sedangkan nilai yang <1 
merupakan faktor yang tidak bisa dimasukkan ke dalam faktor. 

Sehingga hasil pada nilai eigenvalue component 1 sebesar 9,090 atau >1 maka 
menjadi faktor 1 dan mampu menjelaskan 45,448% variasi. Nilai eigenvalue component 2 
sebesar 1,816 atau >1 maka menjadi faktor 2 dan mampu menjelaskan 54,528% variasi. 
Nilai eigenvalue component 3 sebesar 1,456 atau >1 maka menjadi faktor 3 dan mampu 
menjelaskan 61,806% variasi. Nilai eigenvalue component 4 sebesar 1,155 atau >1 maka 
menjadi faktor 4 dan mampu menjelaskan 67,581% variasi. Nilai total component 5 
sampai dengan 20 tidak dihitung, sebab nilai eigenvalue component 5 sampai dengan 20 
<1 maka tidak menjadi sebuah faktor.  

Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hanya ada 4 
faktor yang telah terbentuk pada variabel faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 
menggunakan e-wallet di Indonesia. 
 
Rotated Component Matrixa 

Besaran nilai korelasi antar masing-masing variabel faktor-faktor yang terbentuk 
dari faktor (component) 1, 2, 3, dan 4. Untuk memastikan setiap masing-masing variabel 
faktor masuk ke kelompok faktor mana saja. Dapat ditentukan dengan melihat nilai 
korelasi terbesar antara variabel dengan faktor (component) yang terbentuk. Untuk 
memudahkan pembacaan hasil analisis, peneliti sengaja memberi warna hijau untuk 
memperlihatkan component yang memiliki nilai factor loading terbesar saja.  Masing-
masing dari component dengan nilai factor loading terbesar tersebut, berkelompok 
membentuk faktor-faktor. Dengan demikian dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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kriteria statistika dalam membentuk model indikator faktor yang mempengaruhi 
konsumen dalam menggunakan e-wallet di Indonesia. 
 
Total Variance Explained 

Tabel 3. Uji Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 9,090 45,448 45,448 9,090 45,448 45,448 
2 1,816 9,080 54,528 1,816 9,080 54,528 
3 1,456 7,278 61,806 1,456 7,278 61,806 
4 1,155 5,775 67,581 1,155 5,775 67,581 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistics, 2020 
 

Pada uji total variance explained yang terdiri dari 20 variabel faktor (component) 
yang diekstrasi dan akan terbentuk, namun hasil ini menunjukkan bahwa hanya terdapat 
4 variabel faktor yang terbentuk dari 20 variabel faktor. Hasil faktor yang terbentuk ini 
sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Santoso (2012:14), bahwa faktor yang 
mempunyai eigenvalue 1 dapat dimasukkan ke dalam faktor, sedangkan nilai yang <1 
merupakan faktor yang tidak bisa dimasukkan ke dalam faktor. 

Sehingga hasil pada nilai eigenvalue component 1 sebesar 9,090 atau >1 maka 
menjadi faktor 1 dan mampu menjelaskan 45,448% variasi. Nilai eigenvalue component 2 
sebesar 1,816 atau >1 maka menjadi faktor 2 dan mampu menjelaskan 54,528% variasi. 
Nilai eigenvalue component 3 sebesar 1,456 atau >1 maka menjadi faktor 3 dan mampu 
menjelaskan 61,806% variasi. Nilai eigenvalue component 4 sebesar 1,155 atau >1 maka 
menjadi faktor 4 dan mampu menjelaskan 67,581% variasi. Nilai total component 5 
sampai dengan 20 tidak dihitung, sebab nilai eigenvalue component 5 sampai dengan 20 
<1 maka tidak menjadi sebuah faktor.  

Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hanya ada 4 
faktor yang telah terbentuk pada variabel faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 
menggunakan e-wallet di Indonesia. 
 
Rotated Component Matrixa 

Besaran nilai korelasi antar masing-masing variabel faktor-faktor yang terbentuk 
dari faktor (component) 1, 2, 3, dan 4. Untuk memastikan setiap masing-masing variabel 
faktor masuk ke kelompok faktor mana saja. Dapat ditentukan dengan melihat nilai 
korelasi terbesar antara variabel dengan faktor (component) yang terbentuk. Untuk 
memudahkan pembacaan hasil analisis, peneliti sengaja memberi warna hijau untuk 
memperlihatkan component yang memiliki nilai factor loading terbesar saja.  Masing-
masing dari component dengan nilai factor loading terbesar tersebut, berkelompok 
membentuk faktor-faktor. Dengan demikian dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 

 

 

Tabel 4. Uji Rotated Component Matrixa 

Variabel 
Component 
1 2 3 4 

Kebudayaan 0,455 0,627 0,226 0,109 
Sub-budaya 0,363 0,706 0,126 0,162 
Kelas Sosial 0,229 0,361 0,704 0,131 
Kelompok Acuan/Referensi -0,013 0,629 0,545 0,173 
Keluarga 0,002 0,666 0,431 0,034 
Peran 0,297 0,009 0,795 0,018 
Status 0,154 0,154 0,833 0,126 
Usia 0,156 0,233 0,122 0,863 
Tahap Siklus Hidup 0,353 0,018 0,132 0,848 
Pekerjaan 0,623 0,167 0,110 0,150 
Keadaan Ekonomi 0,339 0,658 -0,104 0,123 
Gaya Hidup 0,338 0,729 0,200 0,056 
Kepribadian 0,561 0,587 0,160 0,054 
Konsep Diri 0,744 0,198 0,075 0,227 
Motivasi 0,646 0,427 0,162 0,175 
Sikap 0,783 0,259 0,096 0,135 
Persepsi 0,759 0,092 0,167 0,096 
Belajar 0,590 0,536 0,139 -0,013 
Emosi 0,615 0,293 0,424 0,116 
Memori 0,652 0,230 0,324 0,156 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 
a. Rotation converged in 10 iterations. 

         Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistics, 2020 
 

Dari hasil nilai korelasi tiap masing-masing variabel faktor memiliki kontribusi 
yang kuat karena mencapai diatas angka 0,5. Hal ini sejalan dengan teori yang 
dikemukakan oleh Santoso (2012:15) bahwa rotated component matrix menunjukkan 
distribusi variabel-variabel yang telah diekstrak ke dalam faktor yang telah terbentuk 
berdasarkan factor loading setelah dilakukan proses rotasi, variabel yang memiliki factor 
loading <0,5 dianggap memiliki kontribusi yang lemah terhadap faktor yang terbentuk, 
sebaliknya jika variabel memiliki factor loading >0,5 dianggap memiliki kontribusi yang 
kuat terhadap faktor yang terbentuk. Dengan demikian dari hasil yang diperoleh dapat 
disimpulkan bahwa ke 20 variabel faktor yang terbentuk sudah tepat, serta masing-
masing memiliki nilai korelasi yang kuat dan tinggi dalam mempengaruhi konsumen 
menggunakan e-wallet di Indonesia. 
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Penamaan Faktor 
Apabila sudah dibentuk pengelompokkan dan banyaknya faktor yang terbentuk dari 

hasil reduksi, maka penamaan faktor dapat dilakukan dengan cara melihat faktor-faktor 
yang sudah terbentuk dan dapat mewakili variabel tersebut. Dari tabel 4 (tabel 
sebelumnya) kelompok faktor hasil rotasi menunjukkan semua variabel membentuk 
suatu faktor berdasarkan nilai loading terbesarnya, sehingga hasil interpretasi faktor 
dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut: 
 

Tabel 5. Hasil Interpretasi Faktor 

Component 
(Faktor) 

Nama Faktor Variabel 
Nilai 
Loading 

Nilai 
Eigenvalue 

Faktor 1 Internal Psikologis 

Pekerjaan 0,623 

 9,090 

Konsep Diri 0,744 
Motivasi 0,646 
Sikap 0,783 
Persepsi 0,759 
Belajar 0,590 
Emosi 0,615 
Memori 0,652 

Faktor 2 Eksternal Budaya 

Kebudayaan 0,627 

1,816  

Sub-budaya 0,706 
Kelompok 
Acuan/Referensi 

0,629 

Keluarga 0,666 
Keadaan Ekonomi 0,658 
Gaya Hidup 0,729 
Kepribadian 0,587 

Faktor 3 
Eksternal 
Lingkungan Sosial 

Kelas Sosial 0,704 
 1,456 Peran 0,795 

Status 0,833 

Faktor 4 
Internal 
Individu/Pribadi 

Usia 0,863 
 1,155 

Tahap Siklus Hidup 0,848 

   Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistics, 2020 
 
Berdasarkan tabel 5, maka faktor yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

1. Faktor 1 yaitu faktor internal psikologis dimana faktor ini terdiri dari 8 indikator 
variabel yang diantaranya; pekerjaan, konsep diri, motivasi, sikap, persepsi, 
belajar, emosi, dan memori dengan nilai eigenvalue 9,090. 

2. Faktor 2 yaitu faktor eksternal budaya dimana faktor ini terdiri dari 7 indikator 
variabel yang diantaranya; kebudayaan, sub-budaya, kelompok acuan/referensi, 
keluarga, keadaan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian dengan nilai eigenvalue 
1,816. 
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Penamaan Faktor 
Apabila sudah dibentuk pengelompokkan dan banyaknya faktor yang terbentuk dari 

hasil reduksi, maka penamaan faktor dapat dilakukan dengan cara melihat faktor-faktor 
yang sudah terbentuk dan dapat mewakili variabel tersebut. Dari tabel 4 (tabel 
sebelumnya) kelompok faktor hasil rotasi menunjukkan semua variabel membentuk 
suatu faktor berdasarkan nilai loading terbesarnya, sehingga hasil interpretasi faktor 
dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut: 
 

Tabel 5. Hasil Interpretasi Faktor 

Component 
(Faktor) 

Nama Faktor Variabel 
Nilai 
Loading 

Nilai 
Eigenvalue 

Faktor 1 Internal Psikologis 

Pekerjaan 0,623 

 9,090 

Konsep Diri 0,744 
Motivasi 0,646 
Sikap 0,783 
Persepsi 0,759 
Belajar 0,590 
Emosi 0,615 
Memori 0,652 

Faktor 2 Eksternal Budaya 

Kebudayaan 0,627 

1,816  

Sub-budaya 0,706 
Kelompok 
Acuan/Referensi 

0,629 

Keluarga 0,666 
Keadaan Ekonomi 0,658 
Gaya Hidup 0,729 
Kepribadian 0,587 

Faktor 3 
Eksternal 
Lingkungan Sosial 

Kelas Sosial 0,704 
 1,456 Peran 0,795 

Status 0,833 

Faktor 4 
Internal 
Individu/Pribadi 

Usia 0,863 
 1,155 

Tahap Siklus Hidup 0,848 

   Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistics, 2020 
 
Berdasarkan tabel 5, maka faktor yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

1. Faktor 1 yaitu faktor internal psikologis dimana faktor ini terdiri dari 8 indikator 
variabel yang diantaranya; pekerjaan, konsep diri, motivasi, sikap, persepsi, 
belajar, emosi, dan memori dengan nilai eigenvalue 9,090. 

2. Faktor 2 yaitu faktor eksternal budaya dimana faktor ini terdiri dari 7 indikator 
variabel yang diantaranya; kebudayaan, sub-budaya, kelompok acuan/referensi, 
keluarga, keadaan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian dengan nilai eigenvalue 
1,816. 

 

 

3. Faktor 3 yaitu faktor eksternal lingkungan sosial dimana faktor ini terdiri dari 3 
indikator variabel yang diantaranya; kelas sosial, peran, dan status dengan nilai 
eigenvalue 1,456. 

4. Faktor 4 yaitu faktor internal individu/pribadi dimana faktor ini terdiri dari 2 
indikator variabel yang diantaranya; usia dan tahap siklus hidup dengan nilai 
eigenvalue 1,155. 

Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 
menggunakan e-wallet di Indonesia yaitu terdiri dari 4 faktor yaitu internal psikologis, 
eksternal budaya, eksternal lingkungan sosial, dan internal individu/pribadi. 
 
Model Faktor 

Berdasarkan hasil akhir dari riset ini, maka dapat digambarkan sebuah model dari 
temuan penelitian ini. 

 
Sumber: Data diolah, 2021 

 
Dari model ini menggambarkan bahwa dari 20 indikator (faktor), terdapat 4 indikator 

(faktor) yang mempengaruhi konsumen indonesia dalam menggunakan e-wallet. 
Masing-masing 4 faktor tersebut terbagi beberapa component (variabel). 
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B. PEMBAHASAN 
Selanjutnya adalah pembahasan atau interpretasi atas data yang telah dianalisis 

tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku 
konsumen pengguna e-wallet di Indonesia. Faktor-faktor tersebut ialah; (1) Faktor 1 
internal psikologis dengan nilai eigenvalue 9,090. (2) Faktor 2 eksternal budaya dengan 
nilai eigenvalue 1,816. (3) Faktor 3 eksternal lingkungan sosial dengan nilai eigenvalue 
1,456. (4) Faktor 4 internal individu/pribadi dengan nilai eigenvalue 1,155. Keempat 
variabel faktor tersebut terbentuk dikarenakan sejalan dengan teori yang dikemukakan 
oleh Santoso (2012: 14) yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi sebuah faktor 
harus memiliki nilai eigenvalue >1. 

Sedangkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andespa (2017) dalam 
penelitiannya terdapat 4 faktor yang terbentuk dan berpengaruh dalam hal faktor 
perilaku konsumen yang menggunakan produk jasa, yaitu (1) Faktor psikologis dengan 
nilai eigenvalue 6,644. (2) Faktor sosial dengan nilai eigenvalue 2,627. (3) Faktor 
marketing mix dengan nilai eigenvalue 1,388. (4) Faktor budaya dengan nilai eigenvalue 
1,255. Terdapat kesamaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut. 
Kesamaannya terletak pada faktor internal psikologis, faktor eksternal lingkungan sosial, 
dan faktor eksternal budaya yang mempengaruhi keminatan konsumen dalam 
menggunakan produk jasa tertentu. Lebih lanjut, hasil ini juga sejalan dengan Kotler & 
Amstrong (2012), bahwa faktor budaya, sosial, psikologis, dan individu/pribadi 
berpengaruh langsung terhadap perilaku konsumen.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendekatan dalam proses analisa perilaku 
konsumen yang sesungguhnya adalah suatu pendekatan interdisipliner menurut Basu & 
Hani (2018:17-18), yaitu mencakup: 
1. Psikologi, untuk mengetahui perilaku konsumen dan proses mentalnya sebagai 

individu. 
2. Sosial, untuk mempelajari bagaimana individu mempengaruhi dan dipengaruhi 

kelompok-kelompok yang hidup di tengah masyarakat, dimana anggota-anggotanya 
saling berhubungan satu sama lain. 

3. Kelompok acuan, yang menjelaskan tentang interaksi dan perilaku manusia dalam 
kelompok maupun interaksi antarkelompok. 

4. Ekonomi, untuk mengetahui tingkat produksi masyarakat, perubahan pendapatan 
dan pola konsumsi barang-barang dan jasa-jasa. 

5. Kebudayaan, yang menunjukkan hubungan seseorang dengan kebudayaannya. 
Selain itu, variabel faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku konsumen 

pengguna e-wallet di Indonesia adalah faktor 1 yaitu faktor internal psikologis yang 
meliputi pekerjaan, konsep diri, motivasi, sikap, persepsi, belajar, emosi, dan memori. 
Karena nilai terbesar ada pada faktor 1 dengan persentage of variance sebesar 45,448%. 
Dalam hal tersebut faktor 1 mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap perilaku 
konsumen pengguna e-wallet di Indonesia sebesar 45,448% dari faktor yang terbentuk. 
Hasil ini pada variabel faktor dominan juga diperkuat oleh analisis deskriptif jawaban 
responden yang memberikan nilai positif yang besar pada pekerjaan, konsep diri, 
motivasi, sikap, persepsi, belajar, emosi, dan memori.  
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B. PEMBAHASAN 
Selanjutnya adalah pembahasan atau interpretasi atas data yang telah dianalisis 

tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku 
konsumen pengguna e-wallet di Indonesia. Faktor-faktor tersebut ialah; (1) Faktor 1 
internal psikologis dengan nilai eigenvalue 9,090. (2) Faktor 2 eksternal budaya dengan 
nilai eigenvalue 1,816. (3) Faktor 3 eksternal lingkungan sosial dengan nilai eigenvalue 
1,456. (4) Faktor 4 internal individu/pribadi dengan nilai eigenvalue 1,155. Keempat 
variabel faktor tersebut terbentuk dikarenakan sejalan dengan teori yang dikemukakan 
oleh Santoso (2012: 14) yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi sebuah faktor 
harus memiliki nilai eigenvalue >1. 

Sedangkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andespa (2017) dalam 
penelitiannya terdapat 4 faktor yang terbentuk dan berpengaruh dalam hal faktor 
perilaku konsumen yang menggunakan produk jasa, yaitu (1) Faktor psikologis dengan 
nilai eigenvalue 6,644. (2) Faktor sosial dengan nilai eigenvalue 2,627. (3) Faktor 
marketing mix dengan nilai eigenvalue 1,388. (4) Faktor budaya dengan nilai eigenvalue 
1,255. Terdapat kesamaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut. 
Kesamaannya terletak pada faktor internal psikologis, faktor eksternal lingkungan sosial, 
dan faktor eksternal budaya yang mempengaruhi keminatan konsumen dalam 
menggunakan produk jasa tertentu. Lebih lanjut, hasil ini juga sejalan dengan Kotler & 
Amstrong (2012), bahwa faktor budaya, sosial, psikologis, dan individu/pribadi 
berpengaruh langsung terhadap perilaku konsumen.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendekatan dalam proses analisa perilaku 
konsumen yang sesungguhnya adalah suatu pendekatan interdisipliner menurut Basu & 
Hani (2018:17-18), yaitu mencakup: 
1. Psikologi, untuk mengetahui perilaku konsumen dan proses mentalnya sebagai 

individu. 
2. Sosial, untuk mempelajari bagaimana individu mempengaruhi dan dipengaruhi 

kelompok-kelompok yang hidup di tengah masyarakat, dimana anggota-anggotanya 
saling berhubungan satu sama lain. 

3. Kelompok acuan, yang menjelaskan tentang interaksi dan perilaku manusia dalam 
kelompok maupun interaksi antarkelompok. 

4. Ekonomi, untuk mengetahui tingkat produksi masyarakat, perubahan pendapatan 
dan pola konsumsi barang-barang dan jasa-jasa. 

5. Kebudayaan, yang menunjukkan hubungan seseorang dengan kebudayaannya. 
Selain itu, variabel faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku konsumen 

pengguna e-wallet di Indonesia adalah faktor 1 yaitu faktor internal psikologis yang 
meliputi pekerjaan, konsep diri, motivasi, sikap, persepsi, belajar, emosi, dan memori. 
Karena nilai terbesar ada pada faktor 1 dengan persentage of variance sebesar 45,448%. 
Dalam hal tersebut faktor 1 mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap perilaku 
konsumen pengguna e-wallet di Indonesia sebesar 45,448% dari faktor yang terbentuk. 
Hasil ini pada variabel faktor dominan juga diperkuat oleh analisis deskriptif jawaban 
responden yang memberikan nilai positif yang besar pada pekerjaan, konsep diri, 
motivasi, sikap, persepsi, belajar, emosi, dan memori.  

 

 

Dengan adanya e-wallet membuat seseorang menjadi mudah melakukan apapun, 
termasuk mempermudah pekerjaan seseorang. Pekerjaan merupakan mata pencaharian 
yang dimiliki tiap orang, namun pekerjaan seseorang dapat mempengaruhi barang atau 
jasa yang digunakan (Kotler & Amstrong, 2018:  159). Perilaku penggunaan produk jasa 
seperti aplikasi e-wallet sangat dipengaruhi oleh persepsi konsumen terhadap dirinya, 
dengan kata lain sangat terkait dengan konsep diri (Sumarwan, 2011: 61). Seorang 
konsumen mungkin merasa tidak nyaman melakukan transaksi secara tunai, karena saat 
ini pandemi covid-19 memiliki peluang besar untuk menularkan virus. Ketidaknyamanan 
dan ketakutan konsumen tersebut akan mendorong konsumen untuk sebisa mungkin 
melakukan transaksi nontunai, seperti menggunakan aplikasi e-wallet. Aplikasi e-wallet 
akan memberikan manfaat fungsional untuk kemudahan dalam melakukan transaksi, 
sehingga konsumen termotivasi menggunakan e-wallet. Motivasi muncul karena adanya 
kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen, dengan daya dorong yang muncul dari 
seorang konsumen yang mempengaruhi proses dalam membeli dan menggunakan 
barang atau jasa (Sumarwan, 2011: 11). 

Sikap Perilaku seorang konsumen merupakan gambaran dari sikapnya. Sikap 
konsumen mempengaruhi penggunaan e-wallet. Konsumen di Indonesia menggunakan 
e-wallet, dan mereka menyukai transaksi tersebut karena banyak fungsi dan manfaat. 
Ketika seorang konsumen menyukai transaksi non tunai dengan e-wallet berarti 
konsumen menunjukkan sikap yang positif dari cashless soecity. Ungkapan perasaan 
konsumen tentang suatu objek, apakah disukai atau tidak, dan sikap juga 
menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari 
objek tersebut sehingga konsumen biasanya memiliki kepercayaan terhadap atribut 
suatu produk (Sumarwan, 2011: 12). 

Iklan dari produk aplikasi e-wallet yang ditayangkan di media televisi dan media 
sosial adalah stimulus yang direncang khusus oleh produsen agar menarik perhatian 
konsumen sehingga konsumen melihat iklan tersebut. Pengolahan informasi pada diri 
konsumen terjadi ketika salah satu pancaindra konsumen menerima input dalam bentuk 
stimulus yang bisa berbentuk produk, nama merek, iklan, serta nama produsen 
(Sumarwan, 2011: 95). 

Seorang konsumen hanya mencoba-coba transaksi dengan menggunakan aplikasi 
e-wallet karena metode transaksi terbaru. Ketika konsumen mencoba, kemudian akan 
merasakan manfaat dari transaksi non tunai dengan e-wallet tersebut mudah digunakan, 
praktis, dan banyak sekali penawaran diskon. Artinya secara tidak sengaja konsumen 
tersebut memperoleh pengalaman baru, mengenal, dan menggunakan produk atau jasa 
terbaru. Karena pengalaman positif tersebut, kemungkinan berikutnya konsumen akan 
sering menggunakan aplikasi e-wallet. Proses untuk memperoleh pengetahuan dan 
pengalaman ini akan mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku yang relatif 
permanen (Sumarwan, 2011:12). Perasaan emosi konsumen pada penggunaan e-wallet ini 
merasakan senang dan bangga menggunakan jenis transaksi tersebut. Sehingga, emosi 
konsumen di Indonesia dapat mempengaruhi perilaku penggunaan aplikasi e-wallet. 
Perasaan merupakan akar dalam banyak hal mempengaruhi segala perilaku, sebab 
perasaan terkait dengan emosi. Emosi sangat mempengaruhi pemikiran seseorang, 



260 VOLUME 1 NOMOR 1 TAHUN 2021

K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

 

 

emosi membentuk serta mempengaruhi penilaian dan emosi membentuk sebuah 
perilaku, oleh karena itu pemasar harus memberi perhatian penting untuk 
memperhatikan emosi konsumen dan berusaha mempengaruhi konsumen sehingga 
mereka memiliki emosi yang positif (Rini & Absah, 2015: 67). Secara teoritis, ketika 
seorang konsumen secara aktif memikirkan dan mengelaborasikan arti penting sebuah 
produk atau jasa, asosiasi yang diciptakan dalam memori semakin kuat. Konsumen juga 
lebih mudah menciptakan asosiasi terhadap informasi baru ketika struktur pengetahuan 
yang ekstensif dan relevan sudah berada dalam memori (Kotler & Amstrong, 2012: 135). 

Implikasi manajerial dari penelitian ini dapat ditujukan tidak hanya bagi produsen 
perusahaan fintech, tetapi dapat menjadi rekomendasi bagi masyarakat indonesia agar 
tergerak untuk menjadi cashless soecity, apalagi disaat kondisi pandemi seperti sekarang 
untuk meminimalisir penularan virus dari penggunaan uang tunai yang lebih rentan dan 
masyarakat indonesia juga lebih tergerak menggunakan produk jasa lokal dengan 
berbagai fungsi dan manfaat yang ditawarkan dari masing-masing fitur e-wallet. 
Produsen perusahaan fintech diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberian promo 
diskon serta cashback saja, akan tetapi juga perlu inovatif yang lain seperti memberikan 
kemudahan dalam penawaran berinvestasi secara online dan memberikan kepercayaan 
dengan fitur yang lebih kuat dan aman dari peretasan. 
 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Hasil penelitian ini berkontribusi teoritis pada pengembangan faktor-faktor 
pengaruh dari perilaku konsumen yang berkaitan dengan penggunaan transaksi 
nontunai melalui aplikasi e-wallet, dengan mempertimbangkan aspek faktor-faktor dari 
sisi eksternal maupun internal yang terdiri dari budaya, sosial, pribadi, dan psikologis 
yang menjadi suatu faktor yang terbentuk dalam mempengaruhi konsumen untuk 
menggunakan e-wallet di Indonesia.  

Hasil penelitian ini secara praktis, dapat memberikan kontribusi terutama pada 
perusahaan fintech, bahwa konsumen pengguna e-wallet di Indonesia cenderung 
menggunakan aplikasi tersebut hanya untuk kebutuhan terhadap fungsi aplikasi, seperti 
ojek, makanan online, membayar tagihan, membeli pulsa, dan sebagainya, bukan untuk 
menyimpan uang dalam jumlah yang besar. Ketika saldo habis, mereka akan top up 
kembali sesuai dengan kebutuhannya saja saat berbelanja, dan untuk membayar tagihan. 
Fenomena tersebut menunjukkan perlu adanya evolusi sistem pembayaran yang lebih 
kuat dan aman, tidak hanya berfokus pada sistem keunggulan-keunggulan yang mudah 
digunakan, serta pemberian promo diskon/cashback untuk menarik konsumen. Dalam 
hal ini, perkembangan teknologi terus bergerak maju, sehingga sistem pembayaran pun 
perlu berevolusi. Jika perusahaan fintech hanya mengandalkan hal-hal tersebut tanpa 
adanya pembaharuan, maka kedepannya e-wallet akan menjadi aplikasi yang tertinggal. 
Karena saat ini perbankan pun sudah memasuki domain e-wallet, sehingga jika e-wallet 
tidak menambahkan fitur lain yang inovatif dalam penyimpanan dan pengelolaan 
transaksi, maka bisa kalah bersaing dengan produk perbankan di bidang yang sama. 
Dengan demikian, hal ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi perusahaan fintech untuk 
mengembangkan produknya kembali dari hasil temuan penelitian ini. 
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emosi membentuk serta mempengaruhi penilaian dan emosi membentuk sebuah 
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tergerak untuk menjadi cashless soecity, apalagi disaat kondisi pandemi seperti sekarang 
untuk meminimalisir penularan virus dari penggunaan uang tunai yang lebih rentan dan 
masyarakat indonesia juga lebih tergerak menggunakan produk jasa lokal dengan 
berbagai fungsi dan manfaat yang ditawarkan dari masing-masing fitur e-wallet. 
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diskon serta cashback saja, akan tetapi juga perlu inovatif yang lain seperti memberikan 
kemudahan dalam penawaran berinvestasi secara online dan memberikan kepercayaan 
dengan fitur yang lebih kuat dan aman dari peretasan. 
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Hasil penelitian ini berkontribusi teoritis pada pengembangan faktor-faktor 
pengaruh dari perilaku konsumen yang berkaitan dengan penggunaan transaksi 
nontunai melalui aplikasi e-wallet, dengan mempertimbangkan aspek faktor-faktor dari 
sisi eksternal maupun internal yang terdiri dari budaya, sosial, pribadi, dan psikologis 
yang menjadi suatu faktor yang terbentuk dalam mempengaruhi konsumen untuk 
menggunakan e-wallet di Indonesia.  

Hasil penelitian ini secara praktis, dapat memberikan kontribusi terutama pada 
perusahaan fintech, bahwa konsumen pengguna e-wallet di Indonesia cenderung 
menggunakan aplikasi tersebut hanya untuk kebutuhan terhadap fungsi aplikasi, seperti 
ojek, makanan online, membayar tagihan, membeli pulsa, dan sebagainya, bukan untuk 
menyimpan uang dalam jumlah yang besar. Ketika saldo habis, mereka akan top up 
kembali sesuai dengan kebutuhannya saja saat berbelanja, dan untuk membayar tagihan. 
Fenomena tersebut menunjukkan perlu adanya evolusi sistem pembayaran yang lebih 
kuat dan aman, tidak hanya berfokus pada sistem keunggulan-keunggulan yang mudah 
digunakan, serta pemberian promo diskon/cashback untuk menarik konsumen. Dalam 
hal ini, perkembangan teknologi terus bergerak maju, sehingga sistem pembayaran pun 
perlu berevolusi. Jika perusahaan fintech hanya mengandalkan hal-hal tersebut tanpa 
adanya pembaharuan, maka kedepannya e-wallet akan menjadi aplikasi yang tertinggal. 
Karena saat ini perbankan pun sudah memasuki domain e-wallet, sehingga jika e-wallet 
tidak menambahkan fitur lain yang inovatif dalam penyimpanan dan pengelolaan 
transaksi, maka bisa kalah bersaing dengan produk perbankan di bidang yang sama. 
Dengan demikian, hal ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi perusahaan fintech untuk 
mengembangkan produknya kembali dari hasil temuan penelitian ini. 
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EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG 
KELUARGA BERENCANA (KAMPUNG KB) PERCONTOHAN DI 

PROVINSI LAMPUNG 
 
 

Munawar Shodiq1,, Dedy Hermawan2, Intan Fitri Meutia3 
1,2,3 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Lampung 

 
Abstrak 

Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) memiliki tujuan untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung dimana terdapat 
keterpaduan program pembangunan dengan lintas sektor terkait. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk Mengevaluasi Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga 
Berencana (Kampung KB) Percontohan di Provinsi Lampung dengan menggunakan 
indikator evaluasi kebijakan William N Dunn, yaitu: 1) efektivitas, 2) efisiensi, 3) 
kecukupan, 4) pemerataan/kesamaan, 5) responsivitas, 6) ketepatan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kampung KB Percontohan 
Desa Way Sari sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari 6 (enam) indikator 
evaluasi kebijakan Dunn, hanya indikator kecukupan dan indikator responsivitas yang 
masih belum berjalan dengan baik. Dilihat dari indikator kecukupan, masih ada beberapa 
permasalahan yang belum dapat diselesaikan, sedangkan dari indikator responsivitas, 
partisipasi masyarakat pada kegiatan pembangunan keluarga masih sangat rendah. 
Rekomendasi dari penelitian ini adalah (1) Lintas sektor terkait tetap memberikan 
pendampingan dan pembinaan, (2) Penyuluh KB, Pengurus Kampung KB, Pengurus 
Kelompok Kegiatan, serta Kader terus membina dan memotivasi sasaran program. 
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Program Kampung KB 
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EVALUATION OF POLICY IMPLEMENTATION OF THE PILOT KAMPUNG FAMILY 
PLANNING PROGRAM (KAMPUNG KB) IN LAMPUNG PROVINCE 

 
Abstract 

The Village of Family Planning Program (Kampung KB) aims to improve the quality of life 
of the community at the village level where there is an integrated development program 
with related sectors. The purpose of this study was to evaluate the implementation of 
the pilot family planning village program in Lampung Province using William N Dunn's 
policy evaluation indicators, namely: 1) effectiveness, 2) efficiency, 3) adequacy, 4) 
equity, 5) responsiveness, 6) accuracy. This study applied a qualitative approach with a 
descriptive type. The data collection techniques were administered through interviews, 
observation and documentation. 
The results showed that the implementation of the Village Family Planning Program 
(Kampung KB) Center of Excellent of Way Sari village has been well implemented. This is 
shown that from the 6 (six) policy evaluation indicators, only the adequacy and 
responsiveness indicators which have not been running well. Judging from the 
adequacy indicator, there are still some problems that have not been resolved, while 
from the responsiveness indicator, the community participation in family development 
activities is still very low. There are several recommendations from this study, namely: 
(1) the cross-related sectors should continue providing assistance and guidance, (2) the 
Family Planning Instructors, Village Family Planning Administrators, Activity Group 
Organizers as well as the potential cadres should continue fostering and motivating the 
program targets. 
Keywords: Policy Evaluation, Family Planning Village Program 
 
I. PENDAHULUAN 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah 
satu Lembaga Non Kementerian yang mendapat mandat untuk mewujudkan Agenda 
Prioritas Pembangunan (Nawacita) Pemerintah periode 2015-2019, terutama pada 
Agenda Prioritas ke-3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat 
Daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan” melalui Pembangunan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dalam upaya mewujudkan agenda prioritas 
tersebut, BKKBN harus dapat melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 
(pada Dimensi Pembangunan Nasional) dengan fokus penggarapan pada Dimensi 
Pembangunan Kesehatan untuk diintegrasikan ke dalam Program Kependudukan, 
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). 

Perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan pembangunan 
Pemerintahan periode 2015-2019 di atas kemudian dijabarkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) 
BKKBN tahun 2015-2019, dengan 6 (enam) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan; (1) 
Menurunkan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tingkat nasional (persen per 
tahun); (2) Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduktif; (3) 
Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua metode; (4) Menurunnya 
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EVALUATION OF POLICY IMPLEMENTATION OF THE PILOT KAMPUNG FAMILY 
PLANNING PROGRAM (KAMPUNG KB) IN LAMPUNG PROVINCE 

 
Abstract 

The Village of Family Planning Program (Kampung KB) aims to improve the quality of life 
of the community at the village level where there is an integrated development program 
with related sectors. The purpose of this study was to evaluate the implementation of 
the pilot family planning village program in Lampung Province using William N Dunn's 
policy evaluation indicators, namely: 1) effectiveness, 2) efficiency, 3) adequacy, 4) 
equity, 5) responsiveness, 6) accuracy. This study applied a qualitative approach with a 
descriptive type. The data collection techniques were administered through interviews, 
observation and documentation. 
The results showed that the implementation of the Village Family Planning Program 
(Kampung KB) Center of Excellent of Way Sari village has been well implemented. This is 
shown that from the 6 (six) policy evaluation indicators, only the adequacy and 
responsiveness indicators which have not been running well. Judging from the 
adequacy indicator, there are still some problems that have not been resolved, while 
from the responsiveness indicator, the community participation in family development 
activities is still very low. There are several recommendations from this study, namely: 
(1) the cross-related sectors should continue providing assistance and guidance, (2) the 
Family Planning Instructors, Village Family Planning Administrators, Activity Group 
Organizers as well as the potential cadres should continue fostering and motivating the 
program targets. 
Keywords: Policy Evaluation, Family Planning Village Program 
 
I. PENDAHULUAN 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah 
satu Lembaga Non Kementerian yang mendapat mandat untuk mewujudkan Agenda 
Prioritas Pembangunan (Nawacita) Pemerintah periode 2015-2019, terutama pada 
Agenda Prioritas ke-3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat 
Daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan” melalui Pembangunan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dalam upaya mewujudkan agenda prioritas 
tersebut, BKKBN harus dapat melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 
(pada Dimensi Pembangunan Nasional) dengan fokus penggarapan pada Dimensi 
Pembangunan Kesehatan untuk diintegrasikan ke dalam Program Kependudukan, 
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). 

Perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan pembangunan 
Pemerintahan periode 2015-2019 di atas kemudian dijabarkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) 
BKKBN tahun 2015-2019, dengan 6 (enam) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan; (1) 
Menurunkan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tingkat nasional (persen per 
tahun); (2) Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduktif; (3) 
Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua metode; (4) Menurunnya 

 

 

kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need dari jumlah pasangan usia subur; (5) 
Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR); (6) Menurunnya persentase kehamilan 
yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur. 

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain adalah 
(1) Stagnasi pencapaian Program KB (2) Semakin melemahnya implementasi Program KB 
di lini lapangan sehingga membuat Program KB tidak lagi bergema dan terdengar 
gaungnya seperti pada era Orde Baru, (3) Untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta 
pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, (4) 
Penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk 
masyarakat, (5) Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam 
Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran 
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" serta 
Agenda Prioritas ke 5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia", (6) 
Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya 
bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2020 – 2035. Berdasarkan hasil 
evaluasi kegiatan dan capaian program, maka kemudian dirumuskan beberapa inovasi 
strategis penguatan Program KKBPK untuk periode 2015-2019, terutama dalam bentuk 
kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran 
yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK di 
seluruh tingkat wilayah 

Sebagai langkah penguatan Program KKBPK 2015-2019, Presiden Republik 
Indonesia mengamanatkan BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang 
dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, dapat menjadi ikon BKKBN 
serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat 
Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN 
dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). 

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat 
mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini 
lapangan. Kampung Keluarga Berencana merupakan salah satu bentuk atau model 
miniatur pelaksanaan total Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di 
lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, 
stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta 
dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi 
Kampung Keluarga Berencana) di seluruh Kabupaten dan Kota. 

Sasaran Kampung KB utamanya adalah penduduk yang tinggal di wilayah miskin, 
padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh, dan 
kesertaan ber-KB nya masih rendah. Penggarapan program pembangunan berbagai 
sektor terkait di Kampung KB ini diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat 
dengan fasilitasi dari Kepala Desa, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga 
(RT), Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana 
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(PKB/PLKB), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Institusi Masyarakat 
Pedesaan (IMP), tokoh masyarakat, kader, serta lintas sektor terkait. 

Melalui wadah Kampung KB ini diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan 
program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. 
Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam agenda prioritas pembangunan 
terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Oleh karena itu 
cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah-wilayah 
pinggiran yaitu kampung. 

Setelah beberapa tahun pencanangan Kampung KB, pelaksanaan di lapangan 
belum seperti yang diharapkan. Dari sekian banyak lokasi Kampung KB yang telah 
dicanangkan terdapat variasi yang sangat besar dalam pelaksanaan di lapangan. 
Permasalahan utama yang ditemui di lapangan adalah tidak adanya kegiatan lanjutan 
setelah pencanangan. 

Hal ini disebabkan oleh banyak faktor misalnya kurangnya pemahaman pemangku 
kepentingan di setiap level akan konsep Kampung KB, tidak adanya penggerak 
masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Kampung KB, kurangnya dukungan lintas 
sektor, dan sebagainya. Faktor ini didukung dengan hasil penelitian dari Puslitbang KB 
dan KS BKKBN pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa secara umum kegiatan yang 
dilaksanakan di Kampung KB masing-masing provinsi masih didominasi oleh kegiatan 
KKBPK, sementara kegiatan dari instansi lintas sektor relatif terbatas; sarana yang ada di 
Kampung KB umumnya masih terbatas pada sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
(KIE) kegiatan KKBPK dan sarana  Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari 
Kesehatan, sementara sarana dari instansi lintas sektor lainnya tidak banyak ditemukan 
di Kampung KB; dan secara umum, pembinaan Kampung KB masih bersifat sektoral, 
belum terjadwal dan belum terkoordinasi (BKKBN, 2017) 

Senada dengan hasil penelitian tersebut, dalam Laporan Akhir Kampung KB 2018 
BKKBN, memberi informasi bahwa kondisi perkembangan Kampung KB masih sama dari 
tahun-tahun sebelumnya. Dilaporkan bahwa kondisi perkembangan Kampung KB tahun 
2018 masih perlu penguatan tentang pengelolaan Kampung KB, optimalisasi kegiatan 
yang berdampak pada peningkatan Program KKBPK dan peningkatan kualitas keluarga 
dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berkala dan terpadu guna memberikan 
feedback pengembangan program. Dalam laporan disebutkan beberapa masalah 
strategis yang ada di Kampung KB, sebagai berikut: 
1. Komitmen pemerintah daerah terhadap Program Kampung KB,  
2. Belum maksimalnya pemanfaatan data dalam perencanaan program dan kegiatan di 

Kampung KB,  
3. Integrasi program dan kegiatan lintas sektor di Kampung KB,  
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan di Kampung KB.  

Berangkat dari persoalan tersebut yang menggambarkan kompleksitas Program 
Kampung KB secara umum. Maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji Evaluasi 
Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) 
Percontohan itu sendiri guna mencari tahu sejauh mana keberhasilan program kampung 
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(PKB/PLKB), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Institusi Masyarakat 
Pedesaan (IMP), tokoh masyarakat, kader, serta lintas sektor terkait. 

Melalui wadah Kampung KB ini diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan 
program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. 
Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam agenda prioritas pembangunan 
terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Oleh karena itu 
cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah-wilayah 
pinggiran yaitu kampung. 

Setelah beberapa tahun pencanangan Kampung KB, pelaksanaan di lapangan 
belum seperti yang diharapkan. Dari sekian banyak lokasi Kampung KB yang telah 
dicanangkan terdapat variasi yang sangat besar dalam pelaksanaan di lapangan. 
Permasalahan utama yang ditemui di lapangan adalah tidak adanya kegiatan lanjutan 
setelah pencanangan. 

Hal ini disebabkan oleh banyak faktor misalnya kurangnya pemahaman pemangku 
kepentingan di setiap level akan konsep Kampung KB, tidak adanya penggerak 
masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Kampung KB, kurangnya dukungan lintas 
sektor, dan sebagainya. Faktor ini didukung dengan hasil penelitian dari Puslitbang KB 
dan KS BKKBN pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa secara umum kegiatan yang 
dilaksanakan di Kampung KB masing-masing provinsi masih didominasi oleh kegiatan 
KKBPK, sementara kegiatan dari instansi lintas sektor relatif terbatas; sarana yang ada di 
Kampung KB umumnya masih terbatas pada sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
(KIE) kegiatan KKBPK dan sarana  Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari 
Kesehatan, sementara sarana dari instansi lintas sektor lainnya tidak banyak ditemukan 
di Kampung KB; dan secara umum, pembinaan Kampung KB masih bersifat sektoral, 
belum terjadwal dan belum terkoordinasi (BKKBN, 2017) 

Senada dengan hasil penelitian tersebut, dalam Laporan Akhir Kampung KB 2018 
BKKBN, memberi informasi bahwa kondisi perkembangan Kampung KB masih sama dari 
tahun-tahun sebelumnya. Dilaporkan bahwa kondisi perkembangan Kampung KB tahun 
2018 masih perlu penguatan tentang pengelolaan Kampung KB, optimalisasi kegiatan 
yang berdampak pada peningkatan Program KKBPK dan peningkatan kualitas keluarga 
dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berkala dan terpadu guna memberikan 
feedback pengembangan program. Dalam laporan disebutkan beberapa masalah 
strategis yang ada di Kampung KB, sebagai berikut: 
1. Komitmen pemerintah daerah terhadap Program Kampung KB,  
2. Belum maksimalnya pemanfaatan data dalam perencanaan program dan kegiatan di 

Kampung KB,  
3. Integrasi program dan kegiatan lintas sektor di Kampung KB,  
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan di Kampung KB.  

Berangkat dari persoalan tersebut yang menggambarkan kompleksitas Program 
Kampung KB secara umum. Maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji Evaluasi 
Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) 
Percontohan itu sendiri guna mencari tahu sejauh mana keberhasilan program kampung 

 

 

KB dalam mengatasi masalah kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga berdasarkan tujuan Kampung KB dengan menggunakan teori pendekatan 
formal William N Dunn dengan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/ 
kesamaan, responsivitas dan ketepatan.  

 
II. KERANGKA DASAR TEORI 
A. Kebijakan Publik 

Lasswell dalam Nugroho (2013) menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai 
keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk 
merealisasikan tujuan Negara untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. 
Kartasasmita dalam Widodo (2008) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa 
yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak lakukan. 

Sedangkan lebih lanjut Edward III dalam Widodo (2008), menyatakan bahwa 
kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang 
diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan 
masalah tertentu. Dunn (2003) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu 
rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau 
pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan seperti 
pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, 
kriminalitas, perkotaan dan lain-lain 

Dari beberapa definisi kebijakan publik yang ada, peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan 
yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan 
persoalan-persoalan publik atau dalam rangka mencapai tujuan demi kepentingan 
seluruh masyarakat 

 
B. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses 
menerjemahkan peraturan ke dalam tindakan (Agustino, 2019: 126). Menurut Nugroho 
(2013) implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 
dapat mencapai tujuannya. Ada dua pilihan langkah dalam implementasi kebijakan 
publik tersebut, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau 
melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. 

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2014), implementasi 
adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan 
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni 
kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-
pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada 
masyarakat atau kejadian-kejadian.  

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka 
peneliti dapat menyimpulkan bahwa, implementasi kebijakan publik adalah salah satu 
tahapan dalam kebijakan publik dimana suatu keputusan kebijakan atau program atau 
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undang-undang diterapkan. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu 
pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk 
melaksanakan keputusan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan dari 
proses kebijakan tersebut. Proses implementasi kebijakan dapat melibatkan berbagai 
macam aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. 

 
C. Evaluasi Kebijakan 

Lester dalam Winarno (2012) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dibedakan 
dalam dua konsep yang berbeda, pertama untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi 
apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. 
Hal ini untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak 
yang diinginkan atau tidak. Kedua, untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu 
kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya 

Sedangkan evaluasi menurut William N Dunn (2003) mempunyai arti yang 
berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap 
hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan 
penaksiran (apprasial), pemberian angka (ratting) dan penilaian (assessment), kata-kata 
yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, dalam arti satuan nilainya. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi 
kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi 
kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan 
sudah terealisasi dengan baik atau belum. Penilaian dari hasil evaluasi yang dilakukan 
dapat dijadikan rekomendasi yang berguna untuk bahan pembelajaran bagi para aktor 
kebijakan agar kelemahan atau kekurangan tidak terulang diwaktu yang akan datang. 

 
D. Kriteria Evaluasi 

Menurut William N Dunn dalam Winarno (2012) ada 6 (enam) indikator yang 
digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, yaitu: 
1) Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya 
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga 
hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan 
dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.  
William N. Dunn menyatakan bahwa Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan 
apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai 
tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan 
rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya 
(Dunn, 2003: 429).  

2) Efisiensi 
William N Dunn berpendapat bahwa efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah 
usaha dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas 
tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah 
merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur 
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undang-undang diterapkan. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu 
pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk 
melaksanakan keputusan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan dari 
proses kebijakan tersebut. Proses implementasi kebijakan dapat melibatkan berbagai 
macam aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. 

 
C. Evaluasi Kebijakan 

Lester dalam Winarno (2012) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dibedakan 
dalam dua konsep yang berbeda, pertama untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi 
apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. 
Hal ini untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak 
yang diinginkan atau tidak. Kedua, untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu 
kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya 

Sedangkan evaluasi menurut William N Dunn (2003) mempunyai arti yang 
berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap 
hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan 
penaksiran (apprasial), pemberian angka (ratting) dan penilaian (assessment), kata-kata 
yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, dalam arti satuan nilainya. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi 
kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi 
kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan 
sudah terealisasi dengan baik atau belum. Penilaian dari hasil evaluasi yang dilakukan 
dapat dijadikan rekomendasi yang berguna untuk bahan pembelajaran bagi para aktor 
kebijakan agar kelemahan atau kekurangan tidak terulang diwaktu yang akan datang. 

 
D. Kriteria Evaluasi 

Menurut William N Dunn dalam Winarno (2012) ada 6 (enam) indikator yang 
digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, yaitu: 
1) Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya 
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga 
hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan 
dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.  
William N. Dunn menyatakan bahwa Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan 
apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai 
tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan 
rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya 
(Dunn, 2003: 429).  

2) Efisiensi 
William N Dunn berpendapat bahwa efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah 
usaha dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas 
tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah 
merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur 

 

 

dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per 
unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya 
terkecil dinamakan efisien (Dunn, 2003: 430). 

3) Kecukupan 
Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah 
dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N Dunn mengemukakan bahwa 
kecukupan (Adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas 
memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah 
(Dunn, 2003: 430). Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara 
alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.  
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan 
dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang 
ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan 
masalah yang terjadi.  

4) Pemerataan/Kesamaan 
William N Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (Equity) erat berhubungan 
dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha 
antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003: 434).  
Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau 
usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, 
efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu 
keadilan atau kewajaran. 

5) Responsivitas 
Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu 
aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu 
kebijakan. Menurut William N Dunn responsivitas (responsiveness) berkenaan 
dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau 
nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003: 437). 
Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi 
pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika 
suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak 
kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan 
ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn mengemukakan bahwa kriteria 
responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria 
lainnya. Efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum 
menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari 
adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003: 437). 

6) Ketepatan 
Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada 
kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. William N Dunn menyatakan bahwa 
kelayakan (Appropriateness) adalah kriteria yang dipakai menseleksi sejumlah 
alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternative 
yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria 
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kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini 
menyangkut substansi tuuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan 
tujuan tersebut (Dunn, 2003: 499). 
Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). 
Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak 
terduga secara positif maupun negative atau dimungkikan alternatif lain yang 
dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih 
dapat bergerak secara lebih dinamis. 

 
E. Program Kampung KB 

Pada hakekatnya Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui pelaksanaan kegiatan 
kependudukan; keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; ketahanan dan 
pemberdayaan keluarga (pembangunan keluarga); serta pembangunan sektor terkait 
(disesuaikan dengan kebutuhan wilayah) dalam rangka mewujudkan keluarga kecil 
berkualitas (BKKBN 2017). Selain itu, Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan 
keterpaduan lintas sektor, sehingga dalam penggarapan intervensinya lebih 
menekankan pada integrasi pelaksanaan program dan kegiatan bersama mitra, sehingga 
dalam buku Petunjuk Teknis Kampung KB, tujuan khusus Kampung KB bertujuan untuk 
meningkatkan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga non Pemerintah dan 
Swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada 
masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup 
masyarak 

 
III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kampung KB Percontohan Desa Way Sari. Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara dengan informan terkait dan hasil pengamatan 
langsung, data sekunder berasal dari dokumen yang dimiliki instansi. 

Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis 
data model interaktif. Fokus penelitian ini adalah evaluasi implementasi kebijakan 
program kampung KB Percontohan, dengan sub-fokus penelitian yang ditetapkan 
meliputi: a) Efektivitas, dengan kriteria pencapaian tujuan b) Efisiensi, dengan indikator 
sumber daya manusia, anggaran, ketersediaan fasilitas, c) Kecukupan, dengan kriteria 
adanya analisa dan pencapaian hasil telah menjadi solusi masalah yang ada, d) 
Pemerataan/Kesamaan, diukur melalui kriteria apakah manfaat program telah 
didistribusikan secara merata kepada sasaran, e) Responsivitas, diukur melalui kriteria 
bagaimana respon  masyarakat dan seberapa besar partisipasi sasaran, f) Ketepatan, 
diukur melalui apakah manfaat program dirasakan masyarakat. 
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kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini 
menyangkut substansi tuuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan 
tujuan tersebut (Dunn, 2003: 499). 
Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). 
Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak 
terduga secara positif maupun negative atau dimungkikan alternatif lain yang 
dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih 
dapat bergerak secara lebih dinamis. 

 
E. Program Kampung KB 

Pada hakekatnya Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui pelaksanaan kegiatan 
kependudukan; keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; ketahanan dan 
pemberdayaan keluarga (pembangunan keluarga); serta pembangunan sektor terkait 
(disesuaikan dengan kebutuhan wilayah) dalam rangka mewujudkan keluarga kecil 
berkualitas (BKKBN 2017). Selain itu, Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan 
keterpaduan lintas sektor, sehingga dalam penggarapan intervensinya lebih 
menekankan pada integrasi pelaksanaan program dan kegiatan bersama mitra, sehingga 
dalam buku Petunjuk Teknis Kampung KB, tujuan khusus Kampung KB bertujuan untuk 
meningkatkan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga non Pemerintah dan 
Swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada 
masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup 
masyarak 

 
III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kampung KB Percontohan Desa Way Sari. Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara dengan informan terkait dan hasil pengamatan 
langsung, data sekunder berasal dari dokumen yang dimiliki instansi. 

Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis 
data model interaktif. Fokus penelitian ini adalah evaluasi implementasi kebijakan 
program kampung KB Percontohan, dengan sub-fokus penelitian yang ditetapkan 
meliputi: a) Efektivitas, dengan kriteria pencapaian tujuan b) Efisiensi, dengan indikator 
sumber daya manusia, anggaran, ketersediaan fasilitas, c) Kecukupan, dengan kriteria 
adanya analisa dan pencapaian hasil telah menjadi solusi masalah yang ada, d) 
Pemerataan/Kesamaan, diukur melalui kriteria apakah manfaat program telah 
didistribusikan secara merata kepada sasaran, e) Responsivitas, diukur melalui kriteria 
bagaimana respon  masyarakat dan seberapa besar partisipasi sasaran, f) Ketepatan, 
diukur melalui apakah manfaat program dirasakan masyarakat. 

 
 
 
 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  
1) Efektivitas 

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas kebijakan program 
kampung KB Percontohan Desa Way Sari dilihat dari keberhasilan dalam mencapai 
tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh William N Dunn (2003: 
429) yang menyatakan bahwa efektivitas (effectiveness) berkaitan dengan apakah suatu 
alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari 
diadakannya tindakan. Jika suatu kebijakan yang telah dilaksanakan namun ternyata 
dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, maka bisa 
dikatakan kebijakan tersebut tidak berhasil. Keberhasilan dari suatu kebijakan ada yang 
dirasakan dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Kebijakan yang baru dapat 
dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang, membutuhkan waktu yang lama. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Program Kampung KB Desa Way Sari 
sudah berjalan sesuai dengan tujuan kampung KB yaitu adanya keterpaduan/integrasi 
program KKBPK dengan program pembangunan lintas sektor lain guna meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung yang dilaksanakan secara sistemik dan 
sistematis dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. 

Dinas/Instansi yang melakukan integrasi program pembangunan di Desa Way Sari 
diantaranya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas 
Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. 

 
2) Efisensi 

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pada pelaksanaan 
program kampung KB Percontohan Desa Way Sari dengan melihat sumber daya yang 
digunakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), dukungan 
anggaran, dan ketersediaan fasilitas. Sebagaimana pendapat Van meter & Van Horn 
dalam Suharno (2013) bahwa pelaksanaan kebijakan perlu adanya dukungan sumber 
daya yang memadai. Sumber daya merupakan segala sesuatu baik berupa manusia, 
waktu, dan anggaran yang dipergunakan dalam optimalisasi implementasi suatu 
kebijakan atau program.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) untuk 
mendukung pelaksanaan program kampung KB sudah cukup memadai. Hal ini dapat 
dilihat dari sudah ditugaskannya 1 (satu) orang penyuluh KB untuk membina Kampung 
KB Desa Way Sari. Selain itu, pemerintah desa sudah membentuk kepengurusan 
Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB, kepengurusan kelompok kegiatan (Poktan) 
pembangunan keluarga seperti BKB, BKR, BKL, PIK R, dan UPPKS melalui Surat 
Keputusan Kepala Desa. 

Disamping sumber daya manusia (SDM) yang harus ada, untuk mendukung 
terlaksananya program, ketersedian anggaran juga mempengaruhi keberhasilan dari 
suatu program. Sebagaimana disampaikan oleh Subarsono (2011) yang menyatakan 
bahwa sumber daya keuangan merupakan faktor krusial untuk suatu program. Suatu 
program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang 
memadai antara lain dalam dukungan dana atau anggaran. Anggaran atau sumber dana 
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merupakan bagian dari sumber daya yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan 
program. Hal yang sama disampaikan oleh Edward III dalam Agustino (2019) yang 
menyatakan bahwa dana sangat dibutuhkan untuk kelancaran implementasi kebijakan. 
Meskipun dana tidak selalu menjadi jawaban terhadap kesulitan-kesulitan yang timbul, 
karena faktor lain juga berpengaruh, misalnya sumber daya manusia dan fasilitas 
kebijakan, akan tetapi dana menjadi faktor penentu berjalan atau tidaknya suatu 
program 

Dilihat dari dukungan anggaran, pemerintah desa sudah mengalokasikan anggaran 
yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai operasional berbagai 
macam kegiatan yang sudah dibentuk. Sedangkan dilihat dari ketersediaan fasilitas 
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, fasilitas sarana dan prasarana di kampung KB 
Desa Way Sari sudah tersedia cukup memadai. Fasilitas tersebut diantaranya gedung 
Posyandu, gedung PAUD, serta gedung Rumah Dataku. 

 
3) Kecukupan 

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan pelaksanaan program 
kampung KB Desa Way Sari yaitu dengan melihat apakah dilakukan identifikasi masalah 
sebelum Desa Way Sari ditetapkan menjadi kampung KB, dan dengan melihat seberapa 
jauh pencapaian hasil pelaksanaan program telah menjadi solusi dari permasalahan yang 
ada.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum Desa Way Sari ditetapkan menjadi 
Kampung KB, sudah dilakukan identifikasi masalah yang menyebabkan Desa Way Sari 
termasuk kategori desa miskin dan tertinggal. Hasil identifikasi masalah tersebut 
diantaranya: (1) Jumlah keluarga pra sejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera I (KS-I) 
sebanyak 63,36 % dari jumlah KK yang ada; (2) Pendapatan perkapita masyarakat cukup 
rendah, terlihat dengan banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani dan 
pekerja lepas sebanyak 479 orang dan tidak bekerja sebanyak 492 orang; (3) Kondisi 
infrastruktur jalan dan jembatan penghubung desa sangat memprihatinkan; (4) Kualitas 
SDM masih rendah, dilihat dari masyarakat yang tidak tamat SD sebanyak 553 orang (5) 
Tingkat kesadaran kesehatan masyarakat sangat rendah terlihat dari kondisi lingkungan 
dan rumah tinggal dibawah kriteria hidup sehat; (6) Fasilitas kesehatan tidak ada, yang 
menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memeriksakan kesehatan; (7) Kesertaan ber-
KB msayarakat masih rendah, dilihat hanya sebanyak 13,1 % penduduk dari 375 jumlah 
PUS yang menggunakan alat kontrasepsi.  

William N Dunn (2003: 430) mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) 
berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, 
atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Pertanyaan yang muncul dari 
indikator kecukupan adalah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan 
memecahkan masalah?. 

Setelah Desa Way Sari ditetapkan menjadi kampung KB, berbagai intervensi 
program pembanguan yang dilakukan lintas sektor terkait sudah dilakukan. Seperti 
perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, dibangunnya fasilitas kesehatan, dan 
bantuan pembuatan jamban sehat. Namun begitu, pembangunan yang dilakukan belum 
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merupakan bagian dari sumber daya yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan 
program. Hal yang sama disampaikan oleh Edward III dalam Agustino (2019) yang 
menyatakan bahwa dana sangat dibutuhkan untuk kelancaran implementasi kebijakan. 
Meskipun dana tidak selalu menjadi jawaban terhadap kesulitan-kesulitan yang timbul, 
karena faktor lain juga berpengaruh, misalnya sumber daya manusia dan fasilitas 
kebijakan, akan tetapi dana menjadi faktor penentu berjalan atau tidaknya suatu 
program 

Dilihat dari dukungan anggaran, pemerintah desa sudah mengalokasikan anggaran 
yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai operasional berbagai 
macam kegiatan yang sudah dibentuk. Sedangkan dilihat dari ketersediaan fasilitas 
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, fasilitas sarana dan prasarana di kampung KB 
Desa Way Sari sudah tersedia cukup memadai. Fasilitas tersebut diantaranya gedung 
Posyandu, gedung PAUD, serta gedung Rumah Dataku. 

 
3) Kecukupan 

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan pelaksanaan program 
kampung KB Desa Way Sari yaitu dengan melihat apakah dilakukan identifikasi masalah 
sebelum Desa Way Sari ditetapkan menjadi kampung KB, dan dengan melihat seberapa 
jauh pencapaian hasil pelaksanaan program telah menjadi solusi dari permasalahan yang 
ada.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum Desa Way Sari ditetapkan menjadi 
Kampung KB, sudah dilakukan identifikasi masalah yang menyebabkan Desa Way Sari 
termasuk kategori desa miskin dan tertinggal. Hasil identifikasi masalah tersebut 
diantaranya: (1) Jumlah keluarga pra sejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera I (KS-I) 
sebanyak 63,36 % dari jumlah KK yang ada; (2) Pendapatan perkapita masyarakat cukup 
rendah, terlihat dengan banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani dan 
pekerja lepas sebanyak 479 orang dan tidak bekerja sebanyak 492 orang; (3) Kondisi 
infrastruktur jalan dan jembatan penghubung desa sangat memprihatinkan; (4) Kualitas 
SDM masih rendah, dilihat dari masyarakat yang tidak tamat SD sebanyak 553 orang (5) 
Tingkat kesadaran kesehatan masyarakat sangat rendah terlihat dari kondisi lingkungan 
dan rumah tinggal dibawah kriteria hidup sehat; (6) Fasilitas kesehatan tidak ada, yang 
menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memeriksakan kesehatan; (7) Kesertaan ber-
KB msayarakat masih rendah, dilihat hanya sebanyak 13,1 % penduduk dari 375 jumlah 
PUS yang menggunakan alat kontrasepsi.  

William N Dunn (2003: 430) mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) 
berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, 
atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Pertanyaan yang muncul dari 
indikator kecukupan adalah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan 
memecahkan masalah?. 

Setelah Desa Way Sari ditetapkan menjadi kampung KB, berbagai intervensi 
program pembanguan yang dilakukan lintas sektor terkait sudah dilakukan. Seperti 
perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, dibangunnya fasilitas kesehatan, dan 
bantuan pembuatan jamban sehat. Namun begitu, pembangunan yang dilakukan belum 

 

 

sepenuhnya mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, 
dilihat dati indikator kecukupan, pelaksanaan program kampung KB Percontohan Desa 
Way Sari masih belum cukup dan harus terus dilanjutkan.  

 
4) Pemerataan/Kesamaan 

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan/kesamaan adalah 
dengan melihat apakah manfaat program sudah didistribusikan secara merata kepada 
masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dunn (2003) bahwa 
perataan/kesamaan (equity) berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan 
menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda 
dalam masyarakat  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ditetapkan nya Desa Way Sari 
menjadi kampung KB, membawa banyak manfaat baik desa maupun bagi masyarakat 
yang tidak mampu. Dinas/instansi yang melakukan intervensi program, diberikan 
kepada masyarakat yang berhak menerima. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan dan 
pelayanan KB, masyarakat mendapat kemudahan memeriksa kesehatannya dan 
mendapat pelayanan KB yang sama sesuai dengan kebutuhan, dimana kegiatan ini 
dilaksanakan oleh PPKBD setempat 

 
5) Responsivitas 

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat responsivitas adalah dengan 
melihat bagaimana respon masyarakat terhadap Kebijakan Program Kampung KB serta 
seberapa besar partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran program terhadap kegiatan 
yang ada.  Sebagaimana yang disampaikan oleh William N Dunn (2003: 437) bahwa 
responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat 
memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Program Kampung KB 
Desa Way Sari mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari 
keikutsertaan masyarakat dalam berbagai program percepatan pembangunan desa, 
seperti pembangunan balai desa, pembangunan jembatan, pembangunan rumah warga 
yang tidak mampu.  

Partisipasi menurut Theodorson dalam Totok Mardikantoro dan Poerwoko 
Soebianto (2012: 81) adalah merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial 
untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya. Sedangkan Verhangen dalam 
Totok Mardikantoro dan Poerwoko Soebianto (2012: 81) mendefinisikan partisipasi 
sebagai suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan 
pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa partisipasi merupakan proses aktif dimana inisiatif diambil oleh 
masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri dan mengikutsertakan 
diri di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat yang 
ada di luar pekerjaannya. 

Dilihat dari partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan program 
pembangunan keluarga (BKB, BKR, PIK Remaja, BKL, dan UPPKS), masih sangat rendah. 
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Terlihat bahwa partisipasi sasaran keluarga yang memiliki balita dalam mengikuti 
kegiatan pertemuan hanya sekitar 20-30 keluarga dari 136 keluarga sasaran; dari 138 
keluarga yang memiliki remaja, belum ada yang berpartisipasi dalam pertemuan; 
partisipasi sasaran keluarga yang memiliki lansia dalam mengikuti pertemuan hanya 
sektar 10 keluarga dari 87 keluarga sasaran; belum optimalnya kegiatan usaha 
peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, serta belum berjalannya kegiatan PIK 
Remaja.  

 
6) Ketepatan 

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan program adalah 
dengan melihat apakah ada manfaat dari ditetapkannya Desa Way Sari menjadi 
Kampung KB. Sebagaimana pendapat William N Dunn (2003: 438), bahwa ketepatan 
(appropriateness) erat hubungan dengan rasionalitas substantif karena pertanyaan 
tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, akan 
tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau 
harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan 
tersebut. Pertanyaan yang muncul terkait dengan indikator ketepatan adalah apakah 
hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung KB Percontohan Desa 
Way Sari memberi manfaat baik bagi kemajuan Desa Way Sari maupun bagi warga 
masyarakatnya. Manfaat bagi desa adalah dengan ditetapkannya menjadi kampung KB, 
Desa Way Sari mendapat prioritas program pembangunan dari lintas sektor terkait. 
Sedangkan manfaat bagi masyarakat adalah memperoleh intervensi program baik dari 
BKKBN maupun dari lintas sektor dan mudah mendapatkan akses pelayanan baik 
pelayanan kesehatan maupun pelayanan KB. 

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dengan menggunakan indikator evaluasi 
kebijakan William N Dunn dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Kampung 
Keluarga Berencana (KB) Percontohan Desa Way Sari sudah berjalan dengan baik. Hal ini 
dapat dilihat dari 6 (enam) indikator yang digunakan, hanya indikator kecukupan dan 
indikator responsivitas yang belum berjalan dengan baik. Dilihat dari indikator 
kecukupan, masih ada beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan, 
sedangkan dari indikator responsivitas, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
pembangunan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK Remaja) masih sangat rendah. 
Rekomendasi dari penelitian ini adalah (1) Lintas sektor terkait tetap memberikan 
pendampingan dan pembinaan, (2) Penyuluh KB, Pengurus Kampung KB, Pengurus 
Kelompok Kegiatan, serta Kader terus membina dan memotivasi sasaran program 

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat peneliti berikan 
diantaranya: (1) Dinas/Instansi terkait tetap memberikan pendampingan dan pembinaan 
kepada masyarakat berkenaan dengan cara meningkatkan pendapatan, pentingnya 
pendidikan, serta kesertaan ber-KB. (2) Pembina (Penyuluh KB), Pengurus Kampung KB, 
Pengurus Kelompok Kegiatan (Poktan), serta Kader (BKB, BKR, BKL, UPPKS) terus 
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keluarga yang memiliki remaja, belum ada yang berpartisipasi dalam pertemuan; 
partisipasi sasaran keluarga yang memiliki lansia dalam mengikuti pertemuan hanya 
sektar 10 keluarga dari 87 keluarga sasaran; belum optimalnya kegiatan usaha 
peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, serta belum berjalannya kegiatan PIK 
Remaja.  

 
6) Ketepatan 

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan program adalah 
dengan melihat apakah ada manfaat dari ditetapkannya Desa Way Sari menjadi 
Kampung KB. Sebagaimana pendapat William N Dunn (2003: 438), bahwa ketepatan 
(appropriateness) erat hubungan dengan rasionalitas substantif karena pertanyaan 
tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, akan 
tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau 
harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan 
tersebut. Pertanyaan yang muncul terkait dengan indikator ketepatan adalah apakah 
hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung KB Percontohan Desa 
Way Sari memberi manfaat baik bagi kemajuan Desa Way Sari maupun bagi warga 
masyarakatnya. Manfaat bagi desa adalah dengan ditetapkannya menjadi kampung KB, 
Desa Way Sari mendapat prioritas program pembangunan dari lintas sektor terkait. 
Sedangkan manfaat bagi masyarakat adalah memperoleh intervensi program baik dari 
BKKBN maupun dari lintas sektor dan mudah mendapatkan akses pelayanan baik 
pelayanan kesehatan maupun pelayanan KB. 

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dengan menggunakan indikator evaluasi 
kebijakan William N Dunn dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Kampung 
Keluarga Berencana (KB) Percontohan Desa Way Sari sudah berjalan dengan baik. Hal ini 
dapat dilihat dari 6 (enam) indikator yang digunakan, hanya indikator kecukupan dan 
indikator responsivitas yang belum berjalan dengan baik. Dilihat dari indikator 
kecukupan, masih ada beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan, 
sedangkan dari indikator responsivitas, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
pembangunan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK Remaja) masih sangat rendah. 
Rekomendasi dari penelitian ini adalah (1) Lintas sektor terkait tetap memberikan 
pendampingan dan pembinaan, (2) Penyuluh KB, Pengurus Kampung KB, Pengurus 
Kelompok Kegiatan, serta Kader terus membina dan memotivasi sasaran program 

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat peneliti berikan 
diantaranya: (1) Dinas/Instansi terkait tetap memberikan pendampingan dan pembinaan 
kepada masyarakat berkenaan dengan cara meningkatkan pendapatan, pentingnya 
pendidikan, serta kesertaan ber-KB. (2) Pembina (Penyuluh KB), Pengurus Kampung KB, 
Pengurus Kelompok Kegiatan (Poktan), serta Kader (BKB, BKR, BKL, UPPKS) terus 

 

 

memberikan pembinaan dan memotivasi keluarga yang memiliki balita untuk aktif dalam 
BKB, mengingat arti pentingnya bagi tumbuh kembang balita, membina dan memotivasi 
keluarga yang memiliki remaja untuk aktif dalam BKR, mengingat arti pentingnya dalam 
membina remaja yang penuh gejolak karena berada dalam masa transisi dari kanak-
kanak menuju dewasa; membina dan memotivasi keluarga yang memiliki lansia untuk 
aktif dalam BKL, mengingat arti pentingnya untuk membina para lansia sehingga 
menjadi lansia tangguh, sehat, dan sejahtera; dan membina dan memotivasi keluarga 
dalam kegiatan UPPKS, mengingat arti pentingnya bagi peningkatan pendapatan dan 
kesejahteraan keluarga; serta pembina dan pengurus PIK Remaja tetap melakukan 
pembinaan dan memotivasi remaja untuk ikut serta dalam kegiatan PIK Remaja, 
mengingat manfaat nya yang besar bagi remaja dalam penyiapan kehidupan 
berkeluarga. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kualitas pelayanan  perizinan online oleh 
karena itu perlu adanya manajemen komunikasi pemerintah yang efektif. Penelitian ini 
dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan 
penelitian untuk menganalisis bagaimana metode manajemen dan evaluasi komunikasi 
pemerintah dalam kebijakan peningkatan pelayanan perizinan berbasis Online. 
Metodologi penelitian menggunakan paradigma positivis dengan perspektif manajemen 
pada pendekatan kualitatif studi kasus. Metode manajemen komunikasi dibahas dengan 
proses empat langkah metode manajemen Cutlip, Center, dan Broom, Metode 
Transparansi Rawlin dan teori pengait yaitu teori pemangku kepentingan. Hasil 
penelitian menemukan bahwa komunikasi pemerintah sudah menerapkan metode 
manajemen dalam menganalisis dimensi transparansi dan belum maksimal. Disimpulkan 
bahwa manajemen komunikasi pemerintah mempunyai perencanaan yang komprehensif 
dan terstruktur, akan tetapi ada kelemahan dalam melakukan identifikasi masalah, aksi 
dan komunikasi serta evaluasi. 
 
Kata kunci: Manajemen, Komunikasi Pemerintah, Perizinan Online 
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COMMUNICATION MANAGEMENT IN IMPROVEMENT POLICY 

ONLINE-BASED LICENSING SERVICES AT DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) 

KABUPATEN PESISIR BARAT 
 
 

Abstract 
This research is motivated by the low quality of online licensing services, therefore 
there is a need for effective government communication management. This research 
was conducted at the Department of Investment and PTSP Kabupaten Pesisir Barat. The 
purpose of this study is to analyze how the management and evaluation methods of 
government communication are in the policy of improving online-based licensing 
services. The research methodology uses a positivist paradigm with a management 
perspective on a qualitative case study approach. The communication management 
method is discussed with a four-step process of Cutlip, Center, and Broom 
management methods, Rawlin's Transparency Method and the hook theory, namely 
stakeholder theory. The results of the study found that government communication has 
implemented management methods in analyzing the dimensions of transparency and 
has not been maximized. It is concluded that the government's communication 
management has a comprehensive and structured plan, but there are weaknesses in 
identifying problems, taking action and communication and evaluation. 
Keywords: Management, Government Communication, Online Licensing 
 
PENDAHULUAN  

Prosedur layanan yang berbelit-belit dalam perizinan izin usaha menjadikan alasan 
investor malas untuk berinvestasi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Bank Dunia 
menunjukkan bahwa untuk memulai investasi di Indonesia harus melalui jumlah 
prosedur yang paling banyak, jangka waktu paling lama, dan biaya paling mahal apabila 
dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Pelayanan yang baik merupakan 
kewajiban bagi pemerintah merupakan hal yang wajib dilaksanakan untuk memudahkan 
masyarakat mengakses kedalam tatanan pemerintah untuk menunjang kehidupan. 
Dalam kajian Center for Indonesian Policy Studies, terungkap bahwa untuk mengurus 
perizinan awal saja diperlukan waktu sampai 23 hari. Ini jelas meleset jauh dari target 
pemerintah dengan proses perizinan memakan waktu tidak sampai tujuh hari. 
Perbedaan interpretasi dari pemerintah daerah terkait aturan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah pusat disebut sebagai kendala terbesarnya contohnya  aturan yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat bertentangan dengan upaya Pemerintah Daerah 
dalam mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menyederhanakan izin yang 
menghasilkan retribusi karena dianggap memakan waktu lama dan biaya besar  oleh 
karena itu diperlukan solusi terkait perizinan  dan langkah konkrit dalam upaya 
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penyederhanaan regulasi hingga menggunakan perizinan online untuk memangkas 
waktu perizinan. 

Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang 
melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. Kebijakan penerapan 
Electronic Government (e-Government) merupakan suatu upaya untuk mengembangkan 
penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Perkembangan dan 
pemanfaatan teknologi informasi (TI), diiringi semakin meluasnya penggunaan internet 
sebagai akses ke dunia maya, telah mendorong suatu perubahan yang revolusioner. 
Perubahan pemanfaatan teknologi informasi tersebut selain dalam cara berkomunikasi 
dan menikmati hiburan, juga dalam pemerintahan. Era transparansi informasi menurut 
Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam negara demokrasi kebebasan 
memperoleh informasi merupakan hal mutlak agar prinsip-prinsip penyelenggaraan 
negara berjalan. Implementasi peningkatan transparansi dibawa melalui 
Undang-Undang Kebebasan Informasi, dan produk hukum yang menjamin 
keterbukaan informasi serta transparansi (Frost, 2003:31). Sulitnya perizinan di daerah 
pada dasarnya menjadi perhatian BKPM. Menurut Kepala BKPM, Bahlil  kesulitan 
tersebut bisa menghambat realisasi investasi di dalam negeri. Selama ini investor 
memang kerap mengeluh terkait persoalan mengurus perizinan di tingkat pemerintah 
daerah. Alasannya dikarenakan banyaknya prosedur dan persyaratan yang memakan 
waktu yang lama dan biaya tinggi.(www.BKPM.go.id) 

Presiden Joko Widodo telah beberapa kali memberikan menegaskan untuk 
mempercepat proses perizinan untuk investasi. Menurutnya, proses perizinan yang 
memakan waktu lama akan membuat banyak investor cenderung memilih negara lain 
dengan perizinan yang lebih mudah. Memanfaatkan teknologi informasi melalui 
perizinan online disebut sebagai salah satu cara untuk kian mempercepat pengurusan 
izin. Hal ini secara khusus dapat memotong rantai perizinan dari daerah ke pusat 
dengan adanya perizinan online. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan 
perekonomian di daerah pun bisa lebih cepat dengan masuknya investasi. 

Untuk itu, proses perizinan online yang dikembangkan hendaknya menggunakan 
model administrasi yang lebih modern dan cepat dengan sistem data yang terintegrasi. 
Sumber daya manusianya pun mesti diperhatikan terkait kapabilitasnya. Dibutuhkan 
sumber daya manusia yang responsif sehingga bisa menjadi faktor reformasi layanan 
perizinan online di Indonesia. 

Perizinan online yang dapat memangkas waktu pengurusan izin tersebut sangat 
penting untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, pemerintah pun telah meresmikan 
Sistem Perizinan Terpadu Daring (Online Single Submission/OSS) pada 9 Juli 2018 dan 
diperkuat oleh Sistem SI Cantik Cloud, dimana izin berusaha dapat diperoleh dalam 
waktu kurang dari satu jam saja. Seperti dijelaskan oleh Kementerian Koordinator 
Perekonomian, perizinan online ini menggunakan sistem yang bisa mengintegrasikan 
lintas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pusat hingga daerah. Dengan sistem ini, satu 
perusahaan hanya cukup memiliki satu nomor induk berusaha yang dapat digunakan 
sebagai tanda pengenal di berbagai PTSP dan lokasi kepabeanan. 
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daerah. Alasannya dikarenakan banyaknya prosedur dan persyaratan yang memakan 
waktu yang lama dan biaya tinggi.(www.BKPM.go.id) 

Presiden Joko Widodo telah beberapa kali memberikan menegaskan untuk 
mempercepat proses perizinan untuk investasi. Menurutnya, proses perizinan yang 
memakan waktu lama akan membuat banyak investor cenderung memilih negara lain 
dengan perizinan yang lebih mudah. Memanfaatkan teknologi informasi melalui 
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model administrasi yang lebih modern dan cepat dengan sistem data yang terintegrasi. 
Sumber daya manusianya pun mesti diperhatikan terkait kapabilitasnya. Dibutuhkan 
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penting untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, pemerintah pun telah meresmikan 
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Manajemen Komunikasi Pemerintah dalam pengelolaan informasi terkait 
pelayanan perizinan online di Kabupaten Pesisir Barat masih kurang dalam penyebaran 
informasi minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan mekanisme 
perizinan yang semula manual menjadi pelayanan perizinan secara online. Hal ini 
dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga menuntut 
Pemerintah Daerah melakukan perubahan pelayanan perizinan. Apalagi dengan mulai 
berlakunya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single 
Submission (OSS) dan Sistem Sicantik Cloud dari Kementrian Komunikasi dan 
Informatika yang mewajibkan seluruh Dinas Penanaman Modal dan PTSP menggunakan 
sistem tersebut.  

Sistem OSS  ini merupakan sistem yang dipakai oleh pemohon atau pelaku usaha 
dalam proses penerbitan izin usaha sedangkan pada sistem Si Cantik Cloud merupakan 
kelanjutan dari pemohon dalam hal pemenuhan komitmen dikarenakan izin diberikan 
sementara sebelum pemohon memenuhi persyaratan atau komitmen yang sesuai 
dengan kewenangan dan peraturan daerah yang berlaku. 

Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama 
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha 
melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten 
Pesisir Barat dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) berupaya dalam pengelolaan manajemen komunikasi dalam hal perubahan 
pelayanan perizinan secar online yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat.  
Keberhasilan kegiatan komunikasi banyak ditentukan oleh manajemen komunikasi 
yang diterapkan. 

Di lain pihak jika tidak ada manajemen komunikasi yang baik antar 
staekholder berkaitan dengan pelayanan perizinan di daerah serta efek dari proses 
komunikasi bukan tidak mungkin akan menimbulkan pengaruh negatif. Untuk 
obyektifitas penelitian atas manajemen komunikasi pemerintah terkait perubahan 
pelayana perizinan online maka akan dilakukan penelitian terhadap pemangku 
kepentingan diluar pemerintah salah satunya, akademisi; Pemerintah dituntut untuk 
memeberikan informasi-informasi yang sudah tertuang dalam Undang-undang No. 14 
tahun 2008 tentang guna menciptakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintah 
yang baik yaitu asas keterbukaan dengan asas keterbukaan ini maka juga akan timbul 
mengikuti asas yang lain misalnya asas kepercayaan. Karena pemerintah terbuka dalam 
penyelenggaraan dan siap sedia untuk memberikan informasi publik yaitu APBD, 
program-program pemerintah, realisasi program, informasi tentang wilayah dan semua 
yang bersifat publik.  

Electronic Government masih terbilang baru di Kabupaten Pesisir Barat dalam  hal 
ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  belum menguasi 
teknologi sehingga pelayanan perizinan dengan menggunakan Sistem OSS dan Si Cantik 
Cloud menyulitkan bukan masyarakat melainkan aparatur Dinas Penanaman Modal dan 
PTSP itu sendiri. OSS dan Si cantik Cloud yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 
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24 Tahun 2018, sehingga untuk penerapan OSS dan dan Si Cantik Cloud yang dimulai 
sejak Juli 2018 akan tetapi implementasi nya dihadapkan pada beberapa masalah 
diantaranya susahnya jaringan internet, minimnya sarana prasarana yang menunjang 
pelayanan perizinan online seperti Laptop atau PC yang sesuai, minimnya aparatur yang 
memahami penguasaan teknologi serta rendahnya dukungan anggaran dalam 
menunjang pelayanan perizinan online di Kabupaten Pesisir Barat. Peran Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di Kabupaten Pesisir 
Barat sebagai pelayan publik diharapkan dapat berjalan maksimal mengingat peran yang 
dilaksanakan merupakan peran vital bagi pelaksanaan pelayanan publik yang baik dan 
juga sudah merupakan keharusan berdasarkan regulasi pemerintah pusat  pemakaian 
sistem perizinan online yaitu menggunakan sistem  Online Single Submission (OSS) dan 
SiCantik Cloud dalam penerbitan perizinan. Penelitian ini dilakukan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam 
penelitian ini yaitu : Manajemen Komunikasi  Dalam Kebijakan Peningkatan Pelayanan 
Perizinan Berbasis Online (Studi Evaluasi Komunikasi Pemerintah Dalam Pelayanan 
Perizinan Online Pada  Dinas  Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini bermaksud 
menjawab bagaimana metode manajemen dan  evaluasi komunikasi pemerintah 
dalam diseminasi kebijakan transparansi informasi mengacu pada model Empat 
langkah proses manajemen Cutlip, Center dan Broom serta model transparansi 
oleh Rawlins. Sedangkan teori pengait (anchor theory) yang digunakan adalah teori 
pemangku kepentingan oleh Guthrine et al. Teori tersebut kemudian dimodifikasi 
oleh Freeman menjadi model manajemen pemangku kepentingan. Hasil yang 
diharapkan dapat mendeskripsikan kesesuaian antara kerangka teori dengan 
penemuan lapangan. Tujuan Penelitian yaitu mengidentifikasi kebijakan peningkatan 
pelayanan perizinan online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Pesisir Barat,  menganalisis perencanaan dalam kebijakan peningkatan 
pelayanan perizinan online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Pesisir Barat  dalam  kebijakan peningkatan pelayanan perizinan online 
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir 
Barat, menganalisis implementasi dari manjemen  komunikasi dalam  kebijakan 
peningkatan pelayanan perizinan online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat dan Mengevaluasi Manjemen Komunikasi 
Pemerintah  dalam pelayanan perizinan online pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini bermaksud 
menjawab bagaimana metode manajemen dan  evaluasi komunikasi pemerintah 
dalam diseminasi kebijakan transparansi informasi mengacu pada model Empat 
langkah proses manajemen Cutlip, Center dan Broom serta model transparansi 
oleh Rawlins. Sedangkan teori pengait (anchor theory) yang digunakan adalah teori 
pemangku kepentingan oleh Guthrine et al.  
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24 Tahun 2018, sehingga untuk penerapan OSS dan dan Si Cantik Cloud yang dimulai 
sejak Juli 2018 akan tetapi implementasi nya dihadapkan pada beberapa masalah 
diantaranya susahnya jaringan internet, minimnya sarana prasarana yang menunjang 
pelayanan perizinan online seperti Laptop atau PC yang sesuai, minimnya aparatur yang 
memahami penguasaan teknologi serta rendahnya dukungan anggaran dalam 
menunjang pelayanan perizinan online di Kabupaten Pesisir Barat. Peran Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di Kabupaten Pesisir 
Barat sebagai pelayan publik diharapkan dapat berjalan maksimal mengingat peran yang 
dilaksanakan merupakan peran vital bagi pelaksanaan pelayanan publik yang baik dan 
juga sudah merupakan keharusan berdasarkan regulasi pemerintah pusat  pemakaian 
sistem perizinan online yaitu menggunakan sistem  Online Single Submission (OSS) dan 
SiCantik Cloud dalam penerbitan perizinan. Penelitian ini dilakukan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam 
penelitian ini yaitu : Manajemen Komunikasi  Dalam Kebijakan Peningkatan Pelayanan 
Perizinan Berbasis Online (Studi Evaluasi Komunikasi Pemerintah Dalam Pelayanan 
Perizinan Online Pada  Dinas  Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini bermaksud 
menjawab bagaimana metode manajemen dan  evaluasi komunikasi pemerintah 
dalam diseminasi kebijakan transparansi informasi mengacu pada model Empat 
langkah proses manajemen Cutlip, Center dan Broom serta model transparansi 
oleh Rawlins. Sedangkan teori pengait (anchor theory) yang digunakan adalah teori 
pemangku kepentingan oleh Guthrine et al. Teori tersebut kemudian dimodifikasi 
oleh Freeman menjadi model manajemen pemangku kepentingan. Hasil yang 
diharapkan dapat mendeskripsikan kesesuaian antara kerangka teori dengan 
penemuan lapangan. Tujuan Penelitian yaitu mengidentifikasi kebijakan peningkatan 
pelayanan perizinan online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Pesisir Barat,  menganalisis perencanaan dalam kebijakan peningkatan 
pelayanan perizinan online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Pesisir Barat  dalam  kebijakan peningkatan pelayanan perizinan online 
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir 
Barat, menganalisis implementasi dari manjemen  komunikasi dalam  kebijakan 
peningkatan pelayanan perizinan online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat dan Mengevaluasi Manjemen Komunikasi 
Pemerintah  dalam pelayanan perizinan online pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini bermaksud 
menjawab bagaimana metode manajemen dan  evaluasi komunikasi pemerintah 
dalam diseminasi kebijakan transparansi informasi mengacu pada model Empat 
langkah proses manajemen Cutlip, Center dan Broom serta model transparansi 
oleh Rawlins. Sedangkan teori pengait (anchor theory) yang digunakan adalah teori 
pemangku kepentingan oleh Guthrine et al.  

  

 

  

Teori tersebut kemudian dimodifikasi oleh Freeman menjadi model 
manajemen pemangku kepentingan. Hasil yang diharapkan dapat mendeskripsikan 
kesesuaian antara kerangka teori dengan penemuan lapangan. 

 
 

Gambar 1.Kerangka Penelitian 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
TINJAUAN PUSTAKA 
2. Komunikasi Pemerintah Daerah 

Prof. DR.U. Rosenthal dalam Sumargono (1995) ilmu pemerintahan adalah ilmu 
yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dan struktur dan proses-
proses pemerintahan umum. Pemerintahan umum dapat didefinisikan sebagai 
keseluruhan struktur dan proses dimana keputusan yang mengikat diambil.   Adapun 
komunikasi pemerintahan adalah proses penyampaian ide, gagasan dan program 
pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai gagasan dan program 
pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapatujuan negara yaitu 
kesejahteraan rakyat.  

Brent Baker (1997:456-457) menjelaskan ada empat pendekatan stratejik 
komunikasi pemerintah yaitu :  

Pertama, komunikasi politik, bertujuan untuk mempersuasi dan mendapatkan 
legitimasi baik dalam maupun luar negeri mengenai rezim pemerintahan. Hal ini 

Defining Public 
Problem 

Planning and 
Programming 

Taking Action 
and 

Communicating 

Evaluating the 
Program 

Strategy 

Situation 
Analysis/Problem 

Statement 

Method 

Implementation 

Dimensi Tranparansi : 

 

1. Partisipasi 

2. Informasi Subtantif 

3. Kerahasiaan 

4. Akuntabilitas 

 

(Rawlin, 2009) 
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berimplikasi pada pengajuan anggaran, penegakan hukum dan kebijakan. Kedua, 
pelayanan informasi, yaitu memberikan pelayanan informasi kepada publik 
mengenai informasi penting kepemerintahan dan menyediakan fasilitas agar 
publik dapat mengakses 

Ketiga, membangun dan mempertahankan citra positif institusi, tujuannya untuk 
menginformasikan dan mempengaruhi publik agar memberikan dukungan 
positif baik jangka pendek maupun jangka panjang pada semua tingkatan 
pemerintahan. Keempat, menghasilkan umpan balik dari masyarakat, tujuannya untuk 
memastikan pemerintah mendapatkan informasi terbaru dan meminta masukan dalam 
proses pembuatan kebijakan dari masyarakat. 

Dalam hal ini, pemerintah di asumsikan sebagai komunikator dan public sebagai 
komunikan, namun bila merujuk pada komunikasi model sirkular, masyarakat pun 
dapat menjadi memberikan ide atau gagasan pada pemerintah atau sering dikatakan 
dengan proses umpan balik terhadap setiap kebijakan Avery dkk (1995:173) 
mengidentifikasi fungsi utama dari pejabat komunikasi pemerintah yaitu : 
“Meningkatkan kesadaran masyarakat, mengubah perilaku personal yang 
bertentangan, menjaga agar legislatif mendapat informasi maksimal, 
menyediakan 'strategi keluar' bagi para pimpinan instansi dan memfasilitasi 
komunikasi dua arah antara instansi dan warga negara”. 

 
3. Manajemen Komunikasi Pemerintah 

Menurut Baker dalam Claywood (1997 :461-463) mengatakan manajemen 
komunikasi pemerintah secara taktikal meliputi tiga hal : Pertama, identifikasi isu 
secara fokus menyangkut ksebijakan atau program pemerintah. Kedua, menyusun 
perencanaan komunikasi mengacu pada isu yang sudah dikemas sesuai 
karakteristik yang diinginkan. Ketiga, mengeksekusi perencanaan komunikasi. 

Proses manajemen tidak terlepas dari strategi komunikasi menurut Effendy dalam 
bukunya Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, yaitu :“Strategi pada hakikatnya adalah 
perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk 
mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya 
menunjukan arah saja,melainkan harus menunjukan bagaimana taktik operasionalnya. 
(Effendy, 2003 : 32)” 

Selanjutnya menurut Effendi strategi komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu: 
secara makro (Planned multi-media strategy) dan secara mikro (single communication 
medium strategy). Kedua aspek tersebut mempunyai fungsi ganda, yaitu : 
Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif 
secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Jadi 
merumuskan strategi komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi baik 
ruang maupun waktu yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa 
depan, guna mencapai efektivitas. Dengan strategi komunikasi ini, berarti dapat 
ditempuh beberapa cara memakai komunikasi 
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berimplikasi pada pengajuan anggaran, penegakan hukum dan kebijakan. Kedua, 
pelayanan informasi, yaitu memberikan pelayanan informasi kepada publik 
mengenai informasi penting kepemerintahan dan menyediakan fasilitas agar 
publik dapat mengakses 

Ketiga, membangun dan mempertahankan citra positif institusi, tujuannya untuk 
menginformasikan dan mempengaruhi publik agar memberikan dukungan 
positif baik jangka pendek maupun jangka panjang pada semua tingkatan 
pemerintahan. Keempat, menghasilkan umpan balik dari masyarakat, tujuannya untuk 
memastikan pemerintah mendapatkan informasi terbaru dan meminta masukan dalam 
proses pembuatan kebijakan dari masyarakat. 

Dalam hal ini, pemerintah di asumsikan sebagai komunikator dan public sebagai 
komunikan, namun bila merujuk pada komunikasi model sirkular, masyarakat pun 
dapat menjadi memberikan ide atau gagasan pada pemerintah atau sering dikatakan 
dengan proses umpan balik terhadap setiap kebijakan Avery dkk (1995:173) 
mengidentifikasi fungsi utama dari pejabat komunikasi pemerintah yaitu : 
“Meningkatkan kesadaran masyarakat, mengubah perilaku personal yang 
bertentangan, menjaga agar legislatif mendapat informasi maksimal, 
menyediakan 'strategi keluar' bagi para pimpinan instansi dan memfasilitasi 
komunikasi dua arah antara instansi dan warga negara”. 

 
3. Manajemen Komunikasi Pemerintah 

Menurut Baker dalam Claywood (1997 :461-463) mengatakan manajemen 
komunikasi pemerintah secara taktikal meliputi tiga hal : Pertama, identifikasi isu 
secara fokus menyangkut ksebijakan atau program pemerintah. Kedua, menyusun 
perencanaan komunikasi mengacu pada isu yang sudah dikemas sesuai 
karakteristik yang diinginkan. Ketiga, mengeksekusi perencanaan komunikasi. 

Proses manajemen tidak terlepas dari strategi komunikasi menurut Effendy dalam 
bukunya Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, yaitu :“Strategi pada hakikatnya adalah 
perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk 
mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya 
menunjukan arah saja,melainkan harus menunjukan bagaimana taktik operasionalnya. 
(Effendy, 2003 : 32)” 

Selanjutnya menurut Effendi strategi komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu: 
secara makro (Planned multi-media strategy) dan secara mikro (single communication 
medium strategy). Kedua aspek tersebut mempunyai fungsi ganda, yaitu : 
Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif 
secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Jadi 
merumuskan strategi komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi baik 
ruang maupun waktu yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa 
depan, guna mencapai efektivitas. Dengan strategi komunikasi ini, berarti dapat 
ditempuh beberapa cara memakai komunikasi 
 

  

 

  

4. Manajemen dalam Aktivitas Komunikasi 
Empat langkah manajemen komunikasi secara operasional mengacu pada 

pendekatan Cutlip, Center dan Broom’s Planning and Management Method’s. 
Proses perumusan manajemen komunikasi secara umum dapat dilakukan melalui 
pendekatan antara lain Pertama, Mendefinisikan masalah, dimana hal tersebut 
meliputi : latar deskripsi belakang masalah, identifikasi kebutuhan publik, dan 
melakukan penyelidikan dan memonitor opini. Menurut Cutlip, Center dan 
Broom (2009:288) mengatakan analisis situasi harus berdasarkan metodologi riset 
yang ilmiah dan pendekatan formal bukan sekadar intuitif. Riset ilmiah penting 
untuk mendapatkan informasi dalam rangka merumuskan perencanaan strategis. 
Tanpa riset, maka praktisi komunikasi akan mendapatkan keterbatasan dalam 
memahami situasi dan memberikan solusi. Riset tidak selalu menjawab semua 
pertanyaan atau masalah, namun menjadi pondasi penting dalam merumuskan 
perencanaan komunikasi yang efektif karena mampu mengurangi ketidakpastian. 
Proses riset terbagi menjadi dua yaitu metode informal atau eksplorasi dan metode 
formal.  

Untuk yang pertama bisa dilakukan dengan komunikasi personal, mewancarai 
narasumber penting, Focus Group Discussion (FGD), survey telepon, mencari data 
melalui media online dan laporan lapangan. Organisasi yang mampu mengidentifikasi 
pemangku kepentingan dan menemukan kebutuhan mereka secara baik akan 
lebih siap mengambil tindakan tepat dalam proses pengambilan keputusan 
yang diharapkan berdampak pada peningkatan keberhasilan organisasi (Freeman, 
1984:31). Pernyataan suatu masalah adalah sebuah pertanyaan yang bisa 
menggambarkan masalah yang terjadi karena harus memenuhi tiga kriteria yaitu (1) bisa 
menggambarkan situasi sekarang. (2) mampu dijelaskan konteks yang spesifik, bisa 
diukur dan detail. (3) berisikan pernyataan solusi langsung. Analisis situasi 
membutuhkan investigasi dimana akan menghasilkan buku fakta yang seringkali 
dalam bentuk informasi yang melibatkan pemangku kepentingan internal maupun 
eksternal. Untuk konteks internal biasanya mengahsilkan audit komunikasi. Namun 
konteks eksternal mempunyai dimensi positif dan negatif dimata publiknya. Ada dua 
tipe perencanaan yaitu planning mode dan evolutionary mode. Pada mode 
perencanaan, strategi merupakan rencana sistematis dan panduan untuk mencapai 
tujuan organisasi. Sedangkan evolutionary mode, strategi yang diterapkan sepanjang 
masa dan mencirikan pola keputusan yang mampu menyesuaikan pada peluang 
atau ancaman organisasi (Cutlip, Center and Broom, 2009:314). 

Perencanaan strategis dalam manajemen komunikasi adalah melingkupi 
pengambilan keputusan tentang objektif dan tujuan program,, mengidentifikasi publik, 
membuat kebijakan atau panduan dalam menyeleksi strategi dan menetapkan 
strategi itu sendiri. Perencanaan komunikasi meliputi antara lain tujuan 
komunikasi, identifikasi target publik, perencanaan pesan, strategi tindakan dan 
komunikasi, pertimbangan strategik dan taktik, jadwal dan anggaran. Dalam 
menentukan target publik, Grunig (1983:81) membaginya dalam empat target publik 
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yaitu Pertama, Latent Public, mereka yang kurang peduli dengan situasi yang terjadi 
pada organisasi. Kedua, Non-public, orang atau kelompok yang tidak terkena 
dampak secara langsung. Ketiga, Aware public, mereka yang peduli terhadap 
masalah yang terjadi. Keempat, activepublic, mereka tidak hanya peduli dan 
terpengaruh terhadap organisasi tapi mengikutinya secara progresif. Ketiga, aksi dan 
Komunikasi, mengimplementasikan program tindakan dan komunikasi yang didesain 
mencapai tujuan spesifik. Kesesuaian, prioritas, dan pengukuran hasil yang tepat dalam 
setiap aktivitas adalah titik poin utama yang akan menentukan keberhasilan dalam 
implementasinya. Beberapa hal yang ada dalam konsep aksi dan komunikasi yaitu 
Pertama, tindakan nyata, mengambil langkah strategis dan taktis berdasarkan 
analisa SWOT, dimana salah satu pertimbangannya adalah target jangka waktu. 
Kedua, komunikasi, prinsip utamanya adalah terjadi kesamaan makna dan mampu 
meminimalisir bias. Terakhir, Identifikasi faktor yang menjadi halangan atau dukungan, 
dalam terminologi ini berkaitan dengan hal apa yang menjadi halangan dan 
pendukung dalam implementasi manajemen komunikasi pemerintah. Dimana faktor-
faktor tersebut akan dijadikan patok duga (benchmarking) dalam penanganan 
komunikasi kebijakan dimasa mendatang. Menurut Cutlip, Center, Broom (2009:436-
441) mengatakan setidaknya ada tiga faktor utama yang menjadi kendala dalam 
efektivitas komunikasi pemerintah dengan publik yaitu kredibilitas komunikator, 
apatisme publik dan kekurang harmonisan antar lembaga pemerintah, terutama 
legislative. Masalah kredibilitas tidak terlepas dari aktivitas komunikasi pemerintah 
yang sering melemparkan isu menjengkelkan (irksome issue) kepada publik. Hal ini 
menyebabkan komunikator pemerintah sering mendapatkan label yang merendahkan 
(pejorative label) seperti mesin propaganda, spin doctor ataupun flacks. Apatisme 
publik muncul akibat minimnya pemberian informasi pemerintahan yang 
komprehensif bagi publik untuk mereka jadikan referensi. Sedangkan 
kekurangharmonisan dengan legislatif lebih disebabkan kepentingan politik. 
Keempat, evaluasi, semua bentuk aktivitas kehumasan baik kuantitatif maupun 
kualitatif harus bisa diukur untuk menentukan tingkat efektivitas perencanaanya, 
implementasi dan dampak terhadap publik. Menurut Prof. James Bissland of 
Bowling dari Green State University mendefinisikan,“membuat perkiraan yang 
sistematis terhadap program dan hasilnya”.Sedangkan menurut Prof. Glen Broom 
dan David Dozier dalam Buku Using research Of Public Relations mengatakan setiap 
program dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan. Hal ini 
berguna untuk mendapatkan masukan sekaligus perubahan terhadap situasi 
sehingga harus memakai riset untuk mengukut dan dokumentasi efek program. 

 
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) 

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini 
seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
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yaitu Pertama, Latent Public, mereka yang kurang peduli dengan situasi yang terjadi 
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Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik 
yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan 
berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan 
dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. 
 
5.Perizinan Online  
a. Online Single Submission 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) 
adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama 
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha 
melalui sistem elektronik yang terintegrasi.pemerintah juga mengeluarkan aturan guna 
mempermudah pelaku usaha. Salah satu yang merevolusi sistem perizinan berusaha di 
Indonesia adalah Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan 
dasar berlakunya sistem Online Single Submission (OSS). Dengan sistem ini, dalam 
sekitar  2 bulan pemerintah telah menerbitkan 38.835 Nomor Induk Berusaha (NIB) 
(Tempo, 21 September 2018).  
 
b.Sistem Si Cantik Cloud 
SiCantik merupakan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik 
berbasis sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis. 
SiCantik sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online 
Single Submission (OSS) untuk perijinan berusaha maupun layanan lain yang 
dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-
PTSP). Mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan yang berusaha menjadi 
kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang 
dilakukan secara elektronik. OSS dibuat dengan tujuan mempermudah sistem perizinan 
yang lebih mudah dan terintegrasi secara nasional dan untuk menjamin keamanan 
layanan. Setiap Izin yang diajukan ke SiCantik Cloud akan diawasi oleh Kemendagri dan 
KPK untuk pengawasan eMonev, audit KPK dan bank daerah. SiCantik dapat diakses di 
https://sicantikui.layanan.go.id 
 
Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dikatakan 
penelitian deskriptif karena menurut Sugiyono (2005 : 11), Teknik Pengumpulan yang 
relevan dengan masalah ini menggunakan  wawancara Mendalam dan dokumentasi 
sedangkan teknik sampling yang digunakan Penelitian ini mengunakan teknik purposive 
sampling. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang 
masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam 
penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Manajemen 
Komunikasi Pemerintah Dalam Kebijakan Peningkatan Pelayanan Perizinan Berbasis 
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Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Pesisir Barat. Dalam penelitian studi kasus ini, peneliti menggunakan teknik sampel 
purposif dengan objek penelitian utama pejabat pemerintah, pihak lain (quasi-
department) dan media lokal menjadi bagian dalam proses komunikasi 
kebijakan transparansi informasi. Teknik sampling memungkinkan peneliti untuk 
memilih sampel untuk sesuai dengan tujuanpenelitian.  
Peneliti memiliki pengetahuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa kelompok 
tertentu adalah penting untuk penelitian kita dan kita memilih mereka subyek yang 
kita rasakan yang 'khas' contoh masalah yang ingin kita teliti (Alston dan Bowles 
,2003:89-90) 
 
Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa narasumber dari tiga elemen yaitu 
pemerintah, masyarakat dan media lokal, antara lain : 

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (NS-1); 
2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (NS-2) 
3. Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (NS-3) 
4. Kepala Bidang Data dan Pengaduan (NS-4) 
5. Pemohon izin melalui OSS dan Si Cantik (NS-5); 
6. Pemohon Izin usaha aplikasi Si Cantik (NS-6) 
7. Lampung TV sebagai Media (NS-7) 
Stake dalam Creswell (2007:165) menyarankan empat bentuk analisa dan 

interpretasi data dalam penelitian studi kasus. Pertama, agregasi kategorikal, peneliti 
mencari sebuah koleksi contoh dari data, dan berharap bahwa pemaknaan 
terhadap isu terkait akan muncul. Kedua, interpretasi langsung, pada satu sisi, 
peneliti studi kasus mencari contoh tunggal dan kemudian memaknainya tanpa 
melihat dari banyak contoh lain. Hal ini merupakan sebuah proses menyatukan data-
data yang terpisah dan menaruhnya bersama-sama agar menjadi bermakna. Ketiga, 
peneliti harus menetapkan pola dan melihat hubungannya antara dua atau lebih 
kategori. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Analisis Situasi 

Organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan 
dapat mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya, dan pada 
akhirnya tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa komunikasi (Beach, 1975: 580). 
Pemahaman tentang peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi dalam organisasi 
pemerintah, seperti apakah pesan diterima dan dilaksanakan dengan benar, 
memungkinkan organisasi pemerintah mencapai tujuannya sesuai dengan harapan. Oleh 
karena itu komunikasi merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi 
pemerintahan baik untuk managing staff dan managing people. Komunikasi 
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pemerintahan untuk managing staff merupakan komunikasi internal organisasi dan 
bertujuan agar pegawai atau staf mengetahui dan memahami apa yang harus 
dikerjakan,bagaimana mengerjakan dan agar eksekutif pemerintah mendapatkan 
informasi dari pegawai tentang hasil pelaksanaan pekerjaan yang kesemuanya 
bermanfaat untuk mencapai tujuan-tujuanorganisasi pemerintah secara efektif dan 
efisien. Komuniksi pemerintahan untuk managing people merupakan komunikasi 
eksternal organisasi untuk memberikan informasi tentang berbagai kebijakan-kebijakan 
dan peraturan-peraturan pemerintah kepada masyarakat, organisasi-organisasi non 
pemerintah, termasuk komunitas atau institusi bisnis, sekaligus mendapatkan informasi 
dari mereka untuk membuat kebijakan dan peraturan dan juga informasi tentang 
dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menentukan apakah 
kebijakanMatau peraturan tersebut dilanjutkan atau dihentikan, direvisi atau 
dimodifikasi. Tentang atensi komunikasi internal dan eksternal pemerintahan, Garnet 
(1989: 546) 

Reformasi birokrasi dibidang perizinan merupakan konsen utama dari Pemerintah 
daerah dalam hal ini melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan tantangan 
tersendiri bagi Dinas Penanaman  Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir barat 
yang merupakan Daerah Otonomi Baru yang memiliki kekurangan sebagai berikut; 
1. Jumlah pegawai yang kurang  
2. Kurangnya penyebaran informasi,  
3. Pendistribusian wewenang  
4.  Fasilitas yang mendukung dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang prima  
Terbatas jumlah ASN sangat menyulitkan buat PTSP Kabupaten Pesisir Barat karena 
masyrakat tentunya menginginkan pelayanan perizinan yang maksimal akan tetapi 
minimnya pegawai membuat kinerja dan kecepatan pelayanan menjadi lambat juga 
ditambah lagi regulasi dari pemrerintah pusat yang selalu berubah. 
Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan 
jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Jika kebijakan tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diberikan tidak konsisten, maka dapat 
menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dan kelompok sasaran. Konsistensi sangat 
penting diperlukan dalam memberikan penyampaian informasi. Dalam kegiatan 
sosialisasi tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui 
Online Single Submission (OSS) materi yang diberikan yaitu mengenai jenis perizinan 
pokok, pendaftaran berusaha, perizinan lingkungan dan pemenuhan standart bangunan, 
perizinan berusaha, perizinan komersial, tahapan izin usaha, tahapan izin komersial, 
pelaksanaan perizinan melalui OSS. 
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Tabel 1 Analisis Situasi Hasil Penelitian 
Konteks Temuan Penelitian 
Partisipasi 
 

a. Masyarakat sebagai pengguna layanan  
wajib menerima layanan dan informasi yang 
utuh dalam penerapan kebijakan online 
yaitu penerapan aplikasi OSS dan Sicantik 
Cloud 

b. Akses masyarakat akan informasi perizinan 
online strategis pemerintah; 

c. Pelibatan publik dalam pengawasan 
kebijakan perizinan online 

Informasi Substantif DPMPTSP Pesisir Barat dituntut menyediakan 
informasi yang jelas, berkualitas dengan 
stattegi komunikasi yang tepat 

Akuntabilitas DPMPTSP harus membuat standar pelayanan 
yang lebih jelas serta meningktakan lagi 
pegawai yang memahami perizinan online 

Budaya Kerahasian DPMPTSP Pesisir Barat masih belum 
transparan dalam prosedur layanan, lama 
waktu layanan dan informasi kejelasan biaya 
pelayanan 

Analisis Situasi dalam 
konteks teoritis 

a. Hasil analisis dari dimensi analisis situasi, 
idnetifikasi masalah menunjukan kurangnya 
pemahaman yang mendalam terkait 
kebijakan online 

b. Hasil penelitian menunjukan analisis 
pemangku kepentingan  tidak dilakukan 
secara luas dan hanya fokus pada 
permaslahan DPMPTSP Pesisir Barat itu 
sendiri. 

c. Analisis situasi juga mendapatkan 
informasi, sosialisasi mengenai 
peningkatan kebijakan online masih 
kurang frekuensinya hanya pada 
tataran kognisi. Komunikasi yang 
efektif seharusnya sampai dalam 
perubahan perilaku. 
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2. Perencanaan Komunikasi 
Perencanaan komunikasi Dinas Penanaman  Modal dan PTSP Kabupaten Pesisir 

Barat ini tidak sebatas pada rancangan konten informasi terkait pelayanan perizinan 
online . Namun juga melibatkan penyesuaian dan transformasi jaringan. relatif susah 
karena membutuhkan dua komponen utama yaitu pengemasan subtansi informasi dan 
interaksi antar pemangku kepentingan. Dalam poin interaksi lembaga pemerintah 
pesisir barat masih lemah sehingga konten terkait informasi perubahan pelayanan 
perizinan dari manual menjadi online sulit dikemas dikarenakan minimnya isi informasi 
dan interkasi antar stakeholder mulai dri OPD terkait dan keterlibatan media sebagai 
partner pemerintah dalam menyebarkan informasi berkaitan dengan kebijakan 
peningkatan perizinan online, apalagi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 24 
Tahun 2018 menitikberatkan pada kesanggupan apatur DPMPTSP dalam mengaharuskan 
masyarakat dapat mengakses sendiri izin secara online.  Hal ini tidak mudah mengingat 
pemahaman masyarakat pesisir barat yang belum menguasai teknologi informasi 
sehingga sosialisasi terkait kebijakan online menjadi perencaanan komunikasi yang 
tepat. 
 
a) Perencanaan Komunikator  
Komunikasi pemerintahan tidak saja sebagai sarana atau alat bagi pemerintah untuk 
menyampaikan dan atau menerima informasi tentang suatu kebijakan publik, misalnya, 
tetapi juga sebagai sarana memadukan kegiatan-kegiatan secara terorganisasi dalam 
mewujudkan kerjasama. Juga merupakan sarana penyaluran masukan sosial ke dalam 
sistem sosial, dan sarana memodifikasi perilaku, mempengaruhi perubahan, 
memproduktifkan informasi, sarana untuk mencapai tujuan serta membantu 
pelaksanaan dan memadukan fungsi-fungsi manajemen (Pearce and Robinson, 1989: 
550). Adapun fungsi komunikasi dalam suatu organisasi, termasuk organisasi 
pemerintah sebagai organisasi nonprofit adalah: fungsi informatif, regulatif, persuasif, 
dan integratif. Fungsi informatif berarti, komunikasi dipandang sebagai suatu sistem 
pemrosesan informasi dan kemudian menyebarkannya kepada pihak yang 
membutuhkan, baik internal maupun eksternal. Fungsi regulatif, berkaitan dengan 
peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Regulasi dibuat melalui 
proses komunikasi oleh orang-orang yang berada dalam posisi otoritas pembuat 
regulasi. Fungsi persuasif dimaksudkan sebagai suatu cara melalui komunikasi dilakukan 
persuasi kepada orang lain sehingga mereka menerima pesan dan melaksanakannya 
dengan cara sukarela, tanpa paksaan atau dipaksa. Untuk dapat menarik perhatian 
masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan PTSP melakukan penentuan 
dan pemilihan komunikator, hal ini bertujuan agar pesan dapat disampaikan dengan baik 
dan dapat membuat perhatian komunikan tetap pada satu arah. Untuk menjadi 
komunikator/ narasumber dalam sosialisasi penerapan sistem OSS tentu saja harus 
memahami mengenai pelayanan perizinan, menguasai materi jenis-jenis Perencanaan 
Pesan Komunikasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam Menerapkan Sistem OSS  
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b).Inti Pokok Pesan  
Inti pokok pesan yang disampaikan oleh PTSP Pesisir Barat ini merupakan penyampaian 
poin-poin utama dari sebuah tema atau topik yang dibahas misalnya pembuatan 
perizinan yang berbasis OSS sehingga masyarakat cukup mendatangi satu tempat untuk 
mengeluarkan surat perizinan, manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu 
waktu yang tidak lama dan pembuatan surat izin yang tidak berbelitbelit, dan beberapa 
poin lainnya tentang keunggulan sistem pelayanan OSS. Dalam perencanaan 
setidaknya memuat lima unsur yaitu efek, komunikasi, pesan, saluran dan khalayak. 
Idealnya harus menyesuaikan antara efek dan khalayak sasaran.Perencanaan dalam 
mengkomunikasi indikator kebijakan perizinan online tidaklah mudah, DPMPTSP 
Pesisir Barat sendiri memprediksi akan menghadapi resistensi terutama pada 
pemahaman dari aparatur dan masyarakat. Tujuan komunikasi pemerintah secara 
umum terkait kebijakan Perizinan Online adalah : Terjadinya proses perubahan mind 
set masyarakat terhadap PTSP Yakni perubahan budaya yang biasa dilayani full secara 
tatap muka sekarang masyarakat bisa mengakses pembuatan secara online dirumahnya 
dengan tentunya koneksi internet yang bagus dan mengeliminasi budaya rahasia 
serta pungutan liar. 
Dalam dimensi partisipasi, perencanaan komunikasi ditujukan pada dua pihak 
masyarakat sebagai pelaku usaha dan aparatur PTSP itu sendiri. Masyarakat yang 
merupakan target utama memnag menjadi hambatan sebab merubah paradigm 
masyarakat terhadap PTSP  beranggapan bahwa lama, bertele-tele dan makan banyak 
uang. Oleh karena itu  tugas perencanaan komunikasi menjadi berat buat masyarakat 
yang masih awam berkaitan dengan teknologi informasi. Strategi Komunikasi dalam 
Mensosialisasikan kebijakan online OSS dan Si cantik di Dinas Penanaman Modal dan 
PTSP yang dianalisis meliputi prosedur sosialisasi tata cara perizinan usaha secara 
online , Forum Grup Diskusi terkait tata cara perizinan usaha melalui OSS, perincian 
biaya mensosialisasikan tata cara perizinan usaha, waktu penyelesian sosialisasikan tata 
cara perizinan usaha, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, janji 
mensosialisasikan tata cara perizinan usaha, standar mensosialisasikan tata cara 
perizinan usaha dan lokasi mensosialisasikan tata cara perizinan usaha sebagai indikator 
pengukur yang dideskripsikan sesuai dengan pernyataan/persepsi dari beberapa 
informan tentang strategi komunikasi dinas perizinan kabupaten pesisir barat.  
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Tabel 2. Aspek Perencanaan Komunikasi Hasil Penelitian 
Konteks Temuan Penelitian 

Partisipasi 
 

Perencanaan komunikasi diarahkan untuk mengeliminasi citra 
birokrasi tertutup. Konten yang diberikan yaitu perubahan 
paradigma dari yang biasanya pelayanan tatap muka sekarang 
pelayanan online langsung dengan masyarakat berpartisipasi langsung 
melalui akses sistem.  Media menggunakan saluran komunikasi 
massa. Selain itu, forum dialog interaktif terbatas dengan 
masyarakat. 

Informasi Substantif Perencanaan konten komunikasi masih menitikberatkan pada 
informasi filosofis, tidak teknis. Masyarakat perlu informasi teknis agar 
mereka dapat memahami pelayanan perizinan secara online. Target 
fokus dengan media tatap muka.dan juga pegawai PTSP harus 
memhami kebijakan perizinan online. 

Akuntabilitas Perencanaan komunikasi terkait akuntabilitas ditujukan kepada 
masyarakat dengan menitikberatkan pada implementasi 
keterbukaan informasi. Kegiatan ini menjadi indikator pencapaian 
kinerja pemerintah. Medianya adalah sosialisasi seminar dan 
penggunaan website dan juga media sosial. 

Budaya Kerahasian Perencanaan komunikasi ditujukan kepada masyarakat. 
Pemberlakukan PP 24 tahun 2018 membuat transparansi terkait 
proses perizinan menjadi lebih terbuka sehingga perencanaan 
komunikasi harus diarahkan tidak sebatas awareness, tapi harus 
perubahan sikap. 

Perencanaan 
Komunikasidalam 
konteks teoritis 

a. Perencanaan komunikasi pemerintah fokus dan terarah, namun 
lemah dalam implementasinya 

b. Model perencanaan yang diterapkan adalah evolutionary mode, 
membuat rencana jangka panjang dengan tetap menyediakan 
ruang akan penyesuaian ketika menghadapi dinamika penerapan 
PP 24 terkait penerapan perizinn online 

c. Identifikasi karakter publik berdasarkan kepentingan atas 
kebijakan dilakukan, tapi tidak dinyatakan dalam dokumen legal 

 
3. Aksi dan Komunikasi  
Komunikasi Internal Organisasi: Mengirim Informasi Tugas 
Komunikasi pemerintahan yang dilakukan PTSP Pesisir Barat dalam peningkatan 
pelayanan perizinan online sangat menekankan komunikasi vertical (vertical 
communication) dengan arus komunikasi dari atas ke bawah (downward communication) 
berdasarkan hubungan kekuasaan (power relationship) dalam hirarkhi organisasional 
melalui jabatan yang ada di dalam struktur bidang perizinan   
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Gambar 4.3 : Jaringan Komunikasi PTSP Pesisir Barat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Hubungan antara atasan dan bawahan dalam bagan alur diatas hubungan vertikal 
yang menunjukkan saluran otoritas ke bawah dan akuntabilitas ke atas dan koordinasi, 
sedangkan hubungan antara pejabat sesama tingkat adalah hubungan horisontal yang 
menunjukkan kerjasama. Komunikasi horisontal biasanya timbal balik; jawaban atau 
reaksi dikemukakan pada waktu itu juga sehingga informasi dari seorang pejabat dapat 
disesuaikan dengan informasi atau pendapat pejabat lain. Reaksi itu disebut umpanbalik. 
Dalam hal komunikasi vertikal bisa juga terjadi reaksi seketika, tetapi biasanya 
menyangkut hal-hal biasa, rutin karena diperlukan reaksi seketika. Komunikasi ini 
banyak dilakukan dalam bentuk komunikasi lisan sehari-hari dalam hubungan jabatan. 
Komunikasi pemerintahan internal lebih merupakan komunikasi dalam hubungan 
kerja.Dalam hubungan kerja tersebut terjadi komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, 
dan komunikasi ke samping. Masing-masing memiliki perbedaan fungsi yang sangat 
tegas.  Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebagai dasar PTSP seluruh Indonesia 
diwajibkan Pemrintah Pusat untuk menggunakan sistem Online Single Submission (OSS 
dan Sicantik) sebagai aplikasi penerbitan perizinan sehingga Demokratisasi dan 
desentralisasi yang digemakan dalam UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintah Daerah 
telah mengubah pola komunikasi downward dominan menjadi komunikasi upward 
dominan. Dengan menekankan demokrasi partisipasi membuat bawahan tidak lagi 
hanyasebagai komunikan atau receiver yang sekedar menerima informasi dari atasan 
melainkan juga beperan sebagai komunikator atau sender sehingga arus informasi 
berasal dari bawah ke atas dan dari daerah ke pusat Arus komunikasi seperti ini mulai 
berkembang di era pasca Orde Baru. Pemerintahan desentralistis dengan otonomi 
daerah merupakan iklim kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya komunikasi 

SEKRETARIS DINAS KEPALA BIDANG 
PERIZINAN 

KASI DAN STAF  KASI DAN STAF 

KEPALA DINAS 
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pemerintahan upward dan hal itu akan mempercepat proses pemberdayaan pegawai, 
daerah dan masyarakat. 

Mengutamakan komunikasi ke atas penting dengan dua alasan. Pertama, 
manajer pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya mendapatkan informasi yang 
diperlukan atas berbagai hal untuk menilai berbagai kekurangan, dan sebagai bahan 
pertimbanan dalam pengambilan keputusan, dan mungkin untuk memperbaiki 
komunikasi ke bawah, terutama melalui beberapa jenis balikan. Balikan atau umpan balik 
ini diperlukan untuk menentukan apakah bawahan telah menerima dan memahami 
pesan-pesan yang disampaikan kepada mereka. Artinya, apakah pesan yang disampaikan 
telah mendapatkan pemaknaan yang sama ataukah berbeda antara atasan dan bawahan. 
Kedua, tanpa mekanisme arus informasi ke atas melalui mana pegawai atau pemerintah 
yang berada di tingkat hirarki yang lebih rendah dan juga masyarakat dapat mengajukan 
pertanyaan, menyatakan pendapat atau usul, menyatakan keluhan, atau mengajukan 
saran-saran mengenai kebijakan dan prosedur yang akan dan sedang dilaksanakan, 
maka manajer mungkin tetap tidak menyadari berbagai masalah penting. Hal itu tentu 
akan menjadi bom waktu yang menjadi ancaman bagi kelangsungan organisasi untuk 
jangka waktu yang lama, dan bahkan dapat menyebabkan kehancuran organisasi (Miner 
and Miner, 1985: 621). Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam aksi komunikasi internal 
memberikan tugas kepada staf melalui Kepala Bidang Perizinan sesuai dengan Tugas, 
Pokok dan Fungsi (sumber:Dokumen Renstra), sehingga jaringan komunikasi yang 
terjadi sesuai dengan penjelasan diatas yaitu model U terbalik dalam upaya peningkatan 
pelayanan perizinan Online di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pesisir 
Barat dimana informasi ke atas kurang memadai dan mengakibatkan manajemen tingkat 
atas akan kurang informasi untuk mengetahui dan menyadari secara cepat dan tepat 
keadaan organisasi pada umumnya dan keadaan bawahan pada khususnya. Sehingga 
tujuan komunikasi internal kurang berjalan yang berdampak pada kurang pemahaman 
staf terkait peningkatan pelayanan perizinan online disamping itu komunikasi antara 
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait kewajiban pelayanan perizinan online 
kurang berjalan maksimal dikarenakan akses informasi yang sangat terbatas dan terlalu 
terburu-buru sehingga di daerah otonomi baru seperti baru kesulitan 
mengimplementasikan amanat dari PP nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 

 
KOMUNIKASI EKSTERNAL ORGANISASI: MENGIRIM INFORMASI PUBLIK 

Komunikasi pemerintahan ekternal organisasi dimaksudkan untuk mengirim 
informasi publik (public information) oleh administrator/aparatur kepada masyarakat 
dan sektor swasta (private sector) atau sektor bisnis (business sector) dan 
mengakomodasi opini publik (public opinion) dari masyarakat dan sektor bisnis. Ini 
penting dalam era demokratisasi dan desentralisasi atau otonomi daerah dan good 
public governance (kepemerintahan sektor public yang baik). Oleh karena good public 
governance menekankan ada tiga pilar atau pelaku yaitu: pemerintah, sektor swasta, dan 
masyarakat dan ketiga pilar tersebut membangun kemitraan (partnership), maka 
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masyarakat dan sektor privat juga menempati posisi penting dalam proses komunikasi 
pemerintahan. Dengan kata lain, partnership antara pemerintah, sektor swasta dan 
masyarakat dapat berjalan efektif jika proses komunikasi di antara ketiganya juga 
berjalan efektif 

 
Gambar 4.5 Model Komunikasi dalam Perspektif Good Governance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemerintah sebagai sender ketika secara intensif menyampaikan informasi publik 
berupa kebijakan sedangkan masyarakat dan sektor swasta menjadi receiver ketika ia 
menerima informasi tersebut. Dunia usaha menjadi sender ketika memberi umpanbalik 
atas informasi yang diterima dan menyampaikan informasi tentang berbagai hal yang 
berhubungan dengan dunia usaha sedangkan pemerintah dan masyarakat menjadi 
receiver atas informasi tersebut. Masyarakat menjadi sender ketika memberi informasi 
yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat dan memberi umpanbalik atas 
informasi yang diterima sementara pemerintah dan dunia usaha menjadi receiver atas 
informasi tersebut. Untuk menjadi efektif, proses komunikasi antara bisnis dan 
pemerintah, misalnya, harus memperlihatkan ³two-way affair´ dengan mengutamakan 
timely dan accurate. Timeliness and accuracy are ensured by continual scrutiny of a wide 
variety of information resources, published or unpublished, formal or informal 
(http://www.corporateinterlink.com.au/planning.html). Komunikasi pemerintahan 
dalam good governance menekankan ketanggapan (responsiveness), transparansi 
(transparency), partisipasi (participation), dan akuntabilitas (accountability). 
Ketanggapan berarti perhatian manajemen publik harus secara konstan, intensif, dan 
cepat terhadap informasi yang disampaikan secara langsung oleh warga baik kepada 
birokrasi maupun melalui legislator atau politisi (Denhardt dan Grubbs, 1999: 19; 
Frederickson,1984:52); transparansi berarti memberi informasi secara benar, jujur dan 
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informasi yang diterima sementara pemerintah dan dunia usaha menjadi receiver atas 
informasi tersebut. Untuk menjadi efektif, proses komunikasi antara bisnis dan 
pemerintah, misalnya, harus memperlihatkan ³two-way affair´ dengan mengutamakan 
timely dan accurate. Timeliness and accuracy are ensured by continual scrutiny of a wide 
variety of information resources, published or unpublished, formal or informal 
(http://www.corporateinterlink.com.au/planning.html). Komunikasi pemerintahan 
dalam good governance menekankan ketanggapan (responsiveness), transparansi 
(transparency), partisipasi (participation), dan akuntabilitas (accountability). 
Ketanggapan berarti perhatian manajemen publik harus secara konstan, intensif, dan 
cepat terhadap informasi yang disampaikan secara langsung oleh warga baik kepada 
birokrasi maupun melalui legislator atau politisi (Denhardt dan Grubbs, 1999: 19; 
Frederickson,1984:52); transparansi berarti memberi informasi secara benar, jujur dan 

  

 

  

adil; partisipasi berarti masyarakat diikutsertakan memberi informasi dalam membuat 
kebijakan dan berjalannya control sosial; dan akuntabilitas menunjukkan suasana 
pemerintahan yang bertanggungjawab atas informasi kebijakan dan penyelenggaraan 
pemerintahan. Informasi-informasi yang penting dalam good governance ialah informasi 
sektor publik berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, hukum, dan 
administrasi; informasi sektor dunia usaha yang berhubungan dengan pengembangan 
potensi ekonomi; dan informasi sektor sosial yang berhubungan dengan 
kegiatankegiatan sosial dan ekonomi yang tidak dijangkau oleh institusi publik dan 
bisnis.Jadi komunikasi eksternal menunjukkan adanya komunikasi antar pemerintah, 
masyarakat dan sektor swasta dalam berbagai tindakan-tindakan pemerintah (seperti: 
regulasi, kebijakan) yang dibuat dan dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah dalam 
kaitannya dengan kepentingan publik atau masyarakat dan dunia usaha. Komunikasi 
eksternal berhubungan dengan penyampaian pesan seperti kebijakan, peraturan 
perundang-undangan, oleh pemerintah kepada masyarakat.  

Feedback-nya adalah berbagai kritik atas berbagai kebijakan dan 
peraturanperaturan yang diberikan oleh masyarakat dan institusi bisnis kepada 
pemerintah. Hal penting diperhatikan yang mempengaruhi dan atau mengganggu 
komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dan dunia usaha ialah faktor lingkungan, 
seperti: politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, dan geografi dari suatu negara. 
Komunikasi pemerintahan eksternal pada hakekatnya merupakan proses penyebaran 
informasi dan penerimaan informasi oleh pemerintah kepada dan dari publik. Informasi 
yang disebar oleh pemerintah kepada publik disebut informasi publik (public 
information) sedangkan informasi yang diterima pemerintah dari publik disebut public 
opinion. Oleh karena yang disebar adalah informasi publik maka komunikasi 
pemerintahan kadang-kadang disebut komunikasi publik (public communication) dan 
karena informasi publik yang disebar berupa kebijakan maka komunikasi pemerintahan 
juga disebut komunikasi kebijakan (Dunn, 1998: 30-31). Cara pemerintah menyebarkan 
informasi kepada publik umum dapat terjadi dalam dua bentuk: 1. a passive obligation to 
inform, i.e. providing information at the receivres request; 2. an active obligation to 
inform, i.e. providing information on the senders initiative. Dan dalam era demokratisasi, 
desentralisasi, dan otonomi daerah maka bentuk kedua adalah bentuk yang diinginkan, 
dimana komunikasi pemerintahan atau komunikasi publik atau komunikasi kebijakan 
menuntut usaha aktif dan afirmatif dari pemerintah untuk membuka, mendiseminasi, 
dan mensosialisasi informasi publik maupun aktivitasnya yang relevan. Dengan kata lain 
informasi publik dibedakan dalam teori dalam dua bentuk berbeda: reactively dan 
actively. Dalam kasus bentuk reactive, penerima yang mengambil inisiatif dan kewajiban 
pemerintah memastikan memberi informasi melalui media atau saluran tertentu yang 
sesuai dan dijawab secara cepat dan secara akurat. Untuk itu beberapa pemerintah 
memerlukan badan yang khusus informasi public atau information centres atau memiliki 
telepon khusus dengan saluran bebas.  

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pesisir Barat dalam komunikasi 
Eskternal mengirim informasi publik dilakukan pada Tahun 2018 dan 2019 melalui 
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berbagai media dianataranya media local (Lampung TV) dan media social dan juga 
melalui sosialisasi dan workshop 

Manajemen Komunikasi pemerintahan yang diimplementasikan  oleh PTSP Pesisir 
barat pada prinsipnya menekankan pada good governance yaitu ; 
a. Ketanggapan (responsiveness) 

Komunikasi Pemerintahan dari aspek ketanggapan dilakukan oleh PTSP langsung 
berkomunikasi dengan pihak swasta melalui media local dalam penyebaran informasi 
terkait peningkatan pelayanan perizinan online.  

 b.Transparansi (transparency),  
Seluruh pelayanan perizinan online yang dilakukan PTSP telah diinformasikan untuk 
bebas pungutan liar dengan menyebarkan informasi public melalui media luar ruang 
seperti baliho, poster ataupun dengan media internet melalui website Dinas. 

c,Partisipasi (participation) 
Koordinasi  dilakukan sejak PP terkait perizinan online dan langsung melakukan  
sosialiasi dan juga melibatkan  media massa meskipun relaitif sangat kecil porsinya. 
Hal ini perlu dikomunikasi agar bersiap diri menghadapi keterbukaan 
informasi 

d. Akuntabilitas (accountability).   
Akuntabilitas ditunjukan dengan kinerja pegawai melalui pengukuran kinerja yang 
dilakukan oleh atasan dinas serta melakukan penyebaran komunikasi secara terus 
menerus melalui komunikasi tatap muka dan komunikasi media baru 

 
Tabel 3 Aspek Aksi dan komunikasi 

Konteks Temuan Penelitian 

Partisipasi 
 

Koordinasi  dilakukan sejak PP terkait perizinan online 
dan langsung melakukan  sosialiasi dan juga melibatkan  
media massa meskipun relaitif sangat kecil porsinya. Hal ini 
perlu dikomunikasi agar bersiap diri menghadapi 
keterbukaan informasi.  

Informasi Substantif Komunikasi kepada masyrakat dalam hal ini meliputi pelaku 
usaha dimulai dari tahun 2018-2019. Khusus untuk tahun 
2020 tidak bias diadakan dikarenakan pandemic covid-19 

Akuntabilitas Budaya 
Kerahasian 

Selain melalui sosialisasi dan forum grup diskusi PTSP 
juga melibatkan media cetak dan elektronik serta ditambah 
penggunaan media social 

Aksi dan Komunikasi 
dalam konteks teoritis 

 Implementasi komunikasi PTSP ditujukan untuk hasil 
yang general (umum), tidak spesifik. 

 Kegiatan dan metode komunikasi PTSP dalam 
sosialisasi peningkatan kebijakan perizinan online masih 
konvensional dan umum. Adapun target spesifik hanya 
kepada sebagian perwakilan pelaku usaha tidak sampai 
pada masyarkat pelaku usaha yang ada di kecamatan. 
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berbagai media dianataranya media local (Lampung TV) dan media social dan juga 
melalui sosialisasi dan workshop 

Manajemen Komunikasi pemerintahan yang diimplementasikan  oleh PTSP Pesisir 
barat pada prinsipnya menekankan pada good governance yaitu ; 
a. Ketanggapan (responsiveness) 

Komunikasi Pemerintahan dari aspek ketanggapan dilakukan oleh PTSP langsung 
berkomunikasi dengan pihak swasta melalui media local dalam penyebaran informasi 
terkait peningkatan pelayanan perizinan online.  

 b.Transparansi (transparency),  
Seluruh pelayanan perizinan online yang dilakukan PTSP telah diinformasikan untuk 
bebas pungutan liar dengan menyebarkan informasi public melalui media luar ruang 
seperti baliho, poster ataupun dengan media internet melalui website Dinas. 

c,Partisipasi (participation) 
Koordinasi  dilakukan sejak PP terkait perizinan online dan langsung melakukan  
sosialiasi dan juga melibatkan  media massa meskipun relaitif sangat kecil porsinya. 
Hal ini perlu dikomunikasi agar bersiap diri menghadapi keterbukaan 
informasi 

d. Akuntabilitas (accountability).   
Akuntabilitas ditunjukan dengan kinerja pegawai melalui pengukuran kinerja yang 
dilakukan oleh atasan dinas serta melakukan penyebaran komunikasi secara terus 
menerus melalui komunikasi tatap muka dan komunikasi media baru 

 
Tabel 3 Aspek Aksi dan komunikasi 

Konteks Temuan Penelitian 

Partisipasi 
 

Koordinasi  dilakukan sejak PP terkait perizinan online 
dan langsung melakukan  sosialiasi dan juga melibatkan  
media massa meskipun relaitif sangat kecil porsinya. Hal ini 
perlu dikomunikasi agar bersiap diri menghadapi 
keterbukaan informasi.  

Informasi Substantif Komunikasi kepada masyrakat dalam hal ini meliputi pelaku 
usaha dimulai dari tahun 2018-2019. Khusus untuk tahun 
2020 tidak bias diadakan dikarenakan pandemic covid-19 

Akuntabilitas Budaya 
Kerahasian 

Selain melalui sosialisasi dan forum grup diskusi PTSP 
juga melibatkan media cetak dan elektronik serta ditambah 
penggunaan media social 

Aksi dan Komunikasi 
dalam konteks teoritis 

 Implementasi komunikasi PTSP ditujukan untuk hasil 
yang general (umum), tidak spesifik. 

 Kegiatan dan metode komunikasi PTSP dalam 
sosialisasi peningkatan kebijakan perizinan online masih 
konvensional dan umum. Adapun target spesifik hanya 
kepada sebagian perwakilan pelaku usaha tidak sampai 
pada masyarkat pelaku usaha yang ada di kecamatan. 

  

 

  

 Kendala implementasi komunikasi yang dominan 
adalah kredibilitas lembaga karena minimnya 
pegawai yang menguasai teknologi komunikasi,  
lemahnya regulasi, minimnya anggaran dan kurang 
nya pemahaman masyarakat. 

 
4. Evaluasi 
Proses evaluasi program melingkupi tiga hal yaitu: laporan implementasi, laporan 
perkembangan dan laporan akhir. Laporan implementasi terfokus pada penerapan 
setiap taktik komunikasi yang telah direncanakan dan dilaporkan dalam bentuk 
dokumen. Sementara, laporan perkembangan menekankan pada perkembangan setiap 
poin indikator taktik yang diterapkan. Laporan perkembangan memungkinkan 
terjadinya modifikasi strategi. Adapun evaluasi akhir merupakan kajian total dari 
program dengan mengukur dampak nyata dan manfaat bagi masyarakat. 

Evaluasi komunikasi pemerintah dari PTSP Pesisir Barat masih harus banyak 
diperbaiki,  dalam hal kegiatan komunikasi menuntut adanya  efek nyata bagi 
masyarakat (outcome) terkait perubahan regulasi pusat berkaitan dengan perizinan 
online . DPMPTSP Pesisir Barat ini masih hanya sebatas klaim nyata hasil kegiatan yang 
sudah ditetapkan melalui Dokumen Renstra dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
DPMPTSP yang dibuat. Dalam konteks sosialisasi,  ataupun iklan layanan 
masyrakat (baliho ataupun video) terkait perizinan online memang masing sangat minim 
hal ini dilatarbelakangi terkait kemampuan anggaran tidak memungkinkan padahal PTSP 
merupakan wajah vital pelayanan publik dari pemda selain itu juga belum dimuat 
rencana dalam strategi komunikasi yang focus terkait publikasi. 

Harus diakui, budaya mengevaluasi suatu program komunikasi 
berdasarkan tahapan yang terukur dan disepakati secara global belum berjalan 
maksimal di birokrasi pemerintahan. Evaluasi masih dipersepsikan sebagai laporan 
berkala atas suatu aktivitas dan belum menyentuh aspek akuntabilitas kinerja yang 
sejatinya merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi. 

Evaluasi hanya berorientasi untuk mengetahui pencapaian output atau 
outcome, tapi evaluasi dijadikannya dasar\suatu kegiatan terkait Sistem OSS dan 
Sicantik. Secara sederhananya sebagai bukti laporan pertanggungjawaban kepada 
pimpinan sehingga endingnya evaluasi berusaha menjadikan  kegiatan yang dilakukan 
agar mendapatkan anggaran tahun berikutnya, kalau bisa malah ditingkatkan, 
meskipun sulit mengingat Pesisir Barat masih konsen pada pembangunan infrastruktur. 
Laporan tahunan kinerja sebatas data dan informasi yang disampaikan kepada 
pimpinan tentang realisasi pelaksanaan program/ kegiatan sebagaimana yang telah 
tertuang dalam Anggaran DPA pada tahun berjalan. Laporan seputar aktivitas 
program komunikasi biasanya hanya sebatas deskripsi realisasi kegiatan dan 
anggaran yang terserap dan belum menjelaskan pengukuran yang sistematik 
maupun ilmiah. 
Laporan tersebut berisikan informasi yang melingkupi antara lain: 
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a. Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang dibuatnya laporan 
tahunan, maksud, dan tujuan, serta sasaran akhir yang diinginkan dari terbitnya 
laporan ini; 

b. Rencana dan realisasi program kerja tahun; 
c. Deskripsi institusi yang melingkupi tugas dan fungsi, susunan organisasi, sumber 

daya manusia, alokasi anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana. 
PTSP Pesisir Barat minim terkait kerjasama dengan media penyebaran informasi 

hanya sekedar spanduk/baliho dikantor dengan isi informasi sangat kurang. evaluasi 
belum dilakukan dengan ritme kerja yang komprehensif, sangat kurang koordinasi 
media dalam kegiatan penyebaran informasi terkait perizinan online Sosialisasi 
khalayaknya juga tidak fokus, pesan belum disesuaikan dengan target khalayak. 
Dan yang penting PTSP harus membuat iklan layanan masyarakat dengan isi pesan yang 
lebih menarik. 

Evaluasi hanya berorientasi untuk mengetahui pencapaian output atau 
outcome, tapi evaluasi dijadikannya dasar\suatu kegiatan terkait Sistem OSS dan 
Sicantik. Secara sederhananya sebagai bukti laporan pertanggungjawaban kepada 
pimpinan sehingga endingnya evaluasi berusaha menjadikan  kegiatan yang dilakukan 
agar mendapatkan anggaran tahun berikutnya, kalau bisa malah ditingkatkan, 
meskipun sulit mengingat Pesisir Barat masih konsen pada pembangunan infrastruktur. 
Laporan tahunan kinerja sebatas data dan informasi yang disampaikan kepada 
pimpinan tentang realisasi pelaksanaan program/ kegiatan sebagaimana yang telah 
tertuang dalam Anggaran DPA pada tahun berjalan. Laporan seputar aktivitas 
program komunikasi biasanya hanya sebatas deskripsi realisasi kegiatan dan 
anggaran yang terserap dan belum menjelaskan pengukuran yang sistematik 
maupun ilmiah. 
Laporan tersebut berisikan informasi yang melingkupi antara lain: 
a. Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang dibuatnya laporan 

tahunan, maksud, dan tujuan, serta sasaran akhir yang diinginkan dari terbitnya 
laporan ini; 

b. Rencana dan realisasi program kerja tahun; 
c. Deskripsi institusi yang melingkupi tugas dan fungsi, susunan organisasi, sumber 

daya manusia, alokasi anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana. 
PTSP Pesisir Barat minim terkait kerjasama dengan media penyebaran informasi 

hanya sekedar spanduk/baliho dikantor dengan isi informasi sangat kurang. evaluasi 
belum dilakukan dengan ritme kerja yang komprehensif, sangat kurang koordinasi 
media dalam kegiatan penyebaran informasi terkait perizinan online. Sosialisasi 
khalayaknya juga tidak fokus, pesan belum disesuaikan dengan target khalayak. 
Dan yang penting PTSP harus membuat iklan layanan masyarakat dengan isi pesan yang 
lebih menarik. 
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a. Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang dibuatnya laporan 
tahunan, maksud, dan tujuan, serta sasaran akhir yang diinginkan dari terbitnya 
laporan ini; 

b. Rencana dan realisasi program kerja tahun; 
c. Deskripsi institusi yang melingkupi tugas dan fungsi, susunan organisasi, sumber 

daya manusia, alokasi anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana. 
PTSP Pesisir Barat minim terkait kerjasama dengan media penyebaran informasi 

hanya sekedar spanduk/baliho dikantor dengan isi informasi sangat kurang. evaluasi 
belum dilakukan dengan ritme kerja yang komprehensif, sangat kurang koordinasi 
media dalam kegiatan penyebaran informasi terkait perizinan online Sosialisasi 
khalayaknya juga tidak fokus, pesan belum disesuaikan dengan target khalayak. 
Dan yang penting PTSP harus membuat iklan layanan masyarakat dengan isi pesan yang 
lebih menarik. 

Evaluasi hanya berorientasi untuk mengetahui pencapaian output atau 
outcome, tapi evaluasi dijadikannya dasar\suatu kegiatan terkait Sistem OSS dan 
Sicantik. Secara sederhananya sebagai bukti laporan pertanggungjawaban kepada 
pimpinan sehingga endingnya evaluasi berusaha menjadikan  kegiatan yang dilakukan 
agar mendapatkan anggaran tahun berikutnya, kalau bisa malah ditingkatkan, 
meskipun sulit mengingat Pesisir Barat masih konsen pada pembangunan infrastruktur. 
Laporan tahunan kinerja sebatas data dan informasi yang disampaikan kepada 
pimpinan tentang realisasi pelaksanaan program/ kegiatan sebagaimana yang telah 
tertuang dalam Anggaran DPA pada tahun berjalan. Laporan seputar aktivitas 
program komunikasi biasanya hanya sebatas deskripsi realisasi kegiatan dan 
anggaran yang terserap dan belum menjelaskan pengukuran yang sistematik 
maupun ilmiah. 
Laporan tersebut berisikan informasi yang melingkupi antara lain: 
a. Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang dibuatnya laporan 

tahunan, maksud, dan tujuan, serta sasaran akhir yang diinginkan dari terbitnya 
laporan ini; 

b. Rencana dan realisasi program kerja tahun; 
c. Deskripsi institusi yang melingkupi tugas dan fungsi, susunan organisasi, sumber 

daya manusia, alokasi anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana. 
PTSP Pesisir Barat minim terkait kerjasama dengan media penyebaran informasi 

hanya sekedar spanduk/baliho dikantor dengan isi informasi sangat kurang. evaluasi 
belum dilakukan dengan ritme kerja yang komprehensif, sangat kurang koordinasi 
media dalam kegiatan penyebaran informasi terkait perizinan online. Sosialisasi 
khalayaknya juga tidak fokus, pesan belum disesuaikan dengan target khalayak. 
Dan yang penting PTSP harus membuat iklan layanan masyarakat dengan isi pesan yang 
lebih menarik. 

 
 
 

  

 

  

Tabel 4. Aspek Evaluasi Hasil Penelitian 
Konteks Temuan Penelitian 

Partisipasi 
 

Masih minim nya pemerintah daerah dalam hal ini 
DPMPTSP dalam melibatkan media dan konsultan 
komunikasi dalam menyusun strategi komunikasi 

Informasi Substantif Minimnya iklan masyarakat yang dibuat terkait perizinan 
online dan evaluasi terkait keberhasilan strategi 
komunikasi belum dilakukan riset yang mendalam  

Akuntabilitas Pengaudan terkait pelayanan perizinan masih cukip bagus 
diliat dari jumlah pengaduan yang masuk. 

Budaya Kerahasian Evaluasi sangat rendah diliat partisipasi masyarakat dalam 
memahami kebijakan perizinan yang diterapkan 

Evaluasi Komunikasi 
dalam konteks teoritis 

 Evaluasi atas kegiatan komunikasi PTSP Pesisir Barat 
belum dilakukan.  

 Evaluasi belum dilakukan untuk mengukur sisi 
permintaan (demand) meskipun  PTSP sudah 
memenuhi (supply) informasi kepada masyarakat 

 Evaluasi komunikasi hanya sebatas melaporkan kegiatan 
yang telah dilakukan 

 
KESIMPULAN  

Dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana tugas, fungsi, 
dan peran pemerintah dalam mengidentifikasi permasalahan, merencanakan 
dan menyusun program, mengkomunikasikan dan mengevaluasi komunikasi 
kebijakan pelayanan perizinan online, dapat disimpulkan antara lain : 
1. Muncul ketidakpastian dalam konteks transaksi informasi karena interpretasi 

akan regulasi terkait perizinan online dan tumpang tindihnya kebijakan antara 
pusat dan daerah. Masyarakat masih mengeluhkan minimnya informasi dan 
sulitnya menerapkan kebijakan perizinan online yaitu sistem OSS dan Si Cantik 
Cloud.Komunikasi pemeritahan dalam kebijakan perizinan online masih dalam 
aspek kognisi atau menumbuhkan kesadaran, namun belum maksimal untuk aspek 
afeksi maupun konasi atau perubahan perilaku. 

2. Analisis Situasi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pesisir Barat 
dalam kebijakan perizinan online masih belum optoimal. Analisis pemangku 
kepentingan tidak dilakukan secara komprehensif dimana fokus hanya pada 
sasaran masyarakat sebagai fokus utama dan kurangnya keterlibatan media dalam 
penyebaran informasi. Kegiatan riset yang dilakukan adalah studi dokumen, 
wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). 

3. Model perencanaan yang diterapkan adalah evolutionary mode, membuat rencana jangka 
panjang dengan tetap menyediakan ruang akan penyesuaian ketika menghadapi 
dinamika perubahan regulasi terkait perizinan. Perencanaan komunikasi pemerintah 
relative bagus dan terarah, namun lemah dalam implementasinya. 
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4. Aksi komunikasi yang dilakuan berupa sosialisasi perizinan onlie atas penerapan 
Sitem Online Single Submission (OSS) dan Si Cantik Cloud  dan Forum Grup Diskusi 
dan faktanya belum maksimal.. Kendala implementasi komunikasi adalah 
kredibilitas organisasi karena lemahnya regulasi, dukungan anggaran, kualitas 
aparatur dan pemahaman masyarakat akan perubahan mekanisme perizinan 

5. Evaluasi atas kegiatan komunikasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten 
Pesisir Barat secara metodologis baik kuantitatif maupun kualitatif terkait 
kebijakan perizinan online belum dilakukan dan hanya melaporkan kegiatan secara 
bukti penyerapan anggaran. Evaluasi komunikasi yang sudah berjalan adalah klaim 
hasil nyata atau judgmental assessment dan keluaran komunikasi. 

Dari hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran terkait 
manajemen komunikasi pemerintah dalam kebijakan perizinan online antara lain, 
berdasarkan hasil penelitian, kebijakan perizinan online masih mendapatkan resistensi 
tinggi dan minim partisipasi dari masyarakat. Untuk itu perlu diadakan penelitian 
lebih mendalam terkait proses komunikasi pemerintah berkaitan dengan regulasi 
penerapan perizinan online.  Dan perlunya diskusi ilmiah mengenai desain 
komunikasi pemerintahan secara nasional karena aliran informasi antar 
pemerintah pusat dan PTSP di daerah maupun dengan masyarakat masih belum 
maksimal apalagi Kabupaten Pesisir Barat masih tergolong daerah tertinggal. 
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PENERAPAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 

 
 

Pindo Riski Saputra 
Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung 

Jalan Soemantri Brodjonegoro No.1, Kampus FISIP, Kota Bandarlampung, Indonesia 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan nomenklatur 
jabatan pada level pemerintah daerah serta untuk mengetahui hambatan yang dialami. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriktif dengan pendekatan 
kualitatif  Hasil penelitian ini menggambarkan implementasi nomenklatur jabatan 
pelaksana, dilingkungan sekretariat daerah provinsi lampung, diantaranya sudah 
berjalan dengan baik, namun pada indikator tahapan disposisi mengalami kendala 
terkait komitmen organisasi dari masing-masing biro, selain indikator implementasi 
peneliti juga menyimpulkan bahwa penerapan manajemen sumberdaya manusia telah 
menerapkan fungsi MSDM yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Penyusunan staffing 
dan Pengendalian. dimana dalam organisasi birokrasi pemerintah usulan nomenklatur 
tersebut diatur dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja.  Penelitian ini 
merekomendasikan saran yaitu keterlibatan pemimpin dalam memperhatikan dan 
mengontrol ASN selaku SDM utama pada organisasi publik demi menjaga kualitas dan 
hasil kerja yang diharapkan. serta melakukan evaluasi kerja berkala dengan jelas dan 
tegas, sehingga dapat membimbing Aparatur Sipil Negara sebagai sumberdaya utama 
organisasi publik, menuju ke arah yang lebih baik. Serta dalam rangka mengoptimalkan 
penerapan nomenklatur jabatan, ASN harus melakukan penyesuaian kompetensi dan 
pendidikan sesuai dengan jabatan yang diemban, demi mendukung kemajuan sumber 
daya manusia 
Kata Kunci: Nomenklatur Jabatan, ASN, Implementasi Kebijakan, Manajemen 

Sumberdaya Manusia Sektor Publik 
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IMPLEMENTATION OF THE IMPLEMENTING POSITION NOMENCLATURE IN THE 
LAMPUNG PROVINCE GOVERNMEN 

 
Abstract 

This study aims to determine and analyze the application of job nomenclature at the local 
government level and to determine the obstacles experienced. This research using a 
descriptive methods with a qualitative approach. The results of this study show that the 
implementation of the nomenclature of executive positions, within the regional 
secretariat of Lampung Province, including that it has been running well, but at the 
disposition stage indicators experience obstacles related to organizational commitment 
from each bureau. In addition to the implementation indicators the researcher also 
concludes that the application of human resource management has implemented HRM 
functions. That is planning, organizing, staffing and controlling. In the government 
bureaucratic organization the nomenclature proposal is regulated in job analysis and 
workload analysis. This study recommends suggestions, namely the involvement of leaders 
in paying attention to and controlling ASN as the main human resources in public 
organizations in order to maintain the quality and expected work results. As well as 
conducting periodic work evaluations clearly and firmly, so as to guide the State Civil 
Apparatus as the main resource of public organizations, towards a better direction. And in 
order to optimize the application of job nomenclature, ASN must make competency and 
educational adjustments according to the position held, in order to support the 
advancement of human resources. 
Keywords: Position Nomenclature, ASN, Policy Implementation, Public Sector Human 
Resource Management. 
 
PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan suatu proses menyeluruh untuk memajukan dan 
mengembangkan suatu negara, baik dalam segi sosial, lingkungan, ekonomi, 
infrastruktur, dan sumberdaya ke arah yang lebih baik. Menurut. Tikson dalam (Theresia 
& Andini, 2015) pembangunan adalah transformasi pertumbuhan, dan perubahan yang 
berencana, yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah 
melalui kebijakan-kebijakan, dan strategi menuju arah yang diinginkan. Selain itu, 
Mardikonto dalam (Theresia & Andini, 2015) menjelaskan bahwa pembangunan 
merupakan segala upaya pemerintah yang terus-menerus, ditujukan untuk memperbaiki 
kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan demikian, proses pembangunan 
tidak lepas dari peran pemerintah sebagai aktor dalam menjalankan sistem kenegaraan. 

Pemerintah sebagai aktor, untuk menjalankan perannya dengan baik, tentu harus 
didukung dengan tata kelola dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik. 
Khususnya dalam setiap organisasi birokrasi, baik dalam tingkat pemerintah pusat 
maupun daerah, dalam hal ini salah satu aktor yang berperan dalam organisasi publik 
adalah ASN, ASN merupakan mereka yang menjadi pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja, yang bekerja pada instansi pemerintah tertentu, ASN merupakan suatu 
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Abstract 
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government level and to determine the obstacles experienced. This research using a 
descriptive methods with a qualitative approach. The results of this study show that the 
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secretariat of Lampung Province, including that it has been running well, but at the 
disposition stage indicators experience obstacles related to organizational commitment 
from each bureau. In addition to the implementation indicators the researcher also 
concludes that the application of human resource management has implemented HRM 
functions. That is planning, organizing, staffing and controlling. In the government 
bureaucratic organization the nomenclature proposal is regulated in job analysis and 
workload analysis. This study recommends suggestions, namely the involvement of leaders 
in paying attention to and controlling ASN as the main human resources in public 
organizations in order to maintain the quality and expected work results. As well as 
conducting periodic work evaluations clearly and firmly, so as to guide the State Civil 
Apparatus as the main resource of public organizations, towards a better direction. And in 
order to optimize the application of job nomenclature, ASN must make competency and 
educational adjustments according to the position held, in order to support the 
advancement of human resources. 
Keywords: Position Nomenclature, ASN, Policy Implementation, Public Sector Human 
Resource Management. 
 
PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan suatu proses menyeluruh untuk memajukan dan 
mengembangkan suatu negara, baik dalam segi sosial, lingkungan, ekonomi, 
infrastruktur, dan sumberdaya ke arah yang lebih baik. Menurut. Tikson dalam (Theresia 
& Andini, 2015) pembangunan adalah transformasi pertumbuhan, dan perubahan yang 
berencana, yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah 
melalui kebijakan-kebijakan, dan strategi menuju arah yang diinginkan. Selain itu, 
Mardikonto dalam (Theresia & Andini, 2015) menjelaskan bahwa pembangunan 
merupakan segala upaya pemerintah yang terus-menerus, ditujukan untuk memperbaiki 
kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan demikian, proses pembangunan 
tidak lepas dari peran pemerintah sebagai aktor dalam menjalankan sistem kenegaraan. 

Pemerintah sebagai aktor, untuk menjalankan perannya dengan baik, tentu harus 
didukung dengan tata kelola dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik. 
Khususnya dalam setiap organisasi birokrasi, baik dalam tingkat pemerintah pusat 
maupun daerah, dalam hal ini salah satu aktor yang berperan dalam organisasi publik 
adalah ASN, ASN merupakan mereka yang menjadi pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja, yang bekerja pada instansi pemerintah tertentu, ASN merupakan suatu 

  

 

  

bagian dari reformasi birokrasi yang memiliki kewajiban mengelola dan 
mengembangkan dirinya, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap negara 
(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia, 
Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, 2018). 

Perubahan nomenklatur jabatan pelaksana pada lingkungan ASN merupakan suatu 
tujuan reformasi birokrasi pemerintah dalam membenahi sumber daya ASN. Pemerintah 
Daerah Provinsi Lampung salah satunya, sebagai daerah otonom yang melakukan 
penerapan kebijakan PermenPAN-RB No. 41 Tahun 2018 yang diwujudkan melalui 
Peraturan Gubernur (Pergub No. 56 Tahun 2019), tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 
Peraturan tersebut berisi usulan penetapan nomenklatur jabatan pelaksana, meliputi 
perubahan atau penyempurnaan nomenklatur jabatan pelaksana, dan atau nomenklatur 
jabatan pelaksana baru. 

 
Tabel 1. Muatan Usulan Nomenklatur Jabatan Pemerintah Daerah 

No Muatan Usulan Pemerintah Daerah 
1. Klasifikasi Jabatan 
2. Nomenklatur Jabatan 
3. Uraian Tugas Jabatan; 
4. Syarat Jabatan 
5. Hasil Kerja / Output Jabatan 
6. Kualifikasi Pendidikan dan/atau Profesi 
7. Kompetensi Manajerial, Teknis dan Sosial Kultural 
8. Kedudukan Jabatan/Peta Jabatan; 
9. Kelas Jabatan Bagi Nomenklatur Jabatan 

Sumber:(Pergub No 56 Tahun 2019) 
 

Perubahan tersebut berdampak pada adanya perombakan beberapa OPD yang 
tentunya mengalami berbagai macam permasalahan dan tantangan bagi Pemerintah 
Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan perubahan nomenklatur perlu diimbangi dengan 
kesiapan pemerintah daerah, terutama pada penyesuaian jabatan dengan kompetensi 
yang dimiliki sebagai dasar dalam nomenklatur jabatan. Fenomena tersebut juga 
dibuktikan dengan kebijakan pengurangan dan pengalihan jabatan struktural menjadi 
jabatan fungsional, serta masalah kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh ASN 
terhadap jabatan yang tersedia. 

Fenomena penerapan nomenklatur jabatan pada level pemerintah daerah tentunya 
merupakan hal yang menarik untuk dikaji, oleh karenanya peneliti mengangkat tema 
penelitian yang berfokus pada implementasi penerapan nomenklatur jabatan. 

Proses dan masalah penerapan nomenklatur jabatan pelaksana pada lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, tentunya menarik peneliti untuk mengangkat 
fenomena tersebut, guna melihat proses implementasi, serta menganalisis bagaimana 
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proses penerapan nomenklatur tersebut diterapkan di Provinsi Lampung. Dengan 
demikian, topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah ”Penerapan Nomenklatur 
Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Studi pada 
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ).” 
 
METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan 
nomenklatur jabatan, dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi lampung. 
menggunakan paradigma implementasi menurut teori George III Edwards, yang di 
dalamnya menganalisis tahapan implementasi melalui communication (komunikasi), 
resource (sumber daya), disposition (disposisi),  bureaucratic structure (struktur 
birokrasi). Dimana teori ini sesuai dengan kultur yang ada dalam organisasi publik 
sebagai lembaga pemerintah. 

Dengan menggunakan paradigma teori tersebut, maka diharapkan penelitian ini 
mampu menilai dan menganalisis sejauh mana penerapan kebijakan nomenklatur telah 
dilaksanakan, dan sejauh apa keberhasilan proses implementasinya pada lingkungan 
pemerintah daerah Provinsi Lampung.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana dari Persepektif George III Edwards : 
 
1. Komunikasi 
akan dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap 
keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada 
bagian personalia yang tepat.   
Komunikasi dan koordinasi dalam hal ini merupakan mekanisme yang ampuh pada 
penerapan implementasi kebijakan nomenklatur jabatan, semakin baik koordinasi 
komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan 
maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula 
sebaliknya. Kejelasan tujuan dan isi kebijakan menjadi sangat penting dalam 
mengimplementasikan suatu kebijakan.  
 
2. Sumberdaya 

Sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi 
dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber 
kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat 
oleh pemerintah. 

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu 
implementasi. Sumber daya terdiri dari fasilitas dan informasi yang berhubungan 
dengan cara melaksanakan kebijakan guna tercapainya suatu implementasi. 
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya yang memadai, baik sumber daya 
manusia maupun sumber daya non manusia. 
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proses penerapan nomenklatur tersebut diterapkan di Provinsi Lampung. Dengan 
demikian, topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah ”Penerapan Nomenklatur 
Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Studi pada 
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ).” 
 
METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan 
nomenklatur jabatan, dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi lampung. 
menggunakan paradigma implementasi menurut teori George III Edwards, yang di 
dalamnya menganalisis tahapan implementasi melalui communication (komunikasi), 
resource (sumber daya), disposition (disposisi),  bureaucratic structure (struktur 
birokrasi). Dimana teori ini sesuai dengan kultur yang ada dalam organisasi publik 
sebagai lembaga pemerintah. 

Dengan menggunakan paradigma teori tersebut, maka diharapkan penelitian ini 
mampu menilai dan menganalisis sejauh mana penerapan kebijakan nomenklatur telah 
dilaksanakan, dan sejauh apa keberhasilan proses implementasinya pada lingkungan 
pemerintah daerah Provinsi Lampung.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana dari Persepektif George III Edwards : 
 
1. Komunikasi 
akan dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap 
keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada 
bagian personalia yang tepat.   
Komunikasi dan koordinasi dalam hal ini merupakan mekanisme yang ampuh pada 
penerapan implementasi kebijakan nomenklatur jabatan, semakin baik koordinasi 
komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan 
maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula 
sebaliknya. Kejelasan tujuan dan isi kebijakan menjadi sangat penting dalam 
mengimplementasikan suatu kebijakan.  
 
2. Sumberdaya 

Sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi 
dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber 
kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat 
oleh pemerintah. 

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu 
implementasi. Sumber daya terdiri dari fasilitas dan informasi yang berhubungan 
dengan cara melaksanakan kebijakan guna tercapainya suatu implementasi. 
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya yang memadai, baik sumber daya 
manusia maupun sumber daya non manusia. 

  

 

  

Kurangnya sumber daya akan menyulitkan implementasi kebijakan, proses 
pembentukan sumber daya yang dilakukan biro organisasi terhadap penerapan 
nomenklatur jabatan pada lingkungan provinsi lampung dilakukan dengan cara melihat 
apa saja sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing biro baik dalam tingkatan 
pendidikan ASN yang dimiliki maupun kompetensi yang dikuasai oleh ASN tersebut hal 
tersebut juga dilakukan dalam analisis jabatan yang dilakukan guna menilai bagaimana 
kinerja dan beban kerja yang dimiliki oleh ASN sebagai sumberdaya utama pada 
lingkungan organisasi publik. 

 
3. Disposisi 

Disposisi atau sikap para pelaksana adalah kemampuan untuk melaksanakannya, 
dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para 
aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen 
pelaksana) 

Penerapan nomenklatur dalam hal ini harus memiliki komitmen antar organisasi 
yang harus dilakukan dengan seksama, dengan mempertimbangkan proses koordinasi 
dan komunikasi terkait kendala apa yang dialami oleh masing-masing OPD dalam 
melakukan pengusulan nomenklatur tersebut. Dengan kondisi yang terjadi pada saat 
proses pengusulan nomenklatur jabatan biro organisasi selaku fasilitator harus 
melakukan koordinasi secara terus menerus agar usulan nomenklatur tersebut segera 
ditindaklanjuti oleh masing-masing biro di lingkungan sekretariat daerah provinsi 
lampung. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008:142), sikap 
penerimaan atau penolakan dari agent pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi 
berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan 

 
4. Struktur organisasi 

Struktur organisasi yang tertata rapi guna tercapainya suatu tujuan yang telah 
disepakati bersama.Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering 
terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. 
Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan 
dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik, struktur organisasi dalam suatu badan 
sangat berperan penting dimana untuk menentukan keberhasilan dari suatu 
implementasi kebijakan dibutuhkan suatu struktur organisasi yang tertata rapi guna 
tercapainya suatu tujuan yang telah disepakati bersama. struktur birokrasi merupakan 
suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara 
keseluruhan. 
B. Analisis Penerapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana dari Perspektif Fungsi 

Manajemen SDM Dessler 
1. Perencanaan 
Menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur menyusun 
rencana-rencana dan melakukan peramalan. Bahwa Perencanaan merupakan kegiatan 
memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi 
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secara efektif dan efisien, Perencanaan dalam penerapan nomenklatur jabatan pelaksana 
di lingkungan pemerintah daerah provinsi lampung telah berjalan Sesuai dengan 
fungsinya untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dari aspek perencanaan 
 
2. Pengorganisasian 
Memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi, 
mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi, 
mengkoordinasikan pekerjaan bawahan Penataan organisasi pada lingkungan 
sekretariat daerah provinsi lampung telah dilakukan dengan baik dengan 
mengedepankan prosedur kerja dan kesesuaian nomenklatur yang berlaku, hal tersebut 
juga diatur sesuai dengan PermenPAN-RB No. 41 Tahun 2018, dimana terdapat 
pemisahan dan wewenang yang jelas antara jabatan pelaksana dan fungsional yang 
diatur dalam undang-undang ASN, sehingga dalam hal ini tugas wewenang dan 
tanggung jawab dari setiap bagian organisasi sudah dibagi dan diatur dengan jelas. 
 
3. Penyusunan Staffing 
Penyusunan staffing. Menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut calon 
karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi 
kepada karyawan, mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, 
melatih dan mengembangkan karyawan 
Penyusunan/Staffing dan pembagian nomenklatur jabatan juga dipengaruhi dengan 
kompetensi yang dimiliki oleh ASN, kompetensi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah 
kombinasi antara keterampilan (skill), atribut personal, dan pengetahuan (knowledge) 
yang tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan 
dievaluasi. 
 
4. Pengendalian 
pengendalian. Menetapkan standar, standar kualitas, memeriksa untuk melihat 
bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar standar ini, melakukan 
koreksi jika dibutuhkan. Tahapan pengendalian yang dilakukan lebih bersifat mengawasi 
dan menilai hasil dari usulan nama jabatan yang diusulkan, hal tersebut tentu berkaitan 
dengan seberapa tepat pengusulan tersebut diajukan dengan menilai jumlah kebutuhan 
nama jabatan berdasarkan nilai dan kompetensi atas hasil penilaian dan penganalisaan 
jabatan, hal tersebut juga diukur melalui aplikasi E-Kinerja dan Aplikasi Simanja dalam 
mengukur kompetensi ASN dalam menempati posisi nomenklatur yang diberikan 
 
C. Hambatan Penerapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pada Lingkungan 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 
Penerapan nomenklatur jabatan pelaksana tentu akan mengalami hambatan dan 

tantangan tersendiri, hambatan yang dialami pada saat penerapan adalah banyaknya 
dokumen pengusulan nama jabatan dari masing-masing OPD secara berkala karena 
waktu penyelesaian pengusulan yang berbeda-beda, sistem yang menginputan data 
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secara efektif dan efisien, Perencanaan dalam penerapan nomenklatur jabatan pelaksana 
di lingkungan pemerintah daerah provinsi lampung telah berjalan Sesuai dengan 
fungsinya untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dari aspek perencanaan 
 
2. Pengorganisasian 
Memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi, 
mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi, 
mengkoordinasikan pekerjaan bawahan Penataan organisasi pada lingkungan 
sekretariat daerah provinsi lampung telah dilakukan dengan baik dengan 
mengedepankan prosedur kerja dan kesesuaian nomenklatur yang berlaku, hal tersebut 
juga diatur sesuai dengan PermenPAN-RB No. 41 Tahun 2018, dimana terdapat 
pemisahan dan wewenang yang jelas antara jabatan pelaksana dan fungsional yang 
diatur dalam undang-undang ASN, sehingga dalam hal ini tugas wewenang dan 
tanggung jawab dari setiap bagian organisasi sudah dibagi dan diatur dengan jelas. 
 
3. Penyusunan Staffing 
Penyusunan staffing. Menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut calon 
karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi 
kepada karyawan, mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, 
melatih dan mengembangkan karyawan 
Penyusunan/Staffing dan pembagian nomenklatur jabatan juga dipengaruhi dengan 
kompetensi yang dimiliki oleh ASN, kompetensi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah 
kombinasi antara keterampilan (skill), atribut personal, dan pengetahuan (knowledge) 
yang tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan 
dievaluasi. 
 
4. Pengendalian 
pengendalian. Menetapkan standar, standar kualitas, memeriksa untuk melihat 
bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar standar ini, melakukan 
koreksi jika dibutuhkan. Tahapan pengendalian yang dilakukan lebih bersifat mengawasi 
dan menilai hasil dari usulan nama jabatan yang diusulkan, hal tersebut tentu berkaitan 
dengan seberapa tepat pengusulan tersebut diajukan dengan menilai jumlah kebutuhan 
nama jabatan berdasarkan nilai dan kompetensi atas hasil penilaian dan penganalisaan 
jabatan, hal tersebut juga diukur melalui aplikasi E-Kinerja dan Aplikasi Simanja dalam 
mengukur kompetensi ASN dalam menempati posisi nomenklatur yang diberikan 
 
C. Hambatan Penerapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pada Lingkungan 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 
Penerapan nomenklatur jabatan pelaksana tentu akan mengalami hambatan dan 

tantangan tersendiri, hambatan yang dialami pada saat penerapan adalah banyaknya 
dokumen pengusulan nama jabatan dari masing-masing OPD secara berkala karena 
waktu penyelesaian pengusulan yang berbeda-beda, sistem yang menginputan data 

  

 

  

nama jabatan secara konvensional untuk dibuatkan SK, sehingga dalam hal ini proses 
pengarsipan data sangat penting keberadaanya. 

Proses analisis jabatan yang memunculkan nomenklatur jabatan tertentu dengan 
kualifikasi dan tugas tertentu telah melahirkan ego sektoral dari masing-masing 
pegawai pemangku jabatan/ ASN. Akibatnya, secara tidak langsung hadirnya 
nomenklatur jabatan yang membagi tugas ke dalam kluster-kluster khusus dapat 
menjadi faktor pendorong menurunnya optimalisasi peran dari pegawai terhadap 
organisasi. Proses analisis jabatan secara tidak langsung dapat berpotensi menurunkan 
keterlibatan dan sumbangsih secara lebih besar dari para pegawai terhadap organisasi. 

 
PENUTUP 

Dari hasil penelitian Implementasi yang dilakukan pada kebijakan tersebut telah 
melibatkan indikator implementasi yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan 
Struktur Organisasi, secara umum dari beberapa indikator implementasi yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah provinsi lampung dalam menerapkan nomenklatur jabatan 
pelaksana, tiga diantaranya sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan 
proses tahapan implementasi yang dilakukan, namun pada indikator tahapan disposisi 
implementasi pemerintah daerah provinsi lampung mengalami kendala terkait 
komitmen organisasi dari masing-masing biro pada waktu penyelesaian pengusulan 
nomenklatur yang telah ditentukan. 

Penerapan nomenklatur jabatan tersebut juga telah dilaksanakan dengan 
berdasarkan aktivitas dalam fungsi MSDM yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, 
Penyusunan staffing dan Pengendalian. dimana dalam organisasi birokrasi pemerintah 
usulan nomenklatur tersebut diatur dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran dari peneliti yaitu: 
1. Keterlibatan pemimpin dalam memperhatikan dan mengontrol ASN selaku SDM 

utama pada organisasi publik demi menjaga kualitas dan hasil kerja yang diharapkan. 
2. Evaluasi kerja berkala dengan jelas dan tegas, sehingga dapat membimbing Aparatur 

Sipil Negara sebagai sumberdaya utama organisasi publik, menuju ke arah yang lebih 
baik. 

3. Penerapan nomenklatur jabatan, ASN harus melakukan penyesuaian kompetensi dan 
pendidikan sesuai dengan jabatan yang diemban, demi mendukung kemajuan 
sumber daya manusia. 
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Abstrak 
Teori Semiotika Simbol oleh Susanne K. Langer merupakan teori yang membaca tentang 
tanda-tanda yang memiliki arti untuk disampaikan, seperti pada Tari Melinting yang 
memiliki berbagai macam ragam gerak yang masing-masing terdapat makna di 
dalamnya. Tari Melinting merupakan salah satu simbol dari masyarakat Lampung 
khusunya masyarakat Melinting Kecamatan Labuhan Meringgai, Kabupaten Lampung 
Timur Provinsi Lampung dalam bidang seni tari. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan mencari tahu makna dalam setiap gerakan yang ada pada Tari 
Melinting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dijelaskan secara 
deskriptif dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa Tari Melinting memiliki dua makna yaitu diskursif yaitu makna perbagian pada 
rangkaian gerakannya pada setiap bagian rangkaian gerak memiliki makna nya 
tersendiri dan makna presentasional yaitu makna secara keseluruhan dalam gerakan 
tarian ini dalam rangkaian gerak nya yaitu pembukaan sebagai gerakan awal menerima 
tamu dengan tangan terbuka dan hati yang suka cita, lalu gerakan inti yang menjadi 
pusat simbol dalam gerakan ini, dan terakhir gerakan penutup diakhiri dengan 
penghormatan terakhir kepada tamu undangan, rangkaian tari secara keseluruhan ini 
memiliki makna sebagai tari penyambutan dan penghormatan pada tamu istimewa atau 
tamu yang agung. Tari Melinting juga merupakan tari yang sangat sering digunakan 
dalam setiap acara yang dibuat oleh masyarakat Lampung khususnya masyarakat 
Melinting dan pada umumnya Labuhan Meringgai. Tari Melinting merupakan tari 
penyambutan yang juga sebagai simbol penghormatan kepada tamu yang hadir dalam 
acara atau suatu pesta adat yang dilaksanakan. 
Kata kunci: Analisis, Semiotika, Tari Melinting. 
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SEMIOTIC ANALYSIS IN TARI MELINTING 
 

Abstract 
Susanne K. Langer stated that a Semiotics theory is a theory that reads about signs that 
have a meaning to be delivered such as in Melinting Dance which have various types of 
motion that have each meaning. Melinting Dance is one of the symbols of Lampung’s 
people especially inMelintingLabuhanMeringgai, Lampung Timur District in Lampung 
Provincein the field of dance. This study aims to know and find out the meaning in every 
movement that existed in Melinting Dance. This research uses qualitative approach and 
explained descriptively by observation and interview method. The results of this study 
indicate that the Melinting Dance has two meanings that is discursive meaning of the part 
in the series of movement in each part of the series of motion has its own meaning and 
presentational meaning that is the overall meaning in this dance movement in the series 
of its motion is the opening as the initial movement to receive guests with Open arms and 
joyful hearts, then the core movement that became the center of symbols in this movement, 
and finally the concluding movement ends with the last honor to the invited guests, this 
whole dance series has the meaning of a welcome dance and a tribute to special guests or 
great guests. Melinting dance is also a dance that is very often used in every event made by 
the people of Lampung especially Melinting community and in General 
LabuhanMeringgai. Melinting Dance is a welcoming dance which is also a symbol of 
tribute to the guests who attended the event or a custom feast that was held. 
Keywords: Analysis, Semiotics, Melinting Dance 
 
PENDAHULUAN 

Lampung merupakan sebuah provisi yang terletak di ujung selatan pulau Sumatera 
memiliki kondisi masyarakat yang majemuk. Seperti halnya provinsi lain di Indonesia, 
Lampung juga memiliki warisan budaya yang harus terus dilestarikan, seperti beragam 
kesenian tradisional mulai dari kerajinan tenun kain tapis, lagu – lagu daerah Lampung, 
alat musik hingga tarian tradisional. Di Lampung sendiri kesenian merupakan sebuah hal 
yang sangat penting karena sudah menjadi identitas budaya masyarakat Lampung. 
Menurut Edward Burnett Tylor dalam Kurniawan (2012: 3) ”kebudayaan merupakan 
keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, 
kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan – kemampuan lain yang didapat 
seseorang sebagai anggota masyarakat”. 

Dari berbagai kebudayaan yang ada kesenian menjadi suatu hal yang wajib untuk 
dilestarikan, kesenian merupakan unsur atau bagian dari kebudayaan yang hidup di tengah 
masyarakat dan  merupakan sistem yang tidak terpisahkan. Menurut Hafizi (2001:6) 
“kesenian adalah suatu yang indah yang dapat dinikamati oleh manusia. Atau dengan kata 
lain kesenian adalah merupakan hasil budi daya, sebagai ungkapan cipta, rasa dan karsa 
manusia untuk mewujudkan suatu karya seni yang didasari oleh nilai-nilai etnis dan estetis 
serta bermanfaat untuk memperluas jiwa manusia”. Kesenian yang hidup dan berkembang 
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di lingkungan masyarakat merupakan produk budaya etnik. Masing-masing kesenian di 
setiap daerah memiliki ciri khas yang akan menjadi identitasnya. 

Provinsi Lampung memiliki bermacam – macam tarian tradisional yang berfungsi 
sebagai tari penyambutan seperti Tari Sigeh Pengunten, Tari Cangget dan salah satunya 
adalah Tari Cetik Kipas Melinting atau Tari Melinting. Tari Cetik Kipas Melinting atau 
Tari Melinting. yang merupakan tarian tradisional Lampung peninggalan dari Ratu 
Melinting pada abad ke-XVI. Tarian ini bearasal dari  Maringgai Kecamatan Labuhan 
Maringgai Kabupaten Lampung Timur yang beradatkan Lampung Saibatin. 

Dalam kajian tari Melinting penulis menggunakan teori simbol yang mana Menurut 
Langer dalam Morissan dan Corry (2009 : 89) “perasaan manusia di perantarai oleh 
sejumlah konsep simbol dan bahasa. Simbol bekerja dengan cara yang lebih kompleks 
yaitu dengan membolehkan seseorang untuk berfikir mengenai sesuatu yang terpisah 
dari kehadiran segera suatu tanda, dengan kata lain simbol adalah suatu instrumen 
pikiran (instrument of thought)”. 

Peneliti memilih Tari Melinting dalam Penelitian ini di karenakan Tari Melinting 
merupakan tarian yang berfungsi sebagai tari pertunjukan tapi masyarakat Lampung 
belum banyak yang mengenal Tari Melinting dikarenakan pada saat ini Tari Sigeh 
Penguntenlah yang sering diperkenalkan atau ditampilkan disetiap acara sebagai tari 
penyambutan tamu – tamu agung. Seperti halnya yang dikatakan oleh Destyana Putri 
sebagai salah satu informan yang berdomisili di kota Bandar Lampung, belum 
sepenuhnya mengetahui atau mengenal Tari Melinting sebagai tari penyambutan tamu. 

Sebagaian dari masyarakat Lampung juga belum mengetahui dangan baik tujuan 
dan pesan yang terkandung di dalam setiap gerakan yang disampaikan oleh penari 
dalam tarian yang dipentaskan, hal ini dan disimpulkan berdasarkan hasil wawancara 
dengan beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di desa Wana yaitu Ani dan Hasiah 
yang mengatakan “yang kami ketahui hanyalah Tari Melinting ini berasal dari desa kami, 
dan Tari Melinting merupakan tarian miliki kami marga Melinting, tetapi terkait dengan 
makna gerak Tari Melinting itu sendiri kami kurang memahaminya” maka dari itu 
peneliti berkeinginan untuk meneliti dan mencari tahu arti makna serta pesan yang 
terkandung dalam setiap gerakan yang ada di dalam Tari Melinting.  

Penelitian ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai budaya daerah Lampung 
bagi generasi muda, pentingnya pemahaman akan budaya pada daerah sendiri 
merupakan suatu keharusan guna meningkatkan pemahaman terhadap nilai budaya 
yang telah dilestarikan dari dahulu hingga sekarang, maka dari itu sudah sepantasnya 
dan seharusnya kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus meningkatkan budaya 
pada daerah sendiri terutama budaya kita yaitu budaya Lampung. 
 
 
 
 
 
 



314 VOLUME 1 NOMOR 1 TAHUN 2021

K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

  

 

  

METODE PENELITIAN 
Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif. Tipe penelitian ini menurut Budgon dan Taylor dalam Moleong (2011:4) 
berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di 
lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati yaitu mendeskripsikan dan memperoleh 
pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai Semiotika Tari Melinting.   

Proses memperoleh data atau informasi pada setiap tahapan (deskriptif, reduksi 
dan seleksi) tersebut dilakukan secara srikuler, berulang-ulang dengan berbagai cara 
dan dari berbagai sumber. Setelah peneliti memasuki obyek penelitian atau sering 
disebut sebagai situasi sosial (yang terdiri atas, tempat, pelaku/orang-orang, dan 
aktivitas), peneliti berfikir apa yang akan ditanyakan. 
1. Setelah berfikir sehingga menemukan apa yang akan ditanyakn, maka peneliti 

selanjutnya  bertanya pada orang-orang yang dijumpai pada tempat tersebut. 
2. Setelah pertanyaan diberi jawaban, peneliti akan menganalisis apakah jawaban yang 

diberikan itu betul atau tidak. 
3. Kalau jawaban atas pertanyaan diatas benar maka, dibuatlah kesimpulan. (Sugiyono, 

2011:20). 
Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif. Tipe penelitian ini menurut Budgon dan Taylor dalam Moleong (2011:4) 
berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di 
lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati yaitu mendeskripsikan dan memperoleh 
pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai Semiotika Tari Melinting.   

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah memahami lebih mendalam pesan 
serta arti yang terkandung dalam gerak tubuh yang dilakukan penari pada Tari 
Melinting. Menurut Langer (2009:154) konsep adalah makna yang disepakati bersama-
sama diantara pelaku komunikasi. Maka didalam konteks ini, makna yang disepakati 
berasamaan disebut makna denotatif, sedangkan makna pribadi (subjektif) disebut 
makna konotatif. Secara lebih komperhensif, Langer memandang makna sebagai sebuah 
hubungan kompleks diantara simbol, objek, dan manusia yang melibatkan denotasi 
(makna bersama) dan konotasi (makna pribadi). 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam 
unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting atau 
tidak, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono:2014:244). Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisa interaktif, yaitu bahwa ketiga komponen 
aktifisnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. 
Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis, yaitu reduksi 
data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Berdasarkan hasil observasi Tari Melinting memiliki berbagai rangkaian gerakan 
dimana terdapat makna yang terkandung didalamnya. Urutan gerakan dalam Tari 
Melinting, sebagai berikut : 
1. Pembukaan: Rangkaian gerakan saat memasuki area pertunjukan.  
2. Inti : Merupakan rangkaian gerakan inti dalam tarian ini.  
3. Penutup : Rangkaian gerakan tarian penutup pada saat akan keluar area pertunjukan.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Tari Melinting didapatkan informasi 
sebagai berikut: 

Tabel 1. Sejak kapan Tari Melinting mulai ada 
No Informan Hasil Wawancara 
1 A 1 Sejak awal abad XVI pada masa Ratu Melinting ke sekian, namun 

disempurnakan sejak tahun 1958. 
2 A 2 Tahun 1958 lalu dikreasikan pada Tahun 1965 
3 A 3 Tarian ini mulai berkembang dari Tahun 1958 
4 A 4 Pada Awal abad XVI lalu dikreasikan pada Tahun 1965 
5 A 5 Tarian ini mulai berkembang dari Tahun 1958 
6 A 6 Tarian ini mulai berkembang dari Tahun 1958 
7 A 7 Tarian ini mulai berkembang dari Tahun 1958 
8 A 8 Tarian ini mulai berkembang dari Tahun 1958 
9 A 9 Tarian ini mulai berkembang dari Tahun 1958 
10 A 10 Tarian ini mulai berkembang dari Tahun 1958 

 
Tabel 2. Berasal dari manakah Tari Melinting ini? 

No Informan Hasil Wawancara 
1 A 1 Berasal dari Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur. 
2 A2 Dari Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. 
3 A3 Dari Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. 
4 A4 Tari Melinting ini berasal dari daerah kecamatan Labuhan 

Meringgai dan Wana, kabupaten Lampung Timur.  
5 A5 Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. 
6 A6 Tari ini berasal dari Lampung Timur tepatnya Labuhan Maringgai. 
7 A7 Berasal dari Lampung Timur Kecamatan Labuhan Maringgai. 
8 A8 Dari Kabupaten Lampung Timur, Labuhan Maringgai dan Wana. 
9 A9 Labuhan Meringgai, Lampung Timur 
10 A10 Lampung Timur 

 
 
 
 
 
 



316 VOLUME 1 NOMOR 1 TAHUN 2021

K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

  

 

  

Tabel 3. Apa arti dari nama Tari Melinting? 
No Informan Hasil Wawancara  
1 A 1 Belum dapat diartikan, namun dulu dipercaya berasal dari daerah 

asal tari itu sendiri yaitu “MELITTING”. 
2 A2 Dari cerita yang disampaikan berasal dari kata Melinting. 
3 A3 Dari kata Melinting yaitu daerah asal. 
4 A4 Tari Melinting belum dapat dipastikan berasal dari kata apa, 

namun sementara yang didapat melinting berasal dari kata 
“MELINTING” daerah asal. 

5 A5 Dari daerah Melinting. 
6 A6 Merupakan tari dari daerah Melinting. 
7 A7 Dari kata Melinting. 
8 A8 Berasal dari kata Melinting 
9 A9 - 
10 A10 - 

 
 

Tabel 4. Menggambarkan tentang apakah Tari Melinting? 
No Informan Hasil Wawancara 
1 A 1 Melambangkan perkasanya putra-putra Lampung dalam menjaga 

keluarga serta melambangkan budi pekerti para putri Lampung. 
2 A2 Menggambarkan para Putra dalam menjaga keluarga dan 

kelembutan putri Lampung. 
3 A3 Mencerminkan budi pekerti pemuda-pemudi Lampung dalam 

keluarga. 
4 A4 Tarian ini menggambarkan tentang keperkasaan putra-putra 

Lampung dalam menjaga keluarganya dan kelembutan budi 
pekerti putri-putri Lampung. 
Juga menggambarakan tentang persabahatan, mencari pasangan 
untuk menari dan sifatnya terbuka.   

5 A5 Tarian ini biasanya melambangkan keperkasaan putra Lampung 
dan kelembutan putri-putri Lampung. 

6 A6 Mempunyai arti kebiasaan para putra dan putri Lampung dalam 
menjaga keluarganya. 

7 A7 Memiliki makna putra dan putri Lampung. 

8 A8 Melambangkan kekuatan dan budi pekerti para putra-putri 
daerah Lampung  

9 A9 Keperkasaan dan budi pekerti pemuda Lampung. 

10 A10 - 
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4 A4 Tari Melinting belum dapat dipastikan berasal dari kata apa, 

namun sementara yang didapat melinting berasal dari kata 
“MELINTING” daerah asal. 

5 A5 Dari daerah Melinting. 
6 A6 Merupakan tari dari daerah Melinting. 
7 A7 Dari kata Melinting. 
8 A8 Berasal dari kata Melinting 
9 A9 - 
10 A10 - 

 
 

Tabel 4. Menggambarkan tentang apakah Tari Melinting? 
No Informan Hasil Wawancara 
1 A 1 Melambangkan perkasanya putra-putra Lampung dalam menjaga 

keluarga serta melambangkan budi pekerti para putri Lampung. 
2 A2 Menggambarkan para Putra dalam menjaga keluarga dan 

kelembutan putri Lampung. 
3 A3 Mencerminkan budi pekerti pemuda-pemudi Lampung dalam 

keluarga. 
4 A4 Tarian ini menggambarkan tentang keperkasaan putra-putra 

Lampung dalam menjaga keluarganya dan kelembutan budi 
pekerti putri-putri Lampung. 
Juga menggambarakan tentang persabahatan, mencari pasangan 
untuk menari dan sifatnya terbuka.   

5 A5 Tarian ini biasanya melambangkan keperkasaan putra Lampung 
dan kelembutan putri-putri Lampung. 

6 A6 Mempunyai arti kebiasaan para putra dan putri Lampung dalam 
menjaga keluarganya. 

7 A7 Memiliki makna putra dan putri Lampung. 

8 A8 Melambangkan kekuatan dan budi pekerti para putra-putri 
daerah Lampung  

9 A9 Keperkasaan dan budi pekerti pemuda Lampung. 

10 A10 - 
 
 
 
 

  

 

  

Pembahasan 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Simbol milik Susanne K. 

Langer. Langer memandang makna sebagai suatu hubungan yang kompleks diantara 
simbol, objek dan orang. Jadi, makna terdiri atas aspek logis dan aspek psikologis. Aspek 
logis adalah hubungan antara simbol dan referennya, yang oleh Langer dinamakan 
denotasi (denotation), sedangkan aspek atau makna psikologis adalah hubungan antara 
simbol dengan orang, yang disebut konotasi (connotation) Corry (2009:89-90). 

Dalam penelitian yang peneliti lakukan tentang makna dalam Tari Melinting 
dengan berbagai sumber dan informan yang terpercaya, peneliti menemukan adanya 
kesesuaian dengan teori dan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam setiap bagian 
gerakan dan bahkan keseluruhan Tari Melinting ini memiliki maknanya masing-masing 
yang diperlihatkan melalui simbol-simbol yang ada dalam setiap bagian gerakan tarian 
tersebut. Dalam teori simbol milik Susanne K. Langer yang digunakan oleh peneliti ini 
memiliki 2 bagian, dalam penelitian ini teori simbol juga dibagi atas 2 bagian yaitu : 
 
Makna Diskursif dalam Gerak Tari Melinting  

Simbol diskursif ialah bentuk yang digunakan secara literal dimana unit-unitnya 
bermakna berdasarkan konvensi(aturan yang disepakati bersama). Selain itu setiap unit 
memiliki makna tersendiri. Contoh dalam penelitian ini : ”seperti gerakan sembah 
dimana dalam gerakan ini sudah menjadi sesuatu yang bermakna umum. Bahwa gerakan 
sembah menjadi simbol sebagai tanda penghormatan dalam Tari Melinting. Selain itu 
setiap unit memiliki maknanya tersendiri. Contoh dalam penelitian ini : setiap tarian 
memiliki makna dan maksud yang ingin disampaikan melalui gerakan-gerakan dalam 
tarian yang ditampilkan, namun dalam setiap bagian-bagian gerakannya pun memiliki 
makna yang berbeda-beda. 

Berikut adalah ragam dan makna gerakan yang terkandung pada penari putra dan 
penari putri: 
1. Ragam dan Makna Gerakan Penari Putra : 

a. Lapah Tebeng : sungguh- sungguh alam mencapai tujuan. 
b. Sembah : menghormati (sebagai simbol penghormatan). 
c. Mampang Randu : kegagahan dan bertanggung jawab. 
d. Surung Sekapan : dalam menjalani aktifitas sehari-hari dimulai dari rumah. 
e. Babar Kipas : kesiapan dalam mencari rezeki. 
f. Luncat Kijang : ketangguhan. 
g. Salaman : keramahan dalam sebuah persahabatan. 
h. Balik Palau : eksistensi yang dimiliki diri. 
i. Lago Puyoh : kesiapan dalam menghadapi resiko apapun. 
j. Sualih : dalam menjalani hidup haruslah selalu berada dijalurnya. 
k. Si Amang Niti Batang : mempunyai niat yang baik setia dan jujur. 

2. Ragam dan Makna Gerakan Penari Putri : 
a. Lapah Tebeng : sungguh- sungguh alam mencapai tujuan. 
b. Sembah : menghormati (sebagai simbol penghormatan). 
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c. Kenui Melayang : kebebasan. 
d. Timbangan : keseimbangan. 
e. Nginyauw Bias : kebebasan. 
f. Nginjak Lado : berhati-hati dalam melangkah. 
g. Nginjak Tai Manuk : berhati-hati dalam melangkah, dan masalah tersebut 

datangnya dari luar. 
Seperti dalam Tari Melinting ini pun memiliki makna keseluruhan yang berupa 

tarian penyambutan dan mengandung yang menggambarkan sebuah keperkasaan 
putra-putra Lampung dalam membela keluarganya atau sebagai bentuk tanggung jawab 
seorang putra untuk melindungi dan mensejahterakan keluarga serta kelembutan dan 
kehalusan budi pekerti putri-putri Lampung. Dimana makna pada setiap bagian-bagian 
gerakan tarian yang ditampilakn seperti makna yang menjelaskan tentang arti 
kehidupan yang dijalani umat manusia dalam kehidupannya.  
 
Makna Presentasional dalam Gerak Tari Melinting 

Dalam Tari Melinting ini memiliki makna gerakan secara presentasional 
(keseluruan) yang merupakan tujuan dari tarian, Tari Melinting ini terbagi dalam tiga 
rangkaian yaitu pembuka, inti dan penutup. Dimana dalam bagian pembukaan pada 
tarian ini merupakan proses masuknya para penari putra dan penari putri memasuki 
area pertunjukkan dengan berjalan lurus dan memegang kipas, lalu para penari putra 
dan penari putri melakukan gerakan menyembah, gerakan sembah yang dilakukan 
penari putra dan penari putri ini merupakan tanda untuk memulai tarian, yang 
bermakna penghormatan kepada tamu yang hadir, dengan menatap kepara tamu 
undangan dengan wajah yang tersenyum, hal ini dimaksudkan agar para tamu merasa 
disambut dengan baik dan hangat. Pada bagian pembukaan ini diiringin dengan jenis 
tabuhan arus.  

Selanjutnya pada bagian inti, terdapat dua tabuhan yang mengiri tarian ini  yaitu 
tabuh cetik dan tabuh kedanggung. Tabuh cetik ini dialunkan pada saat tarian dimulai 
atau memasuki gerakan inti tarian sedangkan tabuh kedanggung dialunkan pada saat 
para penari melakukan pertukaran formasi. Gerakan-gerakan yang terdapat dalam 
bagian inti tarian ini merupakan gerakan-gerakan yang memiliki makna yang ada di 
dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terpancar lewat gerakan-gerakan dinamis dan 
penuh kegagahan yang dilakukan oleh penari putra untuk menggambarkan keperkasaan 
putra-putra Lampung dalam memberikan perlindungan terhadap keluarganya. Serta 
gerakan-gerakan lemah gemulai yang dilakukan oleh penari putri untuk 
menggambarkan sifat kewanitaan dalam menjaga budi pekrti.  

Dan yang terakhir ialah bagian penutup. Dimana pada bagian ini para penari putra 
dan putri akan meninggalkan area pertunjukkan dengan kembali melakukan gerakan 
sembah sambil tersenyum gerakan ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada 
tamu undangan dan juga dimaksudkan agar tamu dapat menerima simbol persaudaraan 
yang telah diberikan oleh tuan rumah.  
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c. Kenui Melayang : kebebasan. 
d. Timbangan : keseimbangan. 
e. Nginyauw Bias : kebebasan. 
f. Nginjak Lado : berhati-hati dalam melangkah. 
g. Nginjak Tai Manuk : berhati-hati dalam melangkah, dan masalah tersebut 

datangnya dari luar. 
Seperti dalam Tari Melinting ini pun memiliki makna keseluruhan yang berupa 

tarian penyambutan dan mengandung yang menggambarkan sebuah keperkasaan 
putra-putra Lampung dalam membela keluarganya atau sebagai bentuk tanggung jawab 
seorang putra untuk melindungi dan mensejahterakan keluarga serta kelembutan dan 
kehalusan budi pekerti putri-putri Lampung. Dimana makna pada setiap bagian-bagian 
gerakan tarian yang ditampilakn seperti makna yang menjelaskan tentang arti 
kehidupan yang dijalani umat manusia dalam kehidupannya.  
 
Makna Presentasional dalam Gerak Tari Melinting 

Dalam Tari Melinting ini memiliki makna gerakan secara presentasional 
(keseluruan) yang merupakan tujuan dari tarian, Tari Melinting ini terbagi dalam tiga 
rangkaian yaitu pembuka, inti dan penutup. Dimana dalam bagian pembukaan pada 
tarian ini merupakan proses masuknya para penari putra dan penari putri memasuki 
area pertunjukkan dengan berjalan lurus dan memegang kipas, lalu para penari putra 
dan penari putri melakukan gerakan menyembah, gerakan sembah yang dilakukan 
penari putra dan penari putri ini merupakan tanda untuk memulai tarian, yang 
bermakna penghormatan kepada tamu yang hadir, dengan menatap kepara tamu 
undangan dengan wajah yang tersenyum, hal ini dimaksudkan agar para tamu merasa 
disambut dengan baik dan hangat. Pada bagian pembukaan ini diiringin dengan jenis 
tabuhan arus.  

Selanjutnya pada bagian inti, terdapat dua tabuhan yang mengiri tarian ini  yaitu 
tabuh cetik dan tabuh kedanggung. Tabuh cetik ini dialunkan pada saat tarian dimulai 
atau memasuki gerakan inti tarian sedangkan tabuh kedanggung dialunkan pada saat 
para penari melakukan pertukaran formasi. Gerakan-gerakan yang terdapat dalam 
bagian inti tarian ini merupakan gerakan-gerakan yang memiliki makna yang ada di 
dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terpancar lewat gerakan-gerakan dinamis dan 
penuh kegagahan yang dilakukan oleh penari putra untuk menggambarkan keperkasaan 
putra-putra Lampung dalam memberikan perlindungan terhadap keluarganya. Serta 
gerakan-gerakan lemah gemulai yang dilakukan oleh penari putri untuk 
menggambarkan sifat kewanitaan dalam menjaga budi pekrti.  

Dan yang terakhir ialah bagian penutup. Dimana pada bagian ini para penari putra 
dan putri akan meninggalkan area pertunjukkan dengan kembali melakukan gerakan 
sembah sambil tersenyum gerakan ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada 
tamu undangan dan juga dimaksudkan agar tamu dapat menerima simbol persaudaraan 
yang telah diberikan oleh tuan rumah.  

  

 

  

Makna secara keseluruhan dalam tarian ini ialah menggambarkan keperkasaan 
putra-putra Lampung yang memberikan perlindungan terhadap keluarganya serta 
menggambarkan kelembutan kehalusan budi pekerti putri-putri Lampung. Gambaran 
tersebut terpancar lewat gerakan  dinamis yang dilakukan para penari putra dan 
gerakan penari putri yang dilakukan secara lemah gemulai sesuai dengan sifat 
kewanitaannya.  
 
Perkembangan Tari Melinting  

Semakin berkembangnya zaman dan di era globalisasi. Keberadan Tari Melinting 
pun  juga semakin berkembang menjadi tarian kreasi. Menurut hasil wawancara dengan 
Bapak Iskandar Pn. Paku Alam selaku tokoh adat di desa wana pada tanggal 17 Februari 
2017 yang mengatakan bahwa ”Kreasi tarian ini dibuat pada tahun 1965 ketika akan di 
pentaskan di istora senayan Jakarta dalam rangka HUT RI ke 20. Pada waktu itu atas 
permintaan protokol istana menganjurkan Tari Melinting agar dapat dikreasikan untuk 
menambah keindahan”.  

Di dalam Tarian Melinting Kreasi juga mulai timbul adanya istilah-istilah baru 
untuk penggelompokan gerakan yang dibuat dalam beberapa adegan, yang mana pada 
setiap adegannya memiliki uraian makna yang berbeda. Berikut adalah beberapa adegan 
yang terdapat dalam Tari Melinting : 
 

Tabel 5. Nama Adegan dalam Tari Melinting Kreasi 
No Adegan Nama Adegan Jenis Tabuhan Uraian Makna 
1 Pertama  Pembukaan  Arus  Putra dan putri penyimbang 

melakukan penghormatan 
kepada para penyimbang 
atau tamu agung. 

2 Kedua  Punggawo 
Ratu  

Cetik Simbol keperkasaan putra 
dan putri penyimbang.  

3 Ketiga  Mule 
Batangan 

Kedanggung Simbol keagungan dan 
kelemah lembutan putra 
dan putri penyimbang.  

4 Keempat  Kenui 
Melayang 

Kedanggung Simbol ungkapan 
keleluasaan berpendapat. 

5 Kelima  Penutup Arus  Putra dan putri penyimbang 
melakukan penghormatan 
kepada para penyimbang. 

 
Menurut hasil wawancara oleh Ibu Dra. Titik Nurhayati selaku tokoh tari di Bandar 

Lampung mengatakan bahwa ”semakin berkembangnya era globalisasi Tari Melinting 
pun semakin berkembangan, terdapat beberapa perubahan-perubahan yang ada 
didalam Tari Melinting ini. Dari segi gerak secara tekhnik pada Tari Melinting Kreasi 
lebih baik karna sudah adanya penegasan-penegasan pada pola lantai yang ada sehingga 
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lebih tersusun. Namun, secara penjiwaan pada Tari Melinting Murni lebih baik karena 
pada saat itu, para penari menjiwain peran masing-masing yang tergambar dalam tarian 
tersebut”.   

Adapun perubahan-perubahan yang terdapat pada Tari Melinting Kreasi yaitu 
sebagai berikut: 
1. Adanya perubahan nama yang semula Tari Cetik Kipas Melinting menjadi Tari Kreasi 

Melinting.  
2. Adanya penambahan gerakan babar kipas yang dilakukan penari putra dan penari 

putripada saat berjalan memasuki area pertunjukan serta pada saat para penari 
putra dan penari putri berjalan meninggalkan area pertunjukan. 

3. Adanya perubahan posisi pada saat menyembah. Yaitu pada Tarian Melinting Murni 
gerakan sembah dilakukan dalam posisi badan berdiri dan sedikit dibungkukan. 
Sedangkan pada Tari Melinting Kreasi gerakan sembah dilakukan dengan posisi 
duduk bersimpuh yang disebut dengan gerakan mejong simpuh. 

4. Adanya gerakan yang hilang pada tarian melinting kreasi, yaitu gerakan lago puyoh.  
5. Terdapat sedikit penambahan formasi atau pola lantai pada tarian melinting. 
6. Adanya perubahan durasi pementasan tari yaitu durasi pada Tari Melinting Murni 

mencapai 15 menit, sedangakan pada Tari Melinting Kreasi dipadatkan menjadi 7 
menit jika menggukan rekaman musik dan 7 menit jika menggunakan iringan musik 
hidup yang disesuaikan dengan lokasi tempat penari menarikan tari melinting. 

7. Adanya penambahan busana serta aksesoris baik untuk penari putra dan penari 
putri. 

8. Adanya perubahan musik pengiring yang pada Tari Melinting Murni 
menggunakanjenis tabuhan recik, dan pada Tari Melinting Kreasi digantikan dengan 
jenis tabuhan kedanggung.  

9. Juga adanya penambahan dua orang penari putra, yang pada Tari Melinting Murni 
ditarikan oleh dua orang penari putra dan empat orang penari putri, menjadi empat 
orang penari putra dan empat orang penari putri. Adanya penambahan jumlah 
penari ini dikarenakan luasnya lokasi tempat mereka menari. 

10. Dan adanya perubahan makna gerak yang terdapat pada tarian melinting. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizal Ismail,SE.,MM. Sultan Ratu Idil 

Muhammad Tihang Igama IV selaku keturunan Ratu Melinting ke-17, ”berkaitan dengan 
hilangnya gerakan lago puyoh ini sebenarnya tidak memiliki alasan tersendiri. Namun 
pada saat Tari Melinting di pentaskan di istora senayan Jakarta dalam rangka HUT RI ke 
20, tarian ini mulai dikreasikan, dan karena pada saat itu terbentur oleh durasi yang 
singkat secara tidak sengaja gerakan lago puyoh ini menghilang.”   

Hasil wawancara dengan Tokoh Tari, gerakan Mejong Simpuh memiliki arti nama 
yaitu ―duduk sujud (pernyataan hormat)‖, dan makna gerakan nya yaitu ―santun dan 
saling menghargai‖. Kaitan antara arti nama dan makna gerak, yaitu: Manusia sebagai 
mahluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, maka dari itu dibutuhkan sikap saling 
menghargai antar sesama dan memiliki sikap yang santun terhadap orang lain, agar 
terciptanya kehidupan yang tenteram, berkaitan dengan arti nama nya yaitu pernyataan 
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lebih tersusun. Namun, secara penjiwaan pada Tari Melinting Murni lebih baik karena 
pada saat itu, para penari menjiwain peran masing-masing yang tergambar dalam tarian 
tersebut”.   

Adapun perubahan-perubahan yang terdapat pada Tari Melinting Kreasi yaitu 
sebagai berikut: 
1. Adanya perubahan nama yang semula Tari Cetik Kipas Melinting menjadi Tari Kreasi 

Melinting.  
2. Adanya penambahan gerakan babar kipas yang dilakukan penari putra dan penari 

putripada saat berjalan memasuki area pertunjukan serta pada saat para penari 
putra dan penari putri berjalan meninggalkan area pertunjukan. 

3. Adanya perubahan posisi pada saat menyembah. Yaitu pada Tarian Melinting Murni 
gerakan sembah dilakukan dalam posisi badan berdiri dan sedikit dibungkukan. 
Sedangkan pada Tari Melinting Kreasi gerakan sembah dilakukan dengan posisi 
duduk bersimpuh yang disebut dengan gerakan mejong simpuh. 

4. Adanya gerakan yang hilang pada tarian melinting kreasi, yaitu gerakan lago puyoh.  
5. Terdapat sedikit penambahan formasi atau pola lantai pada tarian melinting. 
6. Adanya perubahan durasi pementasan tari yaitu durasi pada Tari Melinting Murni 

mencapai 15 menit, sedangakan pada Tari Melinting Kreasi dipadatkan menjadi 7 
menit jika menggukan rekaman musik dan 7 menit jika menggunakan iringan musik 
hidup yang disesuaikan dengan lokasi tempat penari menarikan tari melinting. 

7. Adanya penambahan busana serta aksesoris baik untuk penari putra dan penari 
putri. 

8. Adanya perubahan musik pengiring yang pada Tari Melinting Murni 
menggunakanjenis tabuhan recik, dan pada Tari Melinting Kreasi digantikan dengan 
jenis tabuhan kedanggung.  

9. Juga adanya penambahan dua orang penari putra, yang pada Tari Melinting Murni 
ditarikan oleh dua orang penari putra dan empat orang penari putri, menjadi empat 
orang penari putra dan empat orang penari putri. Adanya penambahan jumlah 
penari ini dikarenakan luasnya lokasi tempat mereka menari. 

10. Dan adanya perubahan makna gerak yang terdapat pada tarian melinting. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizal Ismail,SE.,MM. Sultan Ratu Idil 

Muhammad Tihang Igama IV selaku keturunan Ratu Melinting ke-17, ”berkaitan dengan 
hilangnya gerakan lago puyoh ini sebenarnya tidak memiliki alasan tersendiri. Namun 
pada saat Tari Melinting di pentaskan di istora senayan Jakarta dalam rangka HUT RI ke 
20, tarian ini mulai dikreasikan, dan karena pada saat itu terbentur oleh durasi yang 
singkat secara tidak sengaja gerakan lago puyoh ini menghilang.”   

Hasil wawancara dengan Tokoh Tari, gerakan Mejong Simpuh memiliki arti nama 
yaitu ―duduk sujud (pernyataan hormat)‖, dan makna gerakan nya yaitu ―santun dan 
saling menghargai‖. Kaitan antara arti nama dan makna gerak, yaitu: Manusia sebagai 
mahluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, maka dari itu dibutuhkan sikap saling 
menghargai antar sesama dan memiliki sikap yang santun terhadap orang lain, agar 
terciptanya kehidupan yang tenteram, berkaitan dengan arti nama nya yaitu pernyataan 

  

 

  

hormat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati dan menghargai dengan sesama 
manusia.     

 
Makna dan Ragam Gerak Menurut Ratu Melinting dan Tokoh Adat 
1.  Makna dan Ragam Gerakan Penari Putra :  
Lapah Tebeng  : sungguh- sungguh alam mencapai tujuan. 
Sembah  : menghormati (sebagai simbol penghormatan). 
Mampang Randu  : kegagahan dan bertanggung jawab. 
Surung Sekapan  : dalam menjalani aktifitas sehari-hari dimulai dari rumah. 
Babar Kipas  : kesiapan dalam mencari rezeki. 
Luncat Kijang  : ketangguhan. 
Salaman  : keramahan dalam sebuah persahabatan. 
Balik Palau  : eksistensi yang dimiliki diri. 
Lago Puyoh  : kesiapan dalam menghadapi resiko apapun. 
Sualih  : dalam menjalani hidup haruslah selalu berada dijalurnya. 
Si Amang Niti Batang : mempunyai niat yang baik setia dan jujur. 
 
2. Makna dan Ragam Gerakan Penari Putri : 
Lapah Tebeng  : sungguh- sungguh alam mencapai tujuan. 
Sembah  : menghormati (sebagai simbol penghormatan). 
Kenui Melayang  : kebebasan. 
Timbangan  : keseimbangan. 
Nginyauw Bias  : kebebasan. 
Nginjak Lado : berhati-hati dalam melangkah. 
Nginjak Tai Manuk  : berhati-hati dalam melangkah, dan masalah tersebut datangnya dari 
luar. 
 
Makna dan Ragam Gerak Menurut Tokoh Tari  
1. Makna dan Ragam Gerakan Penari Putra : 
Lapah Tebeng  : sungguh- sungguh dalam mencapai tujuan. 
Mejong Sippuh  : santun dan saling menghargai. 
Sembah  : menghormati. 
Kenui Melayang  : hak. 
Balik Palau  : memperbaiki diri. 
Sukhung Sekapan  : dalam menjalani aktifitas sehari-hari dimulai dari rumah. 
Babar Kipas  : teguh hati. 
Niti Batang  : mempunyai niat yang baik setia dan jujur. 
Suali  : setia dan sabar. 
Nyiduk  : bijaksana. 
Salaman  : keramahan dalam sebuah persahabatan. 
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2. Makna dan Ragam Gerakan Penari Putri 
Lapah Tebeng  : sungguh- sungguh dalam mencapai tujuan. 
Mejong Sippuh  : santun dan saling menghargai. 
Sembah  : menghormati. 
Melayang  : kebebasan. 
Timbangan  : keseimbangan. 
Nginyaow Bias  : menggunakan rezeki dengan hati-hati. 
Nginjak Lado  : berhati-hati dalam melangkah. 
Nginjak Tai Manuk  : berhati-hati dalam melangkah, dan masalah tersebut datangnya dari 
luar. 

Dari kedua pendapat tersebut terlihat adanya perbedaan yang terletak pada makna 
pergerak dalam Tari Melinting. Hal tersebut dikarena makna gerak yang disampaikan 
oleh Ibu Dra. Titik Nurhayati selaku tokoh tari sudah merupakan pengembangan dari 
Tari Melinting Murni ke Tari Melinting Kreasi. Namun menurut hasil wawacara dengan 
Bapak Rizal Ismail,SE.,MM. Sultan Ratu Idil Muhammad Tihang Igama IV selaku 
keturunan Ratu Melinting ke-17 beliau mengatakan bahwa adanya perbedaan makna 
gerak tersebut dapat diterima karena belum adanya standarisasi yang baku tentang 
makna gerak Tari Melinting tetapi tidak boleh menghilakan dasar dasar Tarian Melinting 
Murni. Dan terkait dengan standarisasi makna gerak tersebut pada saat ini masih 
sedang dalam proses pembakuan.  

Menurut penulis dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa makna 
gerak Tari Melinting itu dapat di kreasikan sesuai dengan kebudayaan yang ada pada 
saat ini, namun tidak boleh meninggalkan makna gerak tari melinting murni.    

Pada saat ini Tari Melinting kreasi tidak hanya dimainkan oleh orang yang berasal 
dari masyarakat adat melinting saja, tetapi tarian ini juga sudah boleh ditarikan oleh 
masyarakat lainnya. Terkait dengan adanya perubahan-perubahan yang terdapat pada 
Tari Melinting Kreasi ini tidak merubah makna yang ada pada tarian aslinya atau pada 
Tari Melinting Murni yaitu menggambarkan sebuah keperkasaan putra-putra Lampung 
dalam membela keluarganya atau sebagai bentuk tanggung jawab seorang putra untuk 
melindungi dan mensejahterakan keluarga yang terpancar dari gerakannya yang gagah 
dan lincah, serta tarian ini juga memperlihatkan kelembutan dan kehalusan budi pekerti 
putri-putri Lampung dilihat dari gerakannya yang lemah gemulai sesuai dengan 
kewanitaanya dan juga mencerminkan sikap ramah dan gembira terhadap kedatangan 
tamu agung yang hadir.     

Jenis tarian ini jika dilihat berdasarkan koreografinya termasuk kedalam tari 
kelompok dimana tarian ini dilakukan oleh sejumlah orang penari yang terdiri dari 
empat orang penari putra, dan empat orang penari, dapat pula jumlahnya lebih dari itu 
misalnya untuk ditampilkan secara kolosal 100 atau lebih dari itu biasanya jumlahnya 
genap.  Dan jika dilihat berdasarkan pola garapannya, tarian ini termasuk kedalam tari 
tradisional klasik yang mana artinya tarian ini dahulunya hanya dapat ditarikan oleh 
kalangan bangsawan atau keluarga ratu saja. Tetapi untuk saat ini siapapun sudah 
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2. Makna dan Ragam Gerakan Penari Putri 
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Mejong Sippuh  : santun dan saling menghargai. 
Sembah  : menghormati. 
Melayang  : kebebasan. 
Timbangan  : keseimbangan. 
Nginyaow Bias  : menggunakan rezeki dengan hati-hati. 
Nginjak Lado  : berhati-hati dalam melangkah. 
Nginjak Tai Manuk  : berhati-hati dalam melangkah, dan masalah tersebut datangnya dari 
luar. 

Dari kedua pendapat tersebut terlihat adanya perbedaan yang terletak pada makna 
pergerak dalam Tari Melinting. Hal tersebut dikarena makna gerak yang disampaikan 
oleh Ibu Dra. Titik Nurhayati selaku tokoh tari sudah merupakan pengembangan dari 
Tari Melinting Murni ke Tari Melinting Kreasi. Namun menurut hasil wawacara dengan 
Bapak Rizal Ismail,SE.,MM. Sultan Ratu Idil Muhammad Tihang Igama IV selaku 
keturunan Ratu Melinting ke-17 beliau mengatakan bahwa adanya perbedaan makna 
gerak tersebut dapat diterima karena belum adanya standarisasi yang baku tentang 
makna gerak Tari Melinting tetapi tidak boleh menghilakan dasar dasar Tarian Melinting 
Murni. Dan terkait dengan standarisasi makna gerak tersebut pada saat ini masih 
sedang dalam proses pembakuan.  

Menurut penulis dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa makna 
gerak Tari Melinting itu dapat di kreasikan sesuai dengan kebudayaan yang ada pada 
saat ini, namun tidak boleh meninggalkan makna gerak tari melinting murni.    

Pada saat ini Tari Melinting kreasi tidak hanya dimainkan oleh orang yang berasal 
dari masyarakat adat melinting saja, tetapi tarian ini juga sudah boleh ditarikan oleh 
masyarakat lainnya. Terkait dengan adanya perubahan-perubahan yang terdapat pada 
Tari Melinting Kreasi ini tidak merubah makna yang ada pada tarian aslinya atau pada 
Tari Melinting Murni yaitu menggambarkan sebuah keperkasaan putra-putra Lampung 
dalam membela keluarganya atau sebagai bentuk tanggung jawab seorang putra untuk 
melindungi dan mensejahterakan keluarga yang terpancar dari gerakannya yang gagah 
dan lincah, serta tarian ini juga memperlihatkan kelembutan dan kehalusan budi pekerti 
putri-putri Lampung dilihat dari gerakannya yang lemah gemulai sesuai dengan 
kewanitaanya dan juga mencerminkan sikap ramah dan gembira terhadap kedatangan 
tamu agung yang hadir.     

Jenis tarian ini jika dilihat berdasarkan koreografinya termasuk kedalam tari 
kelompok dimana tarian ini dilakukan oleh sejumlah orang penari yang terdiri dari 
empat orang penari putra, dan empat orang penari, dapat pula jumlahnya lebih dari itu 
misalnya untuk ditampilkan secara kolosal 100 atau lebih dari itu biasanya jumlahnya 
genap.  Dan jika dilihat berdasarkan pola garapannya, tarian ini termasuk kedalam tari 
tradisional klasik yang mana artinya tarian ini dahulunya hanya dapat ditarikan oleh 
kalangan bangsawan atau keluarga ratu saja. Tetapi untuk saat ini siapapun sudah 

  

 

  

diperbolehkan untuk menarikannya, asalkan tetap memakai gerakan khas melinting 
(Tari Melinting Murni). 

Tarian ini menurut fungsi dan tujuannya adalah berfungsi sebagai tari pertunjukan 
tari ini dapat ditampilkan pada acar-acara resmi, gelar budaya atau festival. 
Pertunjukkan tari yang dipergunakan pada acara-acara tersebut, penggarapannya sudah 
dikemas dan dipersiapkan menjadi sebuah bentuk tari yang melewati suatu proses 
penataan, baik gerak tarinya maupun musik iringannya sesuai dengan kaidah-kaidah 
artistiknya. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini yang berjudul Analisis Semiotika Tari Melinting dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: Tari Melinting merupakan tarian tradisional Lampung 
peninggalan dari Ratu Melinting pada abad ke-XVI. Tarian ini bearasal dari  Maringgai 
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur yang beradatkan Lampung 
Saibatin.Tari Melinting ini menurut fungsi dan tujuannya adalah tarian upacara, karena 
tarian ini di tampilkan pada acara – acara resmi (acara adat) yang di penataskan untuk 
menyambut tamu – tamu agung yang di tampilkan pada permulaan acara. 

Makna yang terkandung dalam gerakan Tari Melinting berdasarkan teori Susanne 
K. Langer terbagi menjadi 2 bagian yaitu :  
1. Simbol Diskursif : merupakan makna perbagian dalam gerakan TariMelinting, 

contohnya seperti gerakan lapah tebeng yang memiliki makna sungguh- sungguh 
dalam mencapai tujuan, babar kipas yang memiliki makna teguh hati, dan setiap 
gerakan lainnya memiliki makna nya tersendiri dalam tarian ini, yang masuk menjadi 
makna diskursif, dan juga memiliki makna sebagai aturan yang telah disepakati 
bersama dalam tarian ini, contohnya seperti: gerakan sembah.  

2. Simbol Presentasional : dalam Tari Melinting memiliki makna secara keseluruhan 
yang menggunakan simbol ini dalam mengartikannya menjadi suatu pesan yang 
ingin disampaikan, tidak terbagi-bagi seperti simbol diskursif diatas. Maka dari itu 
penggunaan simbol presentasional untuk mengetahui makna secara keseluruhan 
dalam Tari Melinting. Dimana makna secara keseluruhan dari Tari Melinting ini 
adalah menggambarkan keperkasaan putra-putra Lampung yang memberikan 
perlindungan terhadap keluarganya serta menggambarkan kelembutan kehalusan 
budi pekerti putri-putri Lampung. Gambaran tersebut terpancar lewat gerakan  
dinamis yang dilakukan para penari putra dan gerakan penari putri yang dilakukan 
secara lemah gemulai sesuai dengan sifat kewanitaannya. 

Adanya perbedaan yang terletak pada makna gerakan. Hal tersebut dikarena 
makna gerak yang disampaikan oleh bu titik selaku tokoh tari sudah merupakan 
pengembangan dari Tari Melinting Murni ke Tari Melintin Kreasi. Namun menurut hasil 
wawacara dengan Ratu Melinting perubahan tersebut dapat diterima tetapi tidak 
menghilakan dari dasar Tarian Melinting Murni. Selain itu belum ada standarisasi yang 
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baku tentang Makna gerak Tari Melinting tetapi pada saat ini sedang dalam proses 
standarisasi dari makna gerak tari melinting.  

Makna dalam Tari Melinting yang telah di analisis oleh peneliti ini dilakukan 
melalui tahapan wawancara. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu 
masyarakat yang belum memahami dan mengetahui makna yang terkandung dalam Tari 
Melinting, serta memudahkan pengetahuan tentang budaya kita yaitu budaya Lampung 
terutama dalam bidang Seni Tari yang harus kita lestarikan sebagai warisan yang 
diharapkan tidak akan pernah punah dan akan selalu kita gunakan dalam setiap acara-
acara yang akan dilangsungkan oleh masyarakat Lampung. 

 
Saran  
Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi Analisis 
Semiotika Tari Melinting peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat 
bermanfaat. Saran-saran tersebut adalah:  
1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih berkeinginan memahami dan memperluas 

pengetahuan budaya terutama mengetahui makna yang terkandung dalam tarian-
tarian yang merupakan simbol masyarakat Lampung, dan membantu tarian ini agar 
terus dapat dilestarikan dan selalu digunakan dalam setiap acara-acara yang 
dilaksanakan di Provinsi Lampung, sehingga akan menjadikan tarian ini Ikon 
Lampung dalam bidang Seni Tari.  

2. Diharapkan penelitian ini menjadi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat 
agar mengetahui makna yang terkandung dalam gerakan Tari Melinting.  

3. Perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar menemukan 
cara untuk mengembangkan dan selalu melestarikan tarian-tarian yang ada pada 
Provinsi Lampung sehingga menjadi tarian yang dapat dikenal di seluruh Indonesia. 

4. Perlu adanya standarisasi makna gerak Tari Melinting, sehingga pada pengembangan 
Tari Melinting Kreasi tidak meninggalkan Tari Melinting Murni atau dapat berdasar 
pada standarisasi makna gerak Tari Melinting yang sudah dibakukan.  

5. Kepada para peneliti yang dikemudian hari akan meneliti tentang Tari Melinting ini 
ataupun tarian lainnya, hendaknya dapat menggali lebih dalam lagi mengenai 
budaya-budaya tarian ini serta melengkapi data-data yang masih kurang dalam 
penelitian ini. 
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baku tentang Makna gerak Tari Melinting tetapi pada saat ini sedang dalam proses 
standarisasi dari makna gerak tari melinting.  
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Melinting, serta memudahkan pengetahuan tentang budaya kita yaitu budaya Lampung 
terutama dalam bidang Seni Tari yang harus kita lestarikan sebagai warisan yang 
diharapkan tidak akan pernah punah dan akan selalu kita gunakan dalam setiap acara-
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Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi Analisis 
Semiotika Tari Melinting peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat 
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pengetahuan budaya terutama mengetahui makna yang terkandung dalam tarian-
tarian yang merupakan simbol masyarakat Lampung, dan membantu tarian ini agar 
terus dapat dilestarikan dan selalu digunakan dalam setiap acara-acara yang 
dilaksanakan di Provinsi Lampung, sehingga akan menjadikan tarian ini Ikon 
Lampung dalam bidang Seni Tari.  

2. Diharapkan penelitian ini menjadi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat 
agar mengetahui makna yang terkandung dalam gerakan Tari Melinting.  

3. Perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar menemukan 
cara untuk mengembangkan dan selalu melestarikan tarian-tarian yang ada pada 
Provinsi Lampung sehingga menjadi tarian yang dapat dikenal di seluruh Indonesia. 

4. Perlu adanya standarisasi makna gerak Tari Melinting, sehingga pada pengembangan 
Tari Melinting Kreasi tidak meninggalkan Tari Melinting Murni atau dapat berdasar 
pada standarisasi makna gerak Tari Melinting yang sudah dibakukan.  

5. Kepada para peneliti yang dikemudian hari akan meneliti tentang Tari Melinting ini 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kualitas sistem berpengaruh 
berpengaruh positif terhadap kualitas pengguna Sidalih pada Pemilu Tahun 2019 di KPU 
Kota Bandar Lampung; Apakah kualitas informasi berpengaruh positif terhadap 
kepuasan pengguna Sidalih  pada Pemilu Tahun 2019 di KPU Kota  Bandar Lampung, dan 
apakah kualitas sistem dan kualitas informasi secara bersama-sama berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepuasan pengguna Sidalih pada pemilu tahun 2019 di KPU Kota 
Bandar Lampung. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 
responden sebanyak 43 orang. Hasil penelitian ini adalah kualitas sistem tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna Sidalih, kualitas infromasi 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna  Sidalih  pada pemilu Tahun 
2019 di KPU Kota  Bandar Lampung dimana nilai t hitung variabel kualitas informasi (X2) 
sebesar 5,223 > nilai t table 2,02108. selanjutnya berdasarkan nilai beta dimana nilai beta 
variabel kualitas informasi (X2) = 0,724 lebih besar dibandingkan nilai beta variabel 
kualitas system (X1) = 0,095. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas 
informasi (X2) berpengaruh dominan terhadap variabel kepuasan pengguna (Y). 
Pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna Sidalih   
pada pemilu Tahun 2019 di KPU Kota Bandar Lampung ditunjukkan data hasil uji regresi 
linear berganda dimana r² (r square) adalah 0,633. pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen adalah sebesar 63,3 %. 
Kata Kunci: Sistem Informasi Data Pemilih, Kualitas, Sistem, Kepuasan. 
 
PENDAHULUAN 

Pengembangan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)  merupakan langkah 
strategis KPU dalam menjawab perkembangan teknologi. Dalam konteks kepemiluan 
Sidalih digunakan untuk menyelesaikan persoalan data pemilih. Berbagai tools (alat 
bantu) yang dikembangkan dalam Sidalih, menurut ketentuan merupakan serangkaian 
sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses kerja dalam 
penyelenggaraan pemilu dan pilkada (pemilihan kepala daerah) dalam menyusun, 
mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih. 
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strategis KPU dalam menjawab perkembangan teknologi. Dalam konteks kepemiluan 
Sidalih digunakan untuk menyelesaikan persoalan data pemilih. Berbagai tools (alat 
bantu) yang dikembangkan dalam Sidalih, menurut ketentuan merupakan serangkaian 
sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses kerja dalam 
penyelenggaraan pemilu dan pilkada (pemilihan kepala daerah) dalam menyusun, 
mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih. 

  

 

  

Proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih di Kota Bandar Lampung 
dimulai sejak diterimanya data pemilih hasil sinkronisasi daftar pemilih atau daftar 
pemilih pemilu terakhir dengan DP4 sebagai bahan penyusunan DPS dari KPU kepada 
KPU Kabupaten yang kemudian akan dilakukan pencocokan dan penelitian, kemudian 
disusun menjadi DPS, DPSHP hingga ditetapkan sebagai DPT. 

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019, Sidalih memiliki berperan dalam penyusunan 
data pemilih. Terlebih akurasi data pemilih sangat menentukan tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pemilu. Sidalih bekerja mulai dari penyusunan Daftar Pemilih Tetap 
(DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Selain itu, 
data pemilih dalam Sidalih berperan sebagai data pemenuhan kebutuhan logistik pemilu 
sekaligus menjadi alat untuk pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Sesuai dengan pedoman pemutakhiran data pemilih dalam pemilu Tahun 2019, 
mekanisme penyusunan dan pemutakhiran data pada pemilu Tahun 2019 di Kota Bandar 
Lampung diawali dengan penyusunan Data Pemilih Sementara (DPS). Namun proses 
penyusunan DPS itu tidak lagi dengan cara membentuk Pantarlih yang mendatangi 
pemilih door to door. Kebijakan itu diberlakukan bagi daerah yang baru 
menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2018. 

Dengan adanya kebijakan tersebut, maka DPS yang disusun oleh KPU Kota Bandar 
Lampung berbasis DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Lampung 
Tahun 2018 ditambah dengan Data Pemilih Pemula dan DP4 dari Direktorat Jendral 
Adminstrasi Penduduk Kementerian Dalam Negeri : 

 
Tabel 1. Data Pemilih di Kota Bandar Lampung  Pada Pilgub Lampung 2018 

No DATA PEMILIH JENIS KELAMIN JUMLAH 
1 Jumlah pemilih dalam DPT (Model 

A.3-KPU) 
LK 320.595 

 PR 317.579 
JML 638.174 

2 Jumlah Pemilih Dalam DPTb (Model 
A.4-KPU) 

LK 9.719 
 PR 9.923 

JML 19.642 
3 Jumlah Pemilih Dalam DPK (Model 

A.DPK-KPU) 
LK 30.851 
PR 35.340 
JML 66.191 

4 Jumlah Pemilih (A1+A2+A3) LK 361.165 
PR 362.842 

JML 724.007 
 

Kelemahan lainnya yang membuat kerja Sidalih belum maksimal adalah jaringan 
server Sidalih yang kerap down sehingga mengakibatkan proses input dan output Sidalih 
menjadi terhambat. Persoalan ini paling banyak dikeluhkan oleh operator yang sekaligus 
menjadi admin Sidalih di KPU Kabupaten/Kota. Sayangnya hingga hari pemungutan 
suara, gangguan sistem kerja Sidalih karena sistem down itu masih terjadi. 
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Sedangkan penelitian ini berfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepuasan pengguna Sidalih. Pengguna Sidalih dalam penelitan ini dibatasi hanya bagi 
pengguna Sidalih yang terdiri dari operator input, sub bagian data, dan kelompok kerja 
pemutakhiran data pemilih di KPU Kota Bandar Lampung.  

Menurut Model DeLone dan McLean (D dan M), kepuasan pengguna Sidalih 
dipengaruhi oleh kualitas sistem dan kualitas informasi. Model kesuksesan sistem 
informasi sendiri telah banyak dikembangkan oleh para peneliti (Bailey dan Person 1983, 
DeLone dan McLean 1992, Seddon 1997, Rai et al., 2002). Dari beberapa model 
kesuksesan sistem informasi tersebut, model DeLone dan McLean (1992) banyak 
mendapat perhatian dari para peneliti selanjutnya (Mc Gill et al., 2003). Livari(2005) juga 
menguji secara empiris Model DeLone dan McLean (D dan M) tersebut, hasilnya 
membuktikan bahwa kesuksesan sistem informasi dipengaruhi oleh kualitas sistem 
informasi dan kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem yang bersangkutan. 

Sedangkan kualitas sistem (system quality) berarti kualitas dari kombinasi 
hardware dan software dalam sistem informasi. Fokusnya adalah performa dari sistem, 
dengan merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, 
kebijakan, dan prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan informasi sesuai 
kebutuhan pengguna (DeLonedan McLean, 1992). Bailey dan Pearson (1983) 
menggunakan empat indikator untuk mengukur kualitas sistem: kemudahan akses, 
fleksibilitas sistem, integrasi sistem dan waktu respon. Kualitas sistem elektronik 
dianggap menjadi perhatian utama yang dihadapioleh para pemangku kepentingan. 

Kualitas informasi (information quality) merujuk pada output dari sistem 
informasi,menyangkut nilai, manfaat, relevansi, dan urgensi dari informasi yang 
dihasilkan (Pitt etal., 1998). Konstruk ini telah dimasukkan dalam sebagian besar studi 
dalam hal keberhasilan sistem informasi. Wang dan Strong (1996) mengembangkan 
kerangka kerja untuk ukuran penting data yang berkualitas bagi konsumen. Dari hasil 
analisis disimpulkan bahwa ada tiga kategori kualitas data: (1) intrinsik: akurasi, 
objektivitas, believability, dan reputasi; (2) kontekstual: nilai tambah, relevansi, ketepatan 
waktu,kelengkapan, dan sesuai jumlah data, dan (3) representasional: interpretability, 
kemudahan pemahaman, konsistensi representasi, dan representasi singkat. 

Penggunaan (use) sistem informasi yang telah dikembangkan mengacu pada 
seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. Semakin sering pengguna 
memakaisistem informasi, biasanya diikuti oleh semakin banyak tingkat pembelajaran 
(degree of learning) yang didapat pengguna mengenai sistem informasi Mc Gill et al. 
(2005). Adanya peningkatan degree of learningbagi pengguna sistem informasi ini 
merupakan salah satu indikator bahwa terdapatpengaruh antara kualitas sistem 
terhadap pengguna (individual impact). Penelitian ini berfokus pada persepsi individu 
yaitu persepsi individu berkaitan dengan kualitas sistem, dan kualitas informasi 
terhadap penggunaan Sidalih. Kesiapan individu terhadap teknologi mengacu pada 
kecenderungan seseorang untuk menerima dan menggunakan teknologi untuk 
menyelesaikan tujuandalam kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja (Parasuraman, 
2000). 
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Sedangkan penelitian ini berfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepuasan pengguna Sidalih. Pengguna Sidalih dalam penelitan ini dibatasi hanya bagi 
pengguna Sidalih yang terdiri dari operator input, sub bagian data, dan kelompok kerja 
pemutakhiran data pemilih di KPU Kota Bandar Lampung.  

Menurut Model DeLone dan McLean (D dan M), kepuasan pengguna Sidalih 
dipengaruhi oleh kualitas sistem dan kualitas informasi. Model kesuksesan sistem 
informasi sendiri telah banyak dikembangkan oleh para peneliti (Bailey dan Person 1983, 
DeLone dan McLean 1992, Seddon 1997, Rai et al., 2002). Dari beberapa model 
kesuksesan sistem informasi tersebut, model DeLone dan McLean (1992) banyak 
mendapat perhatian dari para peneliti selanjutnya (Mc Gill et al., 2003). Livari(2005) juga 
menguji secara empiris Model DeLone dan McLean (D dan M) tersebut, hasilnya 
membuktikan bahwa kesuksesan sistem informasi dipengaruhi oleh kualitas sistem 
informasi dan kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem yang bersangkutan. 

Sedangkan kualitas sistem (system quality) berarti kualitas dari kombinasi 
hardware dan software dalam sistem informasi. Fokusnya adalah performa dari sistem, 
dengan merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, 
kebijakan, dan prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan informasi sesuai 
kebutuhan pengguna (DeLonedan McLean, 1992). Bailey dan Pearson (1983) 
menggunakan empat indikator untuk mengukur kualitas sistem: kemudahan akses, 
fleksibilitas sistem, integrasi sistem dan waktu respon. Kualitas sistem elektronik 
dianggap menjadi perhatian utama yang dihadapioleh para pemangku kepentingan. 

Kualitas informasi (information quality) merujuk pada output dari sistem 
informasi,menyangkut nilai, manfaat, relevansi, dan urgensi dari informasi yang 
dihasilkan (Pitt etal., 1998). Konstruk ini telah dimasukkan dalam sebagian besar studi 
dalam hal keberhasilan sistem informasi. Wang dan Strong (1996) mengembangkan 
kerangka kerja untuk ukuran penting data yang berkualitas bagi konsumen. Dari hasil 
analisis disimpulkan bahwa ada tiga kategori kualitas data: (1) intrinsik: akurasi, 
objektivitas, believability, dan reputasi; (2) kontekstual: nilai tambah, relevansi, ketepatan 
waktu,kelengkapan, dan sesuai jumlah data, dan (3) representasional: interpretability, 
kemudahan pemahaman, konsistensi representasi, dan representasi singkat. 

Penggunaan (use) sistem informasi yang telah dikembangkan mengacu pada 
seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. Semakin sering pengguna 
memakaisistem informasi, biasanya diikuti oleh semakin banyak tingkat pembelajaran 
(degree of learning) yang didapat pengguna mengenai sistem informasi Mc Gill et al. 
(2005). Adanya peningkatan degree of learningbagi pengguna sistem informasi ini 
merupakan salah satu indikator bahwa terdapatpengaruh antara kualitas sistem 
terhadap pengguna (individual impact). Penelitian ini berfokus pada persepsi individu 
yaitu persepsi individu berkaitan dengan kualitas sistem, dan kualitas informasi 
terhadap penggunaan Sidalih. Kesiapan individu terhadap teknologi mengacu pada 
kecenderungan seseorang untuk menerima dan menggunakan teknologi untuk 
menyelesaikan tujuandalam kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja (Parasuraman, 
2000). 

  

 

  

KAJIAN PUSTAKA 
Kualitas Sistem 
Jogiyanto (2007:12) menjelaskan bahwa “Kualitas sistem digunakan untuk mengukur 
kualitas sistem teknologi itu sendiri”. Pendapat lain yang mengungkapkan definisi yang 
sama adalah Chen (2010:310) bahwa “Kualitas sistem merupakan suatu ukuran 
pengolahan sistem informasi itu sendiri”. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli 
dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem merupakan ukuran terhadap sistem informasi 
itu sendiri dan terfokus pada interaksi antara pengguna dan sistem. 
Nelson et al. (2005:206) menjelaskan kualitas sistem dapat diukur melalui lima dimensi 
antara lain: 

a. Reliabilitas sistem, mengukur keandalan atas sistem yang dioperasikan. 
b. Fleksibilitas sistem, sistem dapat menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan 

pengguna dan ke kondisi yang berubah-ubah. 
c. Integrasi sistem, sistem memudahkan dalam menggabungkan data dari  berbagai 

macam sumber untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. 
d. Aksesibilitas sistem, kemudahan untuk mengakses informasi ataupun kemudahan 

untuk menghasilkan informasi dari suatu sistem 
e. Waktu respon sistem, mengasumsikan respon sistem yang cepat atau tepat 

waktu terhadap permintaan akan informasi.  
Pengukuran kualitas sistem yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian dari Nelson et al. (2005:206). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri dari lima, yaitu:  Reliabilitas sistem, Fleksibilitas sistem, Integrasi sistem, 
Aksesibilitas sistem, dan Waktu respon sistem. 

Menurut Jogiyanto (2007:15) mengemukakan bahwa “Kualitas informasi mengukur 
kualitas keluaran dari sistem informasi”. Ong et al. (2009:399) berpendapat bahwa 
“Kualitas informasi dapat diartikan pengukuran kualitas konten dari sistem informasi”. 
Negash et al. (2003:758) menjelaskan “Kualitas informasi adalah suatu fungsi yang 
menyangkut nilai dari keluaran informasi yang dihasilkan oleh sistem”.  
 
Kualitas Informasi 

Menurut Jogiyanto (2007:15) mengemukakan bahwa “Kualitas informasi mengukur 
kualitas keluaran dari sistem informasi”. Ong et al. (2009:399) berpendapat bahwa 
“Kualitas informasi dapat diartikan pengukuran kualitas konten dari sistem informasi”. 
Negash et al. (2003:758) menjelaskan “Kualitas informasi adalah suatu fungsi yang 
menyangkut nilai dari keluaran informasi yang dihasilkan oleh sistem”.  
Jogiyanto (2005:10) menjelaskan bahwa kualitas informasi terdiri tiga hal, yaitu: 

a. Akurat, informasi harus bebas dari  kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau 
menyesatkan. Informasi harus memiliki keakuratan tertentu agar tidak diragukan 
kebenarannya. 

b. Tepat pada waktunya, informasi yang datang pada penerima tidak boleh datang 
terlambat, karena informasi yang datang tidak tepat waktu, tidak bernilai lagi, sebab 
informasi digunakan dalam proses pembuatan keputusan. 
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c. Relevan, informasi yang ada memiliki nilai kemanfaatan sesuai dengan yang 
dibutuhkan oleh pemakainya. Informasi memiliki tingkat relativitas yang berbeda, 
tergantung pada tingkat pemakai. 

Beberapa karakteristik yang digunakan untuk menilai kualitas informasi antara lain 
adalah accuracy, timeliness, relevance, informativeness, dan competitiveness 
(Weber,1999). Kualitas informasi adalah tingkat relevan (relevant), ketepatan waktu 
(timely),aman dan disajikan dengan rancangan informasi yang baik dalam sebuah 
website (Liu danArnett, 2000). Kualitas informasi terbaik dapat diberikan oleh internet 
ketika bias di dapatkan dengan mudah (tidak susah dalam pencariannya), terorganisasi 
(teratur), dan tersedia dalam jumlah yang banyak (Istianingsih dan Wijanto, 2008).  

Kualitas informasi juga dapat dilihat dengan adanya potensi menghasilkan 
informasi yang tidak terbatas baik dalam organisasi maupun luar organisasi (Barnes dan 
Vidgen, 2003). Menurut Li et al. (2002), informasi yang berkualitas adalah informasi yang 
akurat, jelas, detil, relevan,mudah didapatkan, tepat waktu, up to date dan sesuai 
dengan kebutuhan pengguna. Liudan Arnett (2000) menyatakan bahwa informasi 
dengan kualitas terbaik akan meningkatkan kegunaan persepsi pengguna dan 
meningkatkan penggunaan sisteminformasi. Lin dan Lu (2000) juga menambahkan 
bahwa penerimaan atau penolakan pengguna atas sebuah sistem disebabkan oleh 
kualitas yang diberikan oleh sebuah sistem. 

Menurut DeLone dan McLean (1992) kualitas informasi yaitu output yang 
dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan. Kriteria yang dapat digunakan untuk 
menilai kualitas informasi antara lain: (1) Kelengkapan (completeness); (2) 
Relevan(relevance); (3) Akurat (accurate); (4) Ketepatan Waktu (timeliness); dan (5) 
Penyajian Informasi (format). 

Untuk mengukur kualitas informasi pada penelitian ini menggunakan indikator 
yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean (2003) dan kuesioner di adaptasi dari 
penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanto (2014) yaitu : Kelengkapan informasi 
(completeness), Mudah dipahami (ease understanding), Keakuratan informasi (accuracy) 
dan Relevan (relevance). 

 
Kepuasan Pengguna 

Menurut Jogiyanto (2007:23) “Kepuasan pengguna adalah respon pemakai 
terhadap penggunaan keluaran sistem informasi”. Doll dan Torkzadeh dalam Somers et 
al. (2005:597) mendefinisikan “End-User Satisfaction (EUS) sebagai sikap afektif 
terhadap perangkat lunak aplikasi tertentu oleh seseorang yang berinteraksi secara 
langsung dengan komputer”. Artinya bahwa kepuasan timbul karena sistem yang 
digunakan dapat dimanfaatkan secara optimal dengan cara melakukan interaksi 
langsung antara orang yang mengoperasikan sistem tersebut dengan komputer.  

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pengguna 
terkait dengan respon atau sikap pengguna terhadap interaksi sistem dan penggunaan 
keluaran sistem sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengukuran kepuasan 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator dari Somers et al. (2003) 
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c. Relevan, informasi yang ada memiliki nilai kemanfaatan sesuai dengan yang 
dibutuhkan oleh pemakainya. Informasi memiliki tingkat relativitas yang berbeda, 
tergantung pada tingkat pemakai. 

Beberapa karakteristik yang digunakan untuk menilai kualitas informasi antara lain 
adalah accuracy, timeliness, relevance, informativeness, dan competitiveness 
(Weber,1999). Kualitas informasi adalah tingkat relevan (relevant), ketepatan waktu 
(timely),aman dan disajikan dengan rancangan informasi yang baik dalam sebuah 
website (Liu danArnett, 2000). Kualitas informasi terbaik dapat diberikan oleh internet 
ketika bias di dapatkan dengan mudah (tidak susah dalam pencariannya), terorganisasi 
(teratur), dan tersedia dalam jumlah yang banyak (Istianingsih dan Wijanto, 2008).  

Kualitas informasi juga dapat dilihat dengan adanya potensi menghasilkan 
informasi yang tidak terbatas baik dalam organisasi maupun luar organisasi (Barnes dan 
Vidgen, 2003). Menurut Li et al. (2002), informasi yang berkualitas adalah informasi yang 
akurat, jelas, detil, relevan,mudah didapatkan, tepat waktu, up to date dan sesuai 
dengan kebutuhan pengguna. Liudan Arnett (2000) menyatakan bahwa informasi 
dengan kualitas terbaik akan meningkatkan kegunaan persepsi pengguna dan 
meningkatkan penggunaan sisteminformasi. Lin dan Lu (2000) juga menambahkan 
bahwa penerimaan atau penolakan pengguna atas sebuah sistem disebabkan oleh 
kualitas yang diberikan oleh sebuah sistem. 

Menurut DeLone dan McLean (1992) kualitas informasi yaitu output yang 
dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan. Kriteria yang dapat digunakan untuk 
menilai kualitas informasi antara lain: (1) Kelengkapan (completeness); (2) 
Relevan(relevance); (3) Akurat (accurate); (4) Ketepatan Waktu (timeliness); dan (5) 
Penyajian Informasi (format). 

Untuk mengukur kualitas informasi pada penelitian ini menggunakan indikator 
yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean (2003) dan kuesioner di adaptasi dari 
penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanto (2014) yaitu : Kelengkapan informasi 
(completeness), Mudah dipahami (ease understanding), Keakuratan informasi (accuracy) 
dan Relevan (relevance). 

 
Kepuasan Pengguna 

Menurut Jogiyanto (2007:23) “Kepuasan pengguna adalah respon pemakai 
terhadap penggunaan keluaran sistem informasi”. Doll dan Torkzadeh dalam Somers et 
al. (2005:597) mendefinisikan “End-User Satisfaction (EUS) sebagai sikap afektif 
terhadap perangkat lunak aplikasi tertentu oleh seseorang yang berinteraksi secara 
langsung dengan komputer”. Artinya bahwa kepuasan timbul karena sistem yang 
digunakan dapat dimanfaatkan secara optimal dengan cara melakukan interaksi 
langsung antara orang yang mengoperasikan sistem tersebut dengan komputer.  

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pengguna 
terkait dengan respon atau sikap pengguna terhadap interaksi sistem dan penggunaan 
keluaran sistem sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengukuran kepuasan 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator dari Somers et al. (2003) 

  

 

  

yang mengadopsi dari Xiao dan Dasgupta (2002). Somers et al. (2003:597) 
mengungkapkan bahwa ada lima dimensi pengukuran kepuasan pengguna, antara lain: 
Content (isi), Accuracy (akurasi), Format (format), Timeliness (ketepatan waktu), dan Ease 
Of Use (mudah digunakan). 
 
Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH ) 

Sistem Informasi Data Pemilihan (Sidalih) merupakan seperangkat teknologi 
informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam menyusun, 
mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara data pemilih (Husein (ed.) 2015: 46). 
Sistem ini sangat berperan dalam proses pemutakhiran data pemilih yang sudah 
menjadi persoalan klasik lima tahunan menjelang pemilu. Melalui sistem ini proses 
pemilihan dilakukan dari rumah ke rumah yang kemudian hasilnya di masukan oleh 
operator ke aplikasi Sidalih. Dengan adanya Sidalih    perkembangan data pemilih dapat 
diketahui secara online, sehingga dengan memanfaatkan keterbukaan informasi ini telah 
memberikan akases kepada publik untuk mengecek namanya apakah sudah terdaftar 
sebagai pemilih atau belum. Dengan kata lain sistem ini mampu mendorong peningkatan 
vote turn out. (Diah Setiawati dkk : 35) 
Sidalih memiliki tiga fungsi utama yaitu konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan 
pemutakhiran data pemilih serta sosialisasi dan publikasi data pemilih. 

1. Fungsi konsolidasi. Sidalih mampu mendukung kerja KPU untuk 
mengkonsolidasikan sumber data pemilih yang berasal dari DPT terakhir dari KPU 
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan data kependudukan dari pemerintah secara 
efektif dan efisien. Kedua data tersebut merupakan data  awal bagi KPU untuk 
menyusun daftar pemilih yang akan dimutakhirkan dan diverifikasi. 

2. Fungsi pemeliharaan dan pemutakhiran Sidalih dibangun untuk membantu KPU 
dalam memelihara dan memutakhirkan data pemilih yang dimiliki. Dalam fungsi ini 
teknologi yang dikembangkan ditujukan untuk melakukan identifikasi 
permasalahan daftar pemilih, misalnya data ganda, belum cukup umur, anggota 
TNI/POLRI, dan data-data lainnya yang belum akurat. Selain itu Sidalih juga dapat 
menjembatani antara KPU pusat dengan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan 
pemutakhiran data pemilih secara berkala. Dalam hal ini KPU pusat menyediakan 
layanan pemutakhiran data pemilih yang dapat digunakan oleh KPU 
Kabupaten/Kotauntuk memasukkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran data 
pemilih. 

3. Fungsi sosialisasi/publikasi. Sidalih dirancang untuk membuka akses publik 
kepada informasi daftar pemilih. dalam artian pemilih dapat melakukan 
pemeriksaan nama atau identitas pemilih, apakah data sudah benar atau belum. 
Dengan adanya teknologi ini diharapkan agar pemilih dapat berpartisipasi secara 
aktif yaitu dalah hal memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih, 
sebagai bahan pemutakhiran dan verifikasi faktual data pemilih. 
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Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel  
Variabel adalah sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan 

penelitian atau dinyatakan variabel penelitian adalah faktor yang berperan dalam 
peristiwa yang akan diteliti (Sumadi, 1993:79). 

Desain penelitian ini berawal dari masalah yang bersifat kuantitatif dan membatasi 
permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Rumusan masalah dinyatakan dalam 
kalimat pertanyaan, selanjutnya peneliti menggunakan teori untuk menjawabnya. 

Sugiyono (2014:23)menyatakan bahwa “Desain penelitian harus spesifik, jelas dan 
rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah”. 
Desain penelitian menghubungkan antara variabel X dan variabel Y. 

Penelitian ini akan menggunakan model ganda dengan dua variabel independen. 
Variabel penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dibagi menjadi dua variabel 
utamayaitu variabel bebas (X) yang terdiri dua variabel bebas (X) yaitu Kualitas Sistem 
(X1) dan Kualitas Informasi (X2). Sedangkan variabel terikat (Y) yaitu Kepuasan Penguna 
Sidalih pada pemilu tahun 2019. 
 
SAMPEL PENELITIAN 
Untuk menentukan sampel pada penelitian ini penulis menggunakan rumus 
Slovin.Rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah 
sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. 
Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Rumus Slovin ini 
biasa digunakan dalam penelitian survey dimana biasanya jumlah sampel besar sekali, 
sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi 
dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun rumus Slovin sebagai berikut. 

   
       

Keterangan: 
n = jumlah sampel minimal,  
N = populasi  
e = adalah error margin.  

Dalam penelitian ini penulis menentukan derajat kepercayaan sebesar 95% dan tingkat 
kesalahan sebesar 5% maka sampel pada penelitian yaitu sebagai berikut:  

n = 150/ (1 + (150 x 0,05²)) 
n = 150 / (1 + (150 x 0,0025)) 
n = 150 / (1 + 2,5) 
n = 150 / 3,5 
n = 42.85 
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rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah”. 
Desain penelitian menghubungkan antara variabel X dan variabel Y. 

Penelitian ini akan menggunakan model ganda dengan dua variabel independen. 
Variabel penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dibagi menjadi dua variabel 
utamayaitu variabel bebas (X) yang terdiri dua variabel bebas (X) yaitu Kualitas Sistem 
(X1) dan Kualitas Informasi (X2). Sedangkan variabel terikat (Y) yaitu Kepuasan Penguna 
Sidalih pada pemilu tahun 2019. 
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Untuk menentukan sampel pada penelitian ini penulis menggunakan rumus 
Slovin.Rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah 
sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. 
Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Rumus Slovin ini 
biasa digunakan dalam penelitian survey dimana biasanya jumlah sampel besar sekali, 
sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi 
dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun rumus Slovin sebagai berikut. 

   
       

Keterangan: 
n = jumlah sampel minimal,  
N = populasi  
e = adalah error margin.  

Dalam penelitian ini penulis menentukan derajat kepercayaan sebesar 95% dan tingkat 
kesalahan sebesar 5% maka sampel pada penelitian yaitu sebagai berikut:  

n = 150/ (1 + (150 x 0,05²)) 
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n = 150 / 3,5 
n = 42.85 

 
 
 
 

  

 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Uji Validitas Instrumen 
Penulis melakukan uji validitas instrument. Untuk menguji validitas pada tiap-tiap item 
dari masing-masing variabel, dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor tiap butir 
dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir.  
Hal itu dapat dilihat dalam table di bawah ini: 
 
Uji validitas instrument variable X1:  
Berdasarkan hasil pengujian, jika koefisien korelasinya sama atau di atas 0,3 maka item 
tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan table hasil uji validitas instrument atas variabel 
X1, maka seluruh item pertanyaan dalam kuisioner di atas 0,3. Oleh karena seluruh item 
pertanyaan dalam kuisioner dalam variable X1 dinyatakan valid. 
 
Uji Validitas Intrument variable X2 : 
Jika koefisien korelasinya sama atau di atas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid. 
Berdasarkan table di atas, maka seluruh item pertanyaan dalam kuisioner di atas 0,3. 
Oleh karena seluruh item pertanyaan dalam kuisioner dalam variable X2 dinyatakan 
valid. 
 
Uji validitas instrument variable Y: 
Jika koefisien korelasinya sama atau di atas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid. 
Berdasarkan table di atas, maka seluruh item pertanyaan dalam kuisioner di atas 0,3. 
Oleh karena seluruh item pertanyaan dalam kuisioner dalam variable Y dinyatakan valid. 
 
Uji Reliabilitas Instrumen  
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap 
konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 
dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-
masing instrumen yang digunakan, penulis menggunakan koefisien cornbach alpha (α) 
dengan menggunakan sofware SPSS Statisticts.  
Suatu intrumen dikatakan reliabel jika nilai cornbach’s alpha lebih besar dari 0,6 
 
Uji Asumsi Klasik  
Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat analisis regresi linier, ada beberapa 
asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari hasil pengujian tidak bias, 
diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regresi linear ganda) dan 
uji heteroskedastisitas. 
 
Uji Normalitas  
Sebelum pengujian dilakukan terlebih dahulu ditentukan taraf signifikan atau taraf 
nyata. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu rencana pengujian agar dapat diketahui 
batas-batas untuk menentukan pilihan antara Ho dan Ha. Dalam penelitian ini, taraf 
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nyata yang dipilih adalah 0,05 atau 5% karena dapat mewakili hubungan antara variabel 
yang diteliti dan merupakan suatu signifikansi. 
 
Uji Multikolinieritas 
Untuk mendektesi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat pada besaran Variance 
Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Berdasarkan data pada table hasil penelitian maka 
dapat disimpulkan: 

1. Nilai toleransi lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolineritas dalam 
model regresi 

2. Nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolineritas dalam model regresi. 
 
Uji Heteroskedastisitas  
Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksinaran koefisien-koefisien regresi 
menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang 
semestinya. Menurut Gujarati (2012:406) untuk menguji ada tidaknya 
heteroskedastisitas digunakan uji-rank spearman yaitu dengan mengkorelasikan 
variabel independen terhadap nilai absolut dari residual hasil regresi. Jika nilaikoefisien 
korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka 
kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogeny. 
 
Hasil uji regresi Linear berganda : 
Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji-F, yaitu untuk menguji 
keberartian koefisien regresi secara keseluruhan. Hal ini untuk mengetahui apakah 
seluruh variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel terikat. Kemudian digunakan uji-T, yaitu untuk menguji keberartian 
koefisien regresi secara  parsial. Uji ini untuk mengetahui pengaruh yang signifikan 
secara parsial variabel bebas terhadap terikatnya. 
Adapun variable independent yang di pakai dalam analisis ini adalah variable kualitas 
informasi dan kualitas sistem. Sementera variable dependent adalah variable kualitas 
pengguna. Analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variable yang di 
buang sehingga pada kolom Variables Removed tidak ada angka yang kosong. 
Table “ Model Summary” memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, 
yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variable kualitas informasi dan kualitas 
sistem secara simultan (bersama-sama). 
Tabel “ANOVA‖ memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel kualitas 
informasi dan kualitas pengguna secara simultan (bersama – sama) terhadap variable 
kepuasan pengguna. 

Y = a+b1x1+b2x2 atau Y 

Table “Coefficients” memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidak nya 
pengaruh variable kualitas informasi dan kualitas sistem secara parsial (sendiri-sendiri) 
terhadap variable kepuasan pengguna. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis 
atau penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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nyata yang dipilih adalah 0,05 atau 5% karena dapat mewakili hubungan antara variabel 
yang diteliti dan merupakan suatu signifikansi. 
 
Uji Multikolinieritas 
Untuk mendektesi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat pada besaran Variance 
Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Berdasarkan data pada table hasil penelitian maka 
dapat disimpulkan: 

1. Nilai toleransi lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolineritas dalam 
model regresi 

2. Nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolineritas dalam model regresi. 
 
Uji Heteroskedastisitas  
Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksinaran koefisien-koefisien regresi 
menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang 
semestinya. Menurut Gujarati (2012:406) untuk menguji ada tidaknya 
heteroskedastisitas digunakan uji-rank spearman yaitu dengan mengkorelasikan 
variabel independen terhadap nilai absolut dari residual hasil regresi. Jika nilaikoefisien 
korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka 
kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogeny. 
 
Hasil uji regresi Linear berganda : 
Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji-F, yaitu untuk menguji 
keberartian koefisien regresi secara keseluruhan. Hal ini untuk mengetahui apakah 
seluruh variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel terikat. Kemudian digunakan uji-T, yaitu untuk menguji keberartian 
koefisien regresi secara  parsial. Uji ini untuk mengetahui pengaruh yang signifikan 
secara parsial variabel bebas terhadap terikatnya. 
Adapun variable independent yang di pakai dalam analisis ini adalah variable kualitas 
informasi dan kualitas sistem. Sementera variable dependent adalah variable kualitas 
pengguna. Analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variable yang di 
buang sehingga pada kolom Variables Removed tidak ada angka yang kosong. 
Table “ Model Summary” memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, 
yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variable kualitas informasi dan kualitas 
sistem secara simultan (bersama-sama). 
Tabel “ANOVA‖ memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel kualitas 
informasi dan kualitas pengguna secara simultan (bersama – sama) terhadap variable 
kepuasan pengguna. 

Y = a+b1x1+b2x2 atau Y 

Table “Coefficients” memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidak nya 
pengaruh variable kualitas informasi dan kualitas sistem secara parsial (sendiri-sendiri) 
terhadap variable kepuasan pengguna. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis 
atau penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  

 

  

Hasil uji analisis korelasi berganda : 
Berdasarkan “Model Summary” diketahui bahwa besarnya hubungan antara kualitas 
system dan kualitas informasi (secara simultan ) terhadap kepuasan pengguna yang 
dihitung dengan  koefisien korelasi adalah 0,795, hal ini menunjukan pengaruh sedang. 
Sedangkan kontribusi atau sumbangan secara simultan variable kualitas system dan 
kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna adalah 63,3%  sedangkan 37,7% di 
tentukan variable lainnya. 
Kemudian untuk mengetahui tingkat signifikasi koefisien korelasi ganda diuji secara 
keseluruhan.  
Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan ini adalah : 

a) HO : Variabel X1 – Variabel X2 tidak berhubungan secara simultan   dan signifikan 
terhadap Variabel Y. 

b) Ha : Variabel  X1 – Variabel X2 berhubungan secara simultan dan signifikan 
terhadap Variabel Y 

Berdasarkan table Model Summary diperoleh nilai probabilitas ( sig.F change) = 0,000. 
Karena nilan sig,f change 0,000 < 0,05 maka keputusannya adalah HO ditolak dan Ha 
diterima. 
 
Uji F 
Adapun hipotesis (dugaan) yang diajukan dalam uji F ini adalah ”ada pengaruh kualitas 
sistem (X1) dan kualitas informasi (X2) secara simultan (bersama-sama) terhadap 
kepuasaan pengguna (Y)”. 
Berdasarkan data tabel di atas, maka nilai Signifikan (Sig.) dari output Anova adalah 
sebesar 0. Hal itu berarti bahwa nilai  Sig <0,05, maka hipotesis diterima. Dengan 
demikian kualitas sistem (X1) dan kualitas informasi (X2) secara simultan berpengaruh 
terhadap kepuasan pengguna (Y). 
 
Uji T 
Berdasarkan hasil penelitian, maka: 

 Nilai t hitung  variabel kualitas sistem (X1) sebesar 0,688. Untuk mencari nilai t 
table digunakan rumus: 

T table = (α/2; n-k-1 atau df residual) 
                       = (0,05/2; 43-2-1) 
                       = 2,02108 

Berdasarkan penghitungan di atas, maka t hitung 0,688 < t table 2,02108. Hal ini berarti 
hipotesa ditolak. Artinya variabel kualitas sistem (X1) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabel kepuasan pengguna (Y) 

 Nilai T hitung variabel kualitas informasi (X2) sebesar 5,223. Sebagaimana 
penghitungan t table di atas, maka nilai t table adalah sebesar 2,02108. Hal ini 
Berarti nilai t hitung variabel kualitas informasi (X2) sebesar 5,223 > nilai t table 
adalah sebesar 2,02108. Hal itu berarti variabel X2 berpengaruh signifikan 
terhadap variabel kepuasan pengguna (Y). 
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 Selanjutnya berdasarkan nilai beta dapat diketahui bahwa variabel yang 
berpengaruh dominan pada variabel kepuasan pengguna (Y) adalah variabel 
kualitas informasi (X2) = 0,724 karena mempunyai nilai betanya lebih besar 
dibandingkan variabel kualitas system (X1) = 0,095. 

 
KESIMPULAN  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
Bahwa kualitas sistem tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna  
Sidalih  pada pemilu Tahun 2019 di KPU Kota  Bandar Lampung. Hal itu ditunjukkan 
pada uji t dimana nilai t hitung 0,688 < t table 2,02108. Dengan demikian, maka pengaruh 
variabel kualitas system tidak terlalu signifikan terhadap variabel Y. 
Bahwa kualitas infromasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna  
Sidalih  pada pemilu Tahun 2019 di KPU Kota  Bandar Lampung. Hal itu terlihat dimana 
nilai t hitung variabel kualitas informasi (X2) sebesar 5,223 > nilai t table 2,02108. Hal itu 
juga ditunjukkan selanjutnya berdasarkan nilai beta dimana nilai beta variabel kualitas 
informasi (X2) = 0,724 lebih besar dibandingkan nilai beta variabel kualitas system (X1) = 
0,095. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas informasi (X2) 
berpengaruh dominan terhadap variabel kepuasan pengguna (Y). 
Bahwa besar pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan 
pengguna Sidalih   pada pemilu Tahun 2019 di KPU Kota Bandar Lampung ditunjukkan 
berdasarakan data hasil uji regresi linear berganda dimana r² (r square) adalah 0,633. Hal 
itu berarti tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 
sebesar 63,3 %. 
   
DAFTAR PUSTAKA  
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dibandingkan variabel kualitas system (X1) = 0,095. 
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Bahwa kualitas sistem tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna  
Sidalih  pada pemilu Tahun 2019 di KPU Kota  Bandar Lampung. Hal itu ditunjukkan 
pada uji t dimana nilai t hitung 0,688 < t table 2,02108. Dengan demikian, maka pengaruh 
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nilai t hitung variabel kualitas informasi (X2) sebesar 5,223 > nilai t table 2,02108. Hal itu 
juga ditunjukkan selanjutnya berdasarkan nilai beta dimana nilai beta variabel kualitas 
informasi (X2) = 0,724 lebih besar dibandingkan nilai beta variabel kualitas system (X1) = 
0,095. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas informasi (X2) 
berpengaruh dominan terhadap variabel kepuasan pengguna (Y). 
Bahwa besar pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan 
pengguna Sidalih   pada pemilu Tahun 2019 di KPU Kota Bandar Lampung ditunjukkan 
berdasarakan data hasil uji regresi linear berganda dimana r² (r square) adalah 0,633. Hal 
itu berarti tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 
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ABSTRAK 
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) berperan sebagai pengawas 
pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi 
mewujudkan kedaulatan rakyat dalam menerapkan suatu prinsip dan nilai-nilai yang 
demokrasi agar terwujud cita-cita masyarakat yang demokratis. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung 
Selatan merupakan lokasi penelitian yang dipilih. Fokus penelitian merupakan strategi 
penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan menggunakan proses manajemen 
strategi. Tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana strategi penguatan kapasitas 
sumber daya manusia lembaga penyelenggara pemilu pada Badan Pengawas Pemilu 
Kabupaten Lampung Selatan. Pada hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan 
bahwa strategi Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sudah berjalan sesuai dengan 
perencanaan strategi yang dibuat. Dilihat dari analisis SWOT, yang menghasilkan 
kuadran I yaitu mendukung strategi agresif menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten 
Lampung selatan memiliki kekuatan serta peluang yang besar dalam situasi yang 
menguntungkan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dan meminimalisir 
kekurangan serta ancaman disekitarnya. 
 Kata Kunci: Strategi, Proses Manajemen Strategi, Manajemen Sumber Daya Manusia.   
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STRATEGIES FOR STRENGTHENING HUMAN RESOURCES CAPACITY GENERAL 
ELECTION ADMINISTRATION INSTITUTIONS 

 
ABSTRACT 

The General Elections Supervisory (BAWASLU) acting as a supervisor for the 
implementation of elections in accordance with statutory regulations in order to realize 
people's sovereignty in implementing democratic principles and values in order to realize 
the ideals of a democratic society. This research is a qualitative descriptive study which 
choose the BAWASLU Office of South Lampung Regency as a research location. The focus 
of the research is the strategy of strengthening human resource capacity by using a 
strategic management process. The purpose of the research is to find out how the strategy 
is to increase the human resource capacity of the elections Bawaslu of South Lampung 
Regency. In the research results obtained, it can be concluded that Bawaslu of South 
Lampung Regency has been running in accordance with the strategic planning made. 
Based on the SWOT analysis, which produces quadrant I, which supports an aggressive 
strategy, it shows that the Bawaslu of South Lampung Regency has great strengths and 
opportunities in favorable situations so that they can take advantage of existing 
opportunities and minimize weaknesses and threats around them. 
Keyword: Strategy, Strategic Management Process, Human Resource Management 

 
PENDAHULUAN  

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu sarana dalam melaksanakan kedaulatan 
rakyat dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). 
Tujuan diselenggarakannya pemilu adalah sebagai wadah untuk memilih wakil rakyat 
baik ditingkat pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Sesuai dengan 
amanat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
upaya dalam membentuk pemerintahan yang demokratis dan kuat serta memperoleh 
suatu dukungan rakyat dalam mewujudkan tujuan nasional. Dengan adanya Pemilu maka 
dapat mewakili aspirasi dari masyarakat secara langsung dan dalam hasil dari pemilu 
tersebut dapat melahirkan suatu pemerintahan yang sah dan demokratis sesuai yang 
diharapkan oleh masyarakat. Untuk itu, agar tercapainya pelaksanaan Pemilu yang bebas 
dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhi jalannya pemilu maka diperlukan suatu 
lembaga yang mampu berperan dalam tugas mengawasi pelaksanaan Pemilu yang sesuai 
dengan Undang-undang. Dalam hal ini, salah satu Lembaga yang merupakan Lembaga 
penyelenggara pemilu yang bersifat bebas dan mandiri adalah Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Bawaslu). 

Melalui tugas pengawasan oleh Bawaslu, pemilu yang dilaksanakan diharapkan 
mampu berjalan dengan profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Bawaslu dengan sengaja dibentuk 
dengan tugas mengawasi proses tahapan penyelenggaraan pemilu seperti menerima 
aduan masyarakat, menangani pelanggaran administratif serta menangani pelanggaran 
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STRATEGIES FOR STRENGTHENING HUMAN RESOURCES CAPACITY GENERAL 
ELECTION ADMINISTRATION INSTITUTIONS 

 
ABSTRACT 
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Lampung Regency has been running in accordance with the strategic planning made. 
Based on the SWOT analysis, which produces quadrant I, which supports an aggressive 
strategy, it shows that the Bawaslu of South Lampung Regency has great strengths and 
opportunities in favorable situations so that they can take advantage of existing 
opportunities and minimize weaknesses and threats around them. 
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amanat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
upaya dalam membentuk pemerintahan yang demokratis dan kuat serta memperoleh 
suatu dukungan rakyat dalam mewujudkan tujuan nasional. Dengan adanya Pemilu maka 
dapat mewakili aspirasi dari masyarakat secara langsung dan dalam hasil dari pemilu 
tersebut dapat melahirkan suatu pemerintahan yang sah dan demokratis sesuai yang 
diharapkan oleh masyarakat. Untuk itu, agar tercapainya pelaksanaan Pemilu yang bebas 
dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhi jalannya pemilu maka diperlukan suatu 
lembaga yang mampu berperan dalam tugas mengawasi pelaksanaan Pemilu yang sesuai 
dengan Undang-undang. Dalam hal ini, salah satu Lembaga yang merupakan Lembaga 
penyelenggara pemilu yang bersifat bebas dan mandiri adalah Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Bawaslu). 

Melalui tugas pengawasan oleh Bawaslu, pemilu yang dilaksanakan diharapkan 
mampu berjalan dengan profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Bawaslu dengan sengaja dibentuk 
dengan tugas mengawasi proses tahapan penyelenggaraan pemilu seperti menerima 
aduan masyarakat, menangani pelanggaran administratif serta menangani pelanggaran 

  

 

  

berupa pidana Pemilu yang berdasarkan tingkatannya.  Pada pelaksanaannya terdapat 
hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu, seperti halnya Bawaslu 
Kabupaten Lampung Selatan. Hampir tiga tahun berjalan, tantangan awal yang dihadapi 
Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan yaitu meliputi: Anggota/komisioner dapat 
dikatakan masih minim pengalaman tentang kepemiluan. Hal tersebut terjadi karena 
baru di patenkannya Bawaslu di tingkat Kabupaten, sehingga masih dikatakan minim 
pengalaman. kesekretariatan belum bersifat permanen, korsek dan BPP merupakan ASN 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang diperbantukan di Bawaslu 
Lampung Selatan. para staf teknis tergolong masih sedikit dan minim pengalaman 
tentang kepemiluan, karena sebelumnya belum berpengalaman dibidang kepemiluan. 
serta masih terdapat staf yang memiliki pekerjaan lebih dari satu tempat, dimana 
mereka masih memiliki pekerjaan tambahan disamping dari pekerjaan di Bawaslu. 

Tidak hanya itu, tugas pertama pasca dilantiknya Bawaslu Lamsel adalah 
mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Sehingga komisioner, sekretaris dan BPP 
beserta staf harus segera menyesuaikan diri dengan alur pekerjaan di Bawaslu. Oleh 
karena itu, bagi mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan alur pekerjaan 
maka akan tersingkir dengan sendirinya. Dampaknya adalah kerap terjadi pergantian 
korsek, BPP ataupun staf. Bawaslu harus memiliki strategi dalam mensukseskan jalannya 
demokrasi, seperti menurut Salusu (2006:101) strategi merupakan suatu seni dalam 
menggunakan komunikasi dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai tujuan 
melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan agar menghasilkan suatu keuntungan. 
Sehingga peneliti tertarik meneliti lebih dalam tentang bagaimana strategi yang 
dilakukan oleh Bawaslu Lamsel dalam melakukan penguatan kapasitas sumber daya 
manusia dilingkup internal lembaganya. Sehingga diharapkan pekerjaan-pekerjaan yang 
terkait dengan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran dapat berjalan 
secara cepat, tepat dan profesional. 
 
KERANGKA TEORI  

Strategi merupakan suatu seni dalam menggunakan komunikasi dan sumber daya 
suatu organisasi untuk mencapai tujuan melalui hubungan yang efektif dengan 
lingkungan agar menghasilkan suatu keuntungan menurut Salusu (2006:101), sementara 
itu menurut pendapat David (2011:18-19) Strategi ialah suatu  sarana bersama yang 
digunakan dalam tujuan jangka panjang yang akan dicapai. Sama halnya seperti yang 
diungkapkan oleh Stephanie K. Marrus dalam Umar (2013:16) strategi dipandang sebagai 
proses penentuan suatu rencana para pemimpin puncak yang mempunyai berfokus 
pada tujuan jangka panjang, serta menyusun cara dan upaya bagaimana agar tujuan 
tersebut bisa dicapai. 

Menurut Mintzberg, Steiner, dan Miner dalam Rangkuti (1998:4) mengungkapkan 
strategi adalah respon yang dilakukan secara terus-menerus ataupun adaptif terhadap 
peluang dan ancaman (eksternal) serta kekuatan dan kelemahan (internal) yang dapat 
membuat pengaruh bagi organisasi. Disisi lain Bryson (2001:189-190) menjelaskan bahwa 
strategi dapat dilihat seperti pola tujuan, kebijakan, progam suatu tindakan, keputusan 
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serta alokasi sumber daya yang mengungkapkan apa yang dilakukan organisasi, 
bagaimna organisasi itu, dan mengapa organisasi itu melakukannya.? 

Bagi keberlangsungan hidur suatu organisasi, Strategi merupakan hal penting 
dalam mencapai sasaran dan tujuan yang efektif serta efisien, organisasi harus bisa 
menghadapi masalah atau hambatan yang datang baik dalam organisasi maupun dari 
luar organisasi. seperti memurut David (2011:6) mengungkapkan proses tahapan 
manajemen strategis terdapat tiga tahapan yaitu: perumusan strategi, implementasi 
strategi dan evaluasi strategi. Proses dalam menentukan strategi menggunakan Teknik 
analisis SWOT dalam mengidentifikasi lingkungan internal dan lingkungan eksternal 
agar bisa menentukan strategi yang dapat diambil. Analisis SWOT merupakan pekerjaan 
yang cukup berat, hal tersebut dilihat dengan menggunakan alternatif-alternatif 
stratejik yang dapat disusun seperti menurut J.Salusu (2006: 350). Memaksimalkan 
kekuatan dan peluang untuk dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman sebagai 
penentu langkah apa yang nantinya akan di ambil. 

Menurut yang diungkapkan Rangkuti (2013) analisis SWOT ialah sebuah alat 
formulasi strategi dengan berbagai faktor yang sistematis dalam merumuskan strategi 
dari sebuah penelitian. Dalam kaitannya dengan strategi, terdapat manajemen sumber 
daya manusia yang harus memenuhi suatu kebijakan dan latihan agar kebutuhan 
karyawan dan aspek-aspek yang terdapat dalam sumber daya manusia seperti posisi 
manajemen, rekrutmen, penyaringan, pelatihan, kompensasi, dan penilaian prestasi 
kerja karyawan dapat terpenuhi hal tersebut disampaikan oleh Dessler (2010:4) 

Snell dan Bohlander (2010:4) mengungkapkan bahwa manajemen sumber daya 
manusia ialah suatu proses yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan 
organisasi dan orang yang menjalankannya. Di sisi lain, menurut Mathis dan Jackson 
(2011), sumber daya manusia adalah suatu proses pembentukan sistem manajemen 
dalam memastikan potensi yang dimiliki manusia agar dimanfaatkan secara efektif dan 
efisien untuk mencapai tujuan suatu organisasi. 

Maka manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi organisasi untuk  
mengelola, dan mengatur, serta memanfaatkan karyawan sehingga bisa berfungsi secara 
produktif demi tercapainya tujuan dari suatu organisasi. Manajemen sumber daya 
manusia adalah suatu tindakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai 
sumber daya yang cukup berpotensial, dan perlu dikembangkan sedemikian rupa 
sehingga mampu memberikan kontribusi secara maksimal bagi organisasi maupun 
pengembangan diri. Dalam hal ini, diperlukannya strategi dalam mengatur dan 
mengelola kapasitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada. 

Kapasitas merupakan kekuatan dan kebijakan yang berarti bahwa seseorang yang 
memiliki kekuasaan dapat melakukan segala sesuatu yang diwujudkan dalam tindakan, 
sehingga dapat meningkatkan kapasitas kerja. Maka dari itu, peningkatan kapasitas 
merupakan suatu upaya dalam meningkatkan keterampilan seseorang sehingga pegawai 
memiliki keterampilan yang lebih produktif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut di ungkapkan oleh Nasution (2011:1) 
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METODE  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, adapun fokus penelitian mengenai strategi penguatan kapasitas sumber daya 
manusia Lembaga penyelenggara pemilihan umum pada Badan Pengawas Pemilu 
Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan proses tahapan manajemen strategi 
yang meliputi perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi.  

Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara secara mendalam dan 
terstruktur serta observasi dilapangan, dan dengan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan merupakan analisis data kualitatif dengan penggunaan model secara 
interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Haris Herdiansyah (2012:164), Aktivitas 
dalam menganalisis data tersebut meliputi pengumpulan data- data, reduksi data, dan 
display data, serta penarikan kesimpulan. Menggunakan suatu Teknik keabsahan data 
dalam pengujian kredibilitas terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik dan 
triangulasi waktu. 

  
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Strategi menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan suatu landasan 
mencapai tujuan dalam berbagai bentuk. Bentuk dari sebuah strategi tersebut 
diwujudkan kedalam beberapa rumusan yang dikaji secara mendalam oleh organisasi. 
Strategi penting bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan 
tujuan yang efektif serta efisien, organisasi harus dapat menghadapi setiap masalah 
yang datang di dalam organisasi maupun dari luar organisasi. seperti menurut 
pernyataan dari Salusu (2006:101) mengenai strategi adalah seni dalam menggunakan 
komunikasi dan sumber daya organisasi dalam mencapai sasarannya melalui hubungan 
yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang menguntungkan. adapun proses 
tahapan strategi menurut David (2011:6) adalah sebagai berikut: 
 
Perencanaan Strategi 

Berdasarkan proses tahapan manajemen strategi, Tahap pertama adalah proses 
perencanaan strategi dalam suatu organisasi merupakan tahap awal yang tidak mudah. 
Dalam mengembangkan visi dan misi serta pengembangan tujuan dilakukan oleh 
Bawaslu. Dalam hal ini diperlukan suatu teknik yang tepat dalam menentukan suatu 
perencanaan strategi yaitu dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT 
merupakan alat dalam menentukan langkah yang akan diambil organisasi dalam 
menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memaksimalkan suatu kekuatan dan 
peluang agar dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman yang ada. 

Berdasarkan hasil penelitian, Langkah pertama yang penulis lakukan adalah  
mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dengan 
menggunakan triangulasi dari jawaban informan. Kemudian penulis masukkan kedalam 
tabel analisis SWOT agar mempermudah pembaca dalam memahaminya. Berikut tabel 
yang akan digunakan dalam pembahasan: 
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Tabel 1.  Analisis SWOT Bawaslu Lampung Selatan 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor  
Internal 

Kekuatan Kelemahan 
1. Para pimpinan merupakan orang-

orang yang berpengalaman dibidang 
kepemiluan; 

2. Para pimpinan merupakan mantan 
aktivis baik saat di kampus maupun di 
masyarakat; 

3. Para pimpinan dan staf memiliki latar 
belakang Pendidikan yang beragam; 

4. Para pimpinan bertempat tinggal di 
kecamatan yang berbeda-beda sehingga 
mempermudah proses pencegahan dan 
penindakan pelanggaran; 

5. Staf mimiliki minat belajar yang cukup 
baik; 

6. Staf memiliki kualitas kerja yang 
cukup baik; 

7. Beberapa staf merupakan mantan staf 
pengawas pemilu kabupaten (adhoc); 

8. Berbagai aturan perundang-undangan 
tentang pemilu mudah di dapat dan di 
akses. 

9. Penerapan Manajemen Qalbu 
10. Kepala kesekretariatan merupakan 

ASN yang berkompeten dibidang 
kepemiluan karena memenuhi syarat 
khusus Badan Kepegawaian dan Diklat 
Daerah (BKD) 

1. Terdapat staf yang minim 
pengalaman dan pengetahuan 
tentang pengawasan. 

2. Para pimpinan belum memiliki 
relasi yang mapan; 

3. Kesektariatan Bawaslu 
Lampung Selatan belum 
bersifat permanen masih 
menginduk ke Provinsi; 

4. Staf merupakan pekerja 
kontrak tahunan sehingga 
potensi keluar masuk staf 
cukup besar; 

5. Disiplin waktu dalam bekerja 
masih rendah; 

6. Jarak tempuh tempat kerja 
terlalu jauh dan wilayah kerja 
yang luas; 

7. Minimnya jumlah SDM yang 
ada tidak sebanding dengan 
pekerjaan yang diberikan, 
terlebih ketika memasuki masa 
pemilu yang membutuhkan 
banyak SDM.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor  
Eksternal 

Peluang Ancaman 
1. Kemudahan dalam mengakses 

jaringan kamunikasi (internet) 
sehingga pencegahan dan penindakan 
pelanggaran berjalan dengan lancar 
dan cepat; 

2. Kegiatan peningkatan SDM cukup 
banyak seperti Rakor, Rakernis, 
Bimtek dan sebagainya; 

3. Koordinasi dan Komunikasi antar 
Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi 
dan RI cukup baik; 

4. Terdapat lingkungan kerja yang 
nyaman diimbangi dengan fasilitas 
yang memadai; 

5. Koordinasi dan Komunikasi dengan 
jajaran Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah, berjalan baik; 

6. Dukungan berbagai elemen 

1. Terdapat beberapa titik di 
Kecamatan yang memiliki 
Jaringan komunikasi kurang 
bagus(blank spot); 

2. Akses transportasi seperti jalan 
antar kecamatan banyak yang 
rusak sehingga bisa menghambat 
berjalannya kegiatan; 

3. Kurangnya pemahaman 
masyarakat terhadap keberadaan 
lembaga pengawas pemilu; 

4. Bawaslu Lamsel belum memiliki 
kantor tetap. 
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Tabel 1.  Analisis SWOT Bawaslu Lampung Selatan 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor  
Internal 

Kekuatan Kelemahan 
1. Para pimpinan merupakan orang-

orang yang berpengalaman dibidang 
kepemiluan; 

2. Para pimpinan merupakan mantan 
aktivis baik saat di kampus maupun di 
masyarakat; 

3. Para pimpinan dan staf memiliki latar 
belakang Pendidikan yang beragam; 

4. Para pimpinan bertempat tinggal di 
kecamatan yang berbeda-beda sehingga 
mempermudah proses pencegahan dan 
penindakan pelanggaran; 

5. Staf mimiliki minat belajar yang cukup 
baik; 

6. Staf memiliki kualitas kerja yang 
cukup baik; 

7. Beberapa staf merupakan mantan staf 
pengawas pemilu kabupaten (adhoc); 

8. Berbagai aturan perundang-undangan 
tentang pemilu mudah di dapat dan di 
akses. 

9. Penerapan Manajemen Qalbu 
10. Kepala kesekretariatan merupakan 

ASN yang berkompeten dibidang 
kepemiluan karena memenuhi syarat 
khusus Badan Kepegawaian dan Diklat 
Daerah (BKD) 

1. Terdapat staf yang minim 
pengalaman dan pengetahuan 
tentang pengawasan. 

2. Para pimpinan belum memiliki 
relasi yang mapan; 

3. Kesektariatan Bawaslu 
Lampung Selatan belum 
bersifat permanen masih 
menginduk ke Provinsi; 

4. Staf merupakan pekerja 
kontrak tahunan sehingga 
potensi keluar masuk staf 
cukup besar; 

5. Disiplin waktu dalam bekerja 
masih rendah; 

6. Jarak tempuh tempat kerja 
terlalu jauh dan wilayah kerja 
yang luas; 

7. Minimnya jumlah SDM yang 
ada tidak sebanding dengan 
pekerjaan yang diberikan, 
terlebih ketika memasuki masa 
pemilu yang membutuhkan 
banyak SDM.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor  
Eksternal 

Peluang Ancaman 
1. Kemudahan dalam mengakses 

jaringan kamunikasi (internet) 
sehingga pencegahan dan penindakan 
pelanggaran berjalan dengan lancar 
dan cepat; 

2. Kegiatan peningkatan SDM cukup 
banyak seperti Rakor, Rakernis, 
Bimtek dan sebagainya; 

3. Koordinasi dan Komunikasi antar 
Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi 
dan RI cukup baik; 

4. Terdapat lingkungan kerja yang 
nyaman diimbangi dengan fasilitas 
yang memadai; 

5. Koordinasi dan Komunikasi dengan 
jajaran Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah, berjalan baik; 

6. Dukungan berbagai elemen 

1. Terdapat beberapa titik di 
Kecamatan yang memiliki 
Jaringan komunikasi kurang 
bagus(blank spot); 

2. Akses transportasi seperti jalan 
antar kecamatan banyak yang 
rusak sehingga bisa menghambat 
berjalannya kegiatan; 

3. Kurangnya pemahaman 
masyarakat terhadap keberadaan 
lembaga pengawas pemilu; 

4. Bawaslu Lamsel belum memiliki 
kantor tetap. 

  

 

  

masyarakat seperti media massa, LSM, 
pemuda dan mahasiswa, cukup tinggi; 

7. Ketersediaan anggaran yang memadai 
8. Dukungan peraturan perundang-

undangan terhadap kelembagaan 
pemilu cukup kuat (tidak hanya sebagai 
lembaga pengawas namun juga sebagai 
Lembaga peradilan pemilu) 

Sumber: diolah oleh peneliti 2021 
 
Setelah mendapatkan informasi terkait factor internal dan eksternal di lingkup 

Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, langkah kedua ialah melakukan pemberian bobot 
dan rating yang dilakukan oleh pihak Bawaslu langsung dalam perencanaan dan 
implementasi strategi Bawaslu seperti Ketua Bawaslu.  

 
Tabel 2. Penentu Bobot dan Rating 

 

Faktor-faktor Strategi Bobot  Rating  Bobot x 
Rating 

KEKUATAN 
 

1. Para pimpinan merupakan orang-orang yang berpengalaman 
dibidang kepemiluan; 

2. Para pimpinan merupakan mantan aktivis baik saat di kampus 
maupun di masyarakat; 

3. Para pimpinan dan staf memiliki latar belakang Pendidikan 
yang beragam; 

4. Para pimpinan bertempat tinggal di kecamatan yang berbeda-
beda sehingga mempermudah proses pencegahan dan 
penindakan pelanggaran; 

5. Staf mimiliki minat belajar yang cukup baik; 
6. Staf memiliki kualitas kerja yang cukup baik; 
7. Beberapa staf merupakan mantan staf pengawas pemilu 

kabupaten (adhoc); 
8. Berbagai aturan perundang-undangan tentang pemilu mudah di 

dapat dan di akses. 
9. Penerapan Manajemen Qalbu 
10. Kepala kesekretariatan merupakan ASN yang berkompeten 

dibidang kepemiluan karena memenuhi syarat khusus Badan 
Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) 
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0.16 

 
0.9 

 
0.9 

 
0.9 

0.16 
0.16 
0.16 

 
0.16 

 
0.16 

 
0.16 

Jumlah  0.5  3.82 

KELEMAHAN 
 

1. Terdapat staf yang minim pengalaman dan pengetahuan 
tentang pengawasan. 

2. Para pimpinan belum memiliki relasi yang mapan; 
3. Kesektariatan Bawaslu Lampung Selatan belum bersifat 

permanen masih menginduk ke Provinsi; 
4. Staf merupakan pekerja kontrak tahunan sehingga potensi 

keluar masuk staf cukup besar; 
5. Disiplin waktu dalam bekerja masih rendah; 
6. Jarak tempuh tempat kerja terlalu jauh dan wilayah kerja yang 

luas; 
7. Minimnya jumlah SDM yang ada tidak sebanding dengan 

pekerjaan yang diberikan, terlebih ketika memasuki masa 
pemilu yang membutuhkan banyak SDM.  
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Jumlah  0.5  3.34 

Total  1   
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langkah yang ke tiga adalah merumuskan alternative-alternatif strategi kedalam 
matriks SWOT yang didasari factor-faktor strategi yang telah diidentifikasi. Dari data 
yang didapat kemudian peneliti analisis serta di kaji sesuai dengan tujuan peneliti. 
Selanjutnya hasil dari pemberian bobot dan rating, dianalisis kembali demi mengetahui 
strategi yang ada guna menentukan strategi yang tepat. 

Dari data yang diperoleh hal yang dilakukan selanjutnya adalah memposisikan 
titik koordinat analisis internal dan eksternal sebagai berikut: 

 Titik Koordinat Analisis Internal 
= (Jumlah Total Kekuatan- JumlahTotal Kelemahan) 
= 3.82 – 3.34 
= 0.48 

 Titik Koordinat Analisis Eksternal 
= (Jumlah Total Peluang- Jumlah Total Ancaman) 
= 2.02 - 1.38 
= 0.64 
Langkah terakhir yaitu menentukan posisi kuadran yang sesuai dengan 

perhitungan diatas. Adapun kuadran tersebut terbagi menjadi kuadran mendukung 
strategi agresif (I), strategi diversifikasi(II), strategi Turn-around(III), dan strategi 
defensive(IV). Maka selanjutnya dapat diketahui bahwa posisi yang diperoleh Bawaslu 
Kabupaten Lampung Selatan berada di kuadran I yakni mendukung strategi yang 
Agresif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan 
memiliki kekuatan di internal lembaganya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai perebut 
peluang yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Rangkuti (2013) pada posisi kuadran I 
merupakan suatu situasi atau keadaan yang sangat menguntungkan. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan 
berfokus pada: 

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengawas pemilu tiap 
tingkatan. 

2. Perlunya peningkatkan penggunaan suatu sistem informasi dan kualitas data 
serta informasi kinerja kelembagaan. 

3. Peningkatan kualitas berupa sarana dan prasarana serta pengelolaannya 
dalam rangka mendukung upaya peningkatan kinerja Lembaga. 

4. Peningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, serta supervisi bersama  para 
pemangku kepentingan Pemilu dalam upaya pencegahan, pengawasan dan 
penindak suatu pelanggaran serta penyelesaian sengketa dalam pemilu. 

Dari focus strategi yang dihasilkan diatas, maka kekuatan dan peluang yang ada 
merupakan suatu keuntungan yang dimiliki oleh Bawaslu dengan meminimalisir 
kekurangan dan ancaman yang ada. 
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langkah yang ke tiga adalah merumuskan alternative-alternatif strategi kedalam 
matriks SWOT yang didasari factor-faktor strategi yang telah diidentifikasi. Dari data 
yang didapat kemudian peneliti analisis serta di kaji sesuai dengan tujuan peneliti. 
Selanjutnya hasil dari pemberian bobot dan rating, dianalisis kembali demi mengetahui 
strategi yang ada guna menentukan strategi yang tepat. 

Dari data yang diperoleh hal yang dilakukan selanjutnya adalah memposisikan 
titik koordinat analisis internal dan eksternal sebagai berikut: 

 Titik Koordinat Analisis Internal 
= (Jumlah Total Kekuatan- JumlahTotal Kelemahan) 
= 3.82 – 3.34 
= 0.48 

 Titik Koordinat Analisis Eksternal 
= (Jumlah Total Peluang- Jumlah Total Ancaman) 
= 2.02 - 1.38 
= 0.64 
Langkah terakhir yaitu menentukan posisi kuadran yang sesuai dengan 

perhitungan diatas. Adapun kuadran tersebut terbagi menjadi kuadran mendukung 
strategi agresif (I), strategi diversifikasi(II), strategi Turn-around(III), dan strategi 
defensive(IV). Maka selanjutnya dapat diketahui bahwa posisi yang diperoleh Bawaslu 
Kabupaten Lampung Selatan berada di kuadran I yakni mendukung strategi yang 
Agresif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan 
memiliki kekuatan di internal lembaganya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai perebut 
peluang yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Rangkuti (2013) pada posisi kuadran I 
merupakan suatu situasi atau keadaan yang sangat menguntungkan. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan 
berfokus pada: 

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengawas pemilu tiap 
tingkatan. 

2. Perlunya peningkatkan penggunaan suatu sistem informasi dan kualitas data 
serta informasi kinerja kelembagaan. 

3. Peningkatan kualitas berupa sarana dan prasarana serta pengelolaannya 
dalam rangka mendukung upaya peningkatan kinerja Lembaga. 

4. Peningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, serta supervisi bersama  para 
pemangku kepentingan Pemilu dalam upaya pencegahan, pengawasan dan 
penindak suatu pelanggaran serta penyelesaian sengketa dalam pemilu. 

Dari focus strategi yang dihasilkan diatas, maka kekuatan dan peluang yang ada 
merupakan suatu keuntungan yang dimiliki oleh Bawaslu dengan meminimalisir 
kekurangan dan ancaman yang ada. 
 
 
 
 

  

 

  

Implementasi Strategi 
Setelah rencana strategi dirumuskan maka tindakan selanjutnya yaitu 

pelaksanaan strategi, tentang bagaimana strategi tersebut dilaksanakan dalam 
kenyataannya. Mengimplementasikan strategi sama seperti mendorong atau mobilisasi 
seorang pimpinan dan karyawan untuk melaksanakan strategi yang sudah dirumuskan. 
Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap implementasi ini Bawaslu Kabupaten Lampung 
Selatan telah menerapkan beberapa tindakan yaitu meliputi: (1) Sasaran tahunan. 
merupakan turunan dari rencana strategi yang dirancang oleh Bawaslu RI dan telah 
dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. (2) motivasi karyawan. Dilakukan 
dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan cara melakukan 
pendekatan emosional terhadap karyawan. 

Selanjutnya, (3) mengalokasikan sumber daya yang ada. sehingga strategi yang 
sudah dirumuskan bisa diimplementasikan dengan baik seperti sumber daya keuangan, 
sumber daya fisik, sumber daya teknologi dan sumber daya manusia. (4) kebijakan 
strategis, dalam hal ini terbagi menjadi dua kebijakan utama yaitu kebijakan pembagian 
beban kerja dan hasil kerja. (5) struktur organisasi, dibuat dalam rangka mempermudah 
menempatkan hierarki dalam strtuktur organisasi yang ada di Bawaslu Kabupaten 
Lampung Selatan. serta (6) kepemimpinan. Merupakan hal yang sangat penting dalam 
organisasi, karena seorang pemimpin akan menentukan keputusan yang akan di ambil. 
Dalam hal ini, strategi dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di 
Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan meliputi Meningkatkan kompetensi sumber daya 
manusia pengawas pemilu tiap tingkatan dan peningkatkan kualitas kerjasama, 
koordinasi, serta supervisi bersama  para pemangku kepentingan. 

 
Evaluasi Strategi 

Evaluasi strategik merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan manajemen 
strategik. Mengevaluasi berarti menilai setiap aktivitas agar seluruh kegiatan strategik 
sesuai dengan yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga 
pokok kerangka kerja evaluasi strategi:  
a. Mengulas kembali faktor internal dan eksternal yang merupakan dasar strategi 

tersebut berjalan. Dimana dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang 
ada di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terdapat factor internal dan eksternal. 
Dalam hal ini menggunakan Analisis SWOT untuk mengidentifikasi factor tersebut 
agar dapat menentukan strategi yang diambil.  

b. Pengukuran kinerja. Setelah dilakukannya analisis SWOT dan dibuatnya strategi, maka 
tugas selanjutnya adalah mengimplementasikan strategi yang telah dibuat tersebut. 
Dalam hal ini, implementasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung 
Selatan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di 
Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sudah cukup baik. dapat dilihat dari banyaknya 
kekuatan serta peluang yang ada dibandingkan kelemahan dan ancaman. Sehingga 
dapat memilimalisir suatu kelemahan danancaman yang ada. Sehingga dengan 
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adanya strategi yang dibuat membuat sumber daya manusia yang ada di Bawaslu 
Kabupaten Lampung Selatan menjadi lebih baik.  

c. Mengambil langkah-langkah perbaikan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang 
dilakukan, pastilah menemukan suatu kendala didalamnya. Sama seperti yang ada di 
Bawaslu Lamsel. Seperti contoh kendala yang ada yaitu masih terdapat staf yang 
minim pengalaman dan pengetahuan tentang pengawasan. Maka langkah perbaikan 
yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menangani kendala yang ada seperti melibatkan 
staf pada kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi maupun Bawaslu RI seperti Rakor, 
Rakernis, Bimtek dll. membedah Undang-Undang, melatih membuat surat, kajian 
penindakan pelanggaran dll. Serta memberikan motivasi semangat kerja serta ikut 
mendampingi kegiatan apapun. Hal tersebut dilakukan guna membuat staf yang 
kurang pengalaman dan pengetahuan bisa belajar dan memahami dengan tugas yang 
diberikan. 

 
KESIMPULAN   
Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Bawaslu Lampung Selatan 
dalam mendukung upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan 
menggunakan tahapan manajemen strategi adalah sebagai berikut: Dalam proses 
perencanaan strategi, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menggunakan analisis 
SWOT dalam merumuskan strategi. Setelah dilakukannya analisis SWOT, Maka 
digambarkan dalam bentuk matriks analisis SWOT serta perhitungannya dan 
menghasilkan posisi strategi Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan berada di posisi 
kuadran I yaitu mendukung strategi yang Agresif. Strategi yang dihasilkan adalah:  

a. Melibatkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengawas 
pemilu tiap tingkatan. 

b. Perlunya peningkatkan penggunaan suatu sistem informasi dan kualitas data 
serta informasi kinerja kelembagaan. 

c. Peningkatan kualitas berupa sarana dan prasarana serta pengelolaannya dalam 
rangka mendukung upaya peningkatan kinerja Lembaga. 

d. Peningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, serta supervisi bersama  para 
pemangku kepentingan Pemilu dalam upaya pencegahan, pengawasan dan 
penindak suatu pelanggaran serta penyelesaian sengketa dalam pemilu. 

Implementasi telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan 
perencanaan strategi. Bawaslu Lamsel menerapkan beberapa tindakan yaitu meliputi: 
Sasaran tahunan, tindakan motivasi karyawan, mengalokasikan sumber daya yang ada 
sehingga strategi yang sudah dirumuskan bisa diimplementasikan, kebijakan strategis, 
struktur organisasi, serta kepemimpinan. Terakhir evaluasi yang dilakukan dilingkungan 
Bawaslu Lamsel meliputi: Mengulas kembali factor internal dan eksternal yang 
merupakan dasar strategi tersebut berjalan, Pengukuran sebuah kinerja dan Mengambil 
langkah-langkah suatu perbaikan.  
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adanya strategi yang dibuat membuat sumber daya manusia yang ada di Bawaslu 
Kabupaten Lampung Selatan menjadi lebih baik.  

c. Mengambil langkah-langkah perbaikan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang 
dilakukan, pastilah menemukan suatu kendala didalamnya. Sama seperti yang ada di 
Bawaslu Lamsel. Seperti contoh kendala yang ada yaitu masih terdapat staf yang 
minim pengalaman dan pengetahuan tentang pengawasan. Maka langkah perbaikan 
yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menangani kendala yang ada seperti melibatkan 
staf pada kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi maupun Bawaslu RI seperti Rakor, 
Rakernis, Bimtek dll. membedah Undang-Undang, melatih membuat surat, kajian 
penindakan pelanggaran dll. Serta memberikan motivasi semangat kerja serta ikut 
mendampingi kegiatan apapun. Hal tersebut dilakukan guna membuat staf yang 
kurang pengalaman dan pengetahuan bisa belajar dan memahami dengan tugas yang 
diberikan. 

 
KESIMPULAN   
Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Bawaslu Lampung Selatan 
dalam mendukung upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan 
menggunakan tahapan manajemen strategi adalah sebagai berikut: Dalam proses 
perencanaan strategi, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menggunakan analisis 
SWOT dalam merumuskan strategi. Setelah dilakukannya analisis SWOT, Maka 
digambarkan dalam bentuk matriks analisis SWOT serta perhitungannya dan 
menghasilkan posisi strategi Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan berada di posisi 
kuadran I yaitu mendukung strategi yang Agresif. Strategi yang dihasilkan adalah:  

a. Melibatkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengawas 
pemilu tiap tingkatan. 

b. Perlunya peningkatkan penggunaan suatu sistem informasi dan kualitas data 
serta informasi kinerja kelembagaan. 

c. Peningkatan kualitas berupa sarana dan prasarana serta pengelolaannya dalam 
rangka mendukung upaya peningkatan kinerja Lembaga. 

d. Peningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, serta supervisi bersama  para 
pemangku kepentingan Pemilu dalam upaya pencegahan, pengawasan dan 
penindak suatu pelanggaran serta penyelesaian sengketa dalam pemilu. 

Implementasi telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan 
perencanaan strategi. Bawaslu Lamsel menerapkan beberapa tindakan yaitu meliputi: 
Sasaran tahunan, tindakan motivasi karyawan, mengalokasikan sumber daya yang ada 
sehingga strategi yang sudah dirumuskan bisa diimplementasikan, kebijakan strategis, 
struktur organisasi, serta kepemimpinan. Terakhir evaluasi yang dilakukan dilingkungan 
Bawaslu Lamsel meliputi: Mengulas kembali factor internal dan eksternal yang 
merupakan dasar strategi tersebut berjalan, Pengukuran sebuah kinerja dan Mengambil 
langkah-langkah suatu perbaikan.  
 
 

  

 

  

Adapun beberapa saran dari penulis antara lain:   
1. Dalam proses perencanaan sebaiknya Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan 

Lebih meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dalam merumuskan 
kebijakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengawas Pemilu. 
Termasuk dalam hal membangun kerjasama, koordinasi, dan supervisi dengan 
para pemangku kepentingan. 

2. Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sebaiknya tidak hanya melaksanakan 
sasaran tahunan yang dibuat oleh Bawaslu RI, tetapi juga membuat sasaran 
strategi bulanan bahkan mingguan agar implementasi strategi berjalan secara 
maksimal, meningkatkan profesionalitas kerja pimpinan dan staf serta 
meningkatkan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten 
Lampung Selatan. 

3. Sebaiknya, evaluasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan lebih 
mencermati faktor kekurangan dan ancaman dalam analisis SWOT demi 
terciptanya strategi yang tepat. 
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Abstrak 
Generasi milenial tidak terlepas dari penggunaan media sosial memberikan pola khas 
dalam proses sosialisasi dan komunikasi politik dalam pembentukan orientasi dan 
budaya politik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui tipe budaya politik generasi milenial. Budaya politik dianalisis melalui 
orientasi politik (orientasi kognitif, afektif, dan evaluative). Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif dengan strategi penghubung (analisis naratif dan studi kasus 
individual). Narasi berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 11 informan yang 
mengikuti pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tipe budaya politik generasi milenial yang terbentuk adalah Budaya Politik Subjek 
Partisipan. Sehingga seluruh pihak terkait harus transparan, berintegritas, kredibel dan 
melakukan pendekatan dengan bergaya modern. 
Kata Kunci; Budaya Politik; Orientasi Politik; Generasi Milenial; Sosialisasi Politik; Media 
Sosial;  
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Abstrak 
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metode kualitatif deskriptif dengan strategi penghubung (analisis naratif dan studi kasus 
individual). Narasi berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 11 informan yang 
mengikuti pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tipe budaya politik generasi milenial yang terbentuk adalah Budaya Politik Subjek 
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Milenial Generation Political Culture in the Constitutional General Elections in 2019  
(Study in the City Of Bandar Lampung) 

 
Abstract 

The millennial generation cannot be separated from the use of social media which 
provides a distinctive pattern in the process of socialization and political communication 
in shaping a different political orientation and culture from previous generations. The 
purpose of this study is to determine the type of millennial generation political culture. 
Political culture is analyzed through political orientation (cognitive, affective, and 
evaluative orientation). This research uses descriptive qualitative methods with a 
connecting strategy (narrative analysis and individual case studies). The narrative is 
based on the results of in-depth interviews with 11 informants who participated in the 
2019 simultaneous elections in Bandar Lampung. The results showed that the type of 
millennial generation political culture that was formed was Participant Subject Political 
Culture. So that all related parties must be transparent, have integrity, credible and 
approach in a modern style. 
Keywords: Political Culture; Political Orientation; Millennial Generation; Political 
Socialization; Social Media. 
 
PENDAHULUAN 

Budaya politik yang partisipatif dapat mendukung terbentuknya sebuah system 
politik yang demokratik dan sumber utama pembentukannya yaitu melalui civic culture 
yang dipengaruhi oleh pola pikir, orientasi, perilaku dan peralatan (media massa). Pada 
masa kekinian budaya politik yang terbentuk dapat dipengaruhi oleh isu-isu politik yang 
dinamis dan terus berkembang salah satu isu yang menarik adalah orientasi politik 
generasi milenial. Generasi milenial yakni generasi yang kini berusia kisaran 17-38 tahun, 
dinilai melek teknologi dan sangat erat hubungannya dengan penggunaan media sosial 
sehingga dianggap sebagai penggerak media sosial, sehingga agar terwujud orientasi 
politik dan budaya politik yang partisipatif dibutuhkan interaksi generasi milenial dalam 
ranah politik dan media massa masuk dalam infrastruktur politik.  

Orientasi politik generasi milenial tentu menjadi sorotan hal ini dikarenakan 
generasi milenial sangat berkaitan dengan jumlah DPT yang tak terlepas dari 
penggunaan media sosial. Menurut Saiful Mujani Research & Consulting pemilih berusia 
17-38 tahun mencapai 55% pada 2019 dan pemilih dengan rentang usia ini berasal dari 
generasi milenial yang notabenenya tidak dapat dipisahkan dari media mainstream atau 
media sosial. Perkembangan media massa dalam proses demokratisasi berlangsung 
interaktif, canggih dan dinamis, opini publik dapat sangat mudah dibentuk melalui 
pemberitaan yang diterbitkan. Perubahan yang dinamis ini menyebabkan sosialisasi 
politik dan komunikasi politik lewat pemberitaan di media sosial signifikan 
memengaruhi orientasi politik generasi milenial ketimbang media meinstream lainnya. 

Berdasarkan survey CSIS tahun 2017 terdapat 54,7% generasi milenial Indonesia 
menggunakan Ig, 81,7% menggunakan Fb, dan 70,3% melakukan komunikasi dengan Wa, 
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sehingga kampanye politik juga kini merebah via Yt dan Fb, melakukan sebar petisi 
secara online, hingga memviralkan video di Ig, dan bertarung untuk menjadi trending 
topic di Tw. Media sosial begitu erat dengan generasi milenial menjadi celah tersendiri 
dalam panggung perpolitikan karena pemberitaan di media sosial sulit untuk 
dipertanggung jawabkan kebenarannya, dan bertaburnya berita bohong (hoax), serta 
ujaran kebencian, hingga fitnah (black campaign) dapat memengaruhi orientasi politik 
generasi milenial, terlebih penggabungan antara pemilihan legislatif dan eksekutif di 
tahun 2019 apapun latar belakangnya tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi para 
calon legislatif maupun eksekutif yang bertarung memperebutkan suara milenial di 
tengah kuatnya pusaran media sosial, maka berdasarkan data KPU, jumlah pemilih 
milenial mencapai 70–80 juta jiwa dari 193 juta pemilih di Indonesia yang artinya, sekitar 
35–40% memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu dengan angka tersebut tidak 
dapat dipungkiri bahwa orientasi politik generasi milenial menjadi sorotan para 
pemburu kekuasaan. 

Generasi milenial yang cenderung aktif, dinamis dan kritis di media sosial 
seharusnya mampu mengaplikasikan secara nyata membangun budaya politik yang 
partisipatif. Bila merujuk pada data KPU Kota Bandar Lampung terkait angka partisipasi 
pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 dengan 
angka 73,2% maka terjadi kenaikan jumlah partisipasi pemilih pada pemilu serentak 
tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. Berikut tabel hasil rekapitulasi pemungutan suara: 

 
Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak 2019 

No. Kecamatan DPT Partisipasi % 
1 Bumi Waras 35.096 31.383 89,42% 
2 Enggal 16.523 13.915 84,22% 
3 Kedamaian 33.877 28.818 85,07% 
4 Kedaton 31.039 28.075 90,45% 
5 Kemiling 47.052 42.560 90,45% 
6 Labuhan Ratu 29.593 25.051 84,65% 
7 Langkapura 24.143 21.728 90,00% 
8 Panjang 43.208 38.435 88,95% 
9 Rajabasa 28.283 25.688 90,82% 
10 Sukabumi 38.099 35.178 92,33% 
11 Sukarame 37.653 33.622 89,29% 
12 Tanjung Karang Barat 34.864 31.864 91,40% 
13 Tanjung Karang Pusat 34.659 27.949 80,64% 
14 Tanjung Karang Timur 21.738 20.313 93,44% 
15 Tanjung Senang 33.922 29.558 87,14% 
16 Teluk Betung Barat 22.042 19.189 87,06% 
17 Teluk Betung Selatan 27.668 22.729 82,15% 
18 Teluk Betung Timur 28.722 25.329 88,19% 
19 Teluk Betung Utara 20.499 27.907 91,50% 
20 Way Halim 39.494 36.172 91,59% 
 Total 638.174 565.463 88,61% 

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung. 
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sehingga kampanye politik juga kini merebah via Yt dan Fb, melakukan sebar petisi 
secara online, hingga memviralkan video di Ig, dan bertarung untuk menjadi trending 
topic di Tw. Media sosial begitu erat dengan generasi milenial menjadi celah tersendiri 
dalam panggung perpolitikan karena pemberitaan di media sosial sulit untuk 
dipertanggung jawabkan kebenarannya, dan bertaburnya berita bohong (hoax), serta 
ujaran kebencian, hingga fitnah (black campaign) dapat memengaruhi orientasi politik 
generasi milenial, terlebih penggabungan antara pemilihan legislatif dan eksekutif di 
tahun 2019 apapun latar belakangnya tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi para 
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milenial mencapai 70–80 juta jiwa dari 193 juta pemilih di Indonesia yang artinya, sekitar 
35–40% memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu dengan angka tersebut tidak 
dapat dipungkiri bahwa orientasi politik generasi milenial menjadi sorotan para 
pemburu kekuasaan. 

Generasi milenial yang cenderung aktif, dinamis dan kritis di media sosial 
seharusnya mampu mengaplikasikan secara nyata membangun budaya politik yang 
partisipatif. Bila merujuk pada data KPU Kota Bandar Lampung terkait angka partisipasi 
pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 dengan 
angka 73,2% maka terjadi kenaikan jumlah partisipasi pemilih pada pemilu serentak 
tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. Berikut tabel hasil rekapitulasi pemungutan suara: 

 
Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak 2019 

No. Kecamatan DPT Partisipasi % 
1 Bumi Waras 35.096 31.383 89,42% 
2 Enggal 16.523 13.915 84,22% 
3 Kedamaian 33.877 28.818 85,07% 
4 Kedaton 31.039 28.075 90,45% 
5 Kemiling 47.052 42.560 90,45% 
6 Labuhan Ratu 29.593 25.051 84,65% 
7 Langkapura 24.143 21.728 90,00% 
8 Panjang 43.208 38.435 88,95% 
9 Rajabasa 28.283 25.688 90,82% 
10 Sukabumi 38.099 35.178 92,33% 
11 Sukarame 37.653 33.622 89,29% 
12 Tanjung Karang Barat 34.864 31.864 91,40% 
13 Tanjung Karang Pusat 34.659 27.949 80,64% 
14 Tanjung Karang Timur 21.738 20.313 93,44% 
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 Total 638.174 565.463 88,61% 

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung. 
 

  

 

  

Berdasarkan pada angka tersebut maka KPU telah sukses menaikkan partisipasi 
pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung, namun yang menjadi 
menarik adalah angka partisipasi pemilih yang paling terendah terdapat di Pusat Kota 
Bandar Lampung yakni wilayah Tanjung Karang Pusat, yang seharusnya dengan letak 
wilayah di tengah kota dan mempuninya akses koneksi internet yang begitu bebas 
hingga aktivitas generasi milenial yang begitu padat di wilayah tersebut sewajarnya 
mampu menaikkan kesadaran politik milenial. 

Kenyataan bahwa angka partisipasi pemilih hanya 80% ini menjadi angka terendah 
dan sangat disayangkan bila dibandingkan dengan angka partisipasi di wilayah lain yang 
memiliki jumlah DPT hampir sama namun letak wilayah yang berbeda dan keadaan 
lingkungan yang berbeda seperti di wilayah Teluk Betung Timur yang bisa tembus 
hingga 88%. Angka partisipasi tersebut tentu juga dipengaurhi oleh sosialisasi dan 
komunikasi politik yang tentu berkolerasi dengan orientasi politik generasi milenial di 
kedua lokasi tersebut, mulai dari aspek kognitif, afektif hingga evaluatif yang dihasilkan 
sehingga memengaruhi budaya politik.  

Orientasi politik generasi milenial cenderung dapat berubah-ubah sesuai dengan 
isu kekinian dan interaksi media sosial hal ini pula yang tentunya akan menarik para 
caleg dan capres untuk mampu mendorong suara milenial agar masuk dalam lumbung 
pilihnya, hal ini terbukti dari banyaknya relawan yang fokus pada pemenangan capres 01 
Jokowi-Ma‖ruf Amin dan capres 02 Prabowo-Sandiaga Uno, bila merujuk pada 
komunitas tersebut yang memang didominasi keanggotaannya oleh generasi milenial 
maka tidak heran bila calon legislatif ikut bermain dan tidak ragu menjadikan generasi 
milenial sebagai tim sukses sebagai komunikator politik dan agen sosialisasi politik 
untuk menciptakan lumbung suara di daerah pilihnya masing-masing. 

Selain dari pada pendekatan personal yang menyasar generasi milenial dan 
komunitas politik milenial, kini media sosial juga dimanfaatkan untuk memviralkan diri 
demi memikat ingatan para pemilih milenial dan goals-nya adalah keterpilihan, jika pada 
masa lalu bentuk partisipasi politik bersifat konvensional maka kini politik generasi 
milenial dipandang sebagai hal baru karena partisipasi politik melalui internet dan media 
sosial, seperti iklan di instagram, meme, kemudian akun-akun yang sengaja dibuat untuk 
meningkatkan elektabilitas para calon bahkan adapun akun yang memang dibuat untuk 
menurunkan citra positif dari lawan politik. (Ali, 2017) menyatakan bahwa pilihan 
generasi milenial dapat bersumber dari sesama pemilih, komunikasi dari mulut ke 
mulut, dan media massa. 

Maka dalam hal ini penulis meneliti lebih dalam bagaimana budaya politik generasi 
milenial pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. Penelitian terkait 
generasi milenial sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain, Pertama, menyangkut 
generasi milenial dan media sosial {(Dzatalin, 2018) dan (Darmawan, 2018)}. Kedua, 
terkait peran politik generasi milenial {(Prasetya, 2017), (Walidah, 2017)}. Ketiga, terkait 
budaya politik {(Komariah dan Srikartini, 2019), (Munadi, 2016)}.  

Terkait generasi milenial dan media sosial ditulis oleh (Dzatalin, 2018) meneliti 
tentang pemilukada 2018, salah satu alasan generasi milenial ikut dalam politik ialah 
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mengikuti eksistensi dunia maya, sedangkan faktor yang membuat generasi muda apatis 
terhadap politik yakni kurangnya sosialisasi politik, sifat pragmatis, dan citra negatif 
yang dibangun oleh media massa. Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam penelitian 
ini penulis menekankan media sosial sebagai wadah sosialisasi dan komunikasi politik 
yang dapat membantu para peserta pemilu dan partai politik untuk lebih dekat dengan 
para pemilih, sehingga lebih menekankan hasil penilaian terhadap keseluruhan muatan 
dalam media sosial. 

Selanjutnya penelitian (Darmawan, 2018) berkaitan dengan penggunaan media 
sosial oleh generasi milenial yang merupakan seratus persen pengguna internet dan 
media sosial. Generasi milenial menganggap bahwa topik politik sebagai topik yang 
biasa saja, terutama untuk menjadi anggota atau pendukung aktif partai politik, ikut 
melakukan unjuk rasa nyata mendukung atau menolak kebijakan, serta menghubungi 
pemerintah, pejabat, politisi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Berbeda 
dengan penelitian tersebut dalam penelitian ini penulis fokus pada budaya politik yang 
terbentuk melalui orientasi politik atas pertalian interaksi sosial sehingga bukan hanya 
berfokus pada hal tranding di media sosial. 

Sedangkan terkait peran politik generasi milenial ditulis oleh (Prasetya, 2017) 
meneliti tentang generasi millennial dikaitkan dengan inovasi demokrasi di Jakarta, hasil 
penelitian ini menjelaskan peran generasi milenial dalam gerak/arah kebijakan yang 
dirumuskan oleh pemerintah dan fokus pada komunitas milenial untuk mengikuti setiap 
nafas kebijakan serta menjadi pengkritik bagi partai politik. Selanjutnya penelitian 
(Walidah, 2017) meneliti generasi milenial yang dikaitkan dengan era globalisasi 
penelitian ini memaparkan idealnya peran generasi milenial dalam penerapan berpikir 
kritis yang didasarkan pada hadist khususnya dalam mengatasi hoax yang merajalela 
dalam dunia politik. Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam penelitian ini penulis 
tidak mengaitkan hoax dan black campaign dengan hadist sebagai landasan informan 
untuk menjawab orientasi evaluatif. 

Selain dari penelitian tersebut terdapat penelitian terdahulu terkait budaya politik 
yang dilakukan (Komariah dan Srikartini, 2019) menjelaskan bahwa media sosial 
berdampak terhadap komunikasi politik dan keuntungan elektoral para peserta 
pemilukada 2018, secara umum penelitian tersebut menjelaskan keterkaitan antara 
penggunaan media sosial dengan budaya politik, yang mana semakin aktif generasi 
milenial menggunakan media sosial maka akan semakin tinggi partisipasi politiknya dan 
sebaliknya, tetapi diketahui bahwa pengguna aktif media sosial tidak selalu dapat aktif 
dalam politik dan ternyata media sosial tidak sepenuhnya dapat membentuk budaya 
politik yang partisipatif. 

Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam penelitian ini penulis menjelaskan 
budaya politik yang terbentuk melalui orientasi politik, yang mana orientasi politik 
dalam penelitian ini adalah pertalian berbagai keyakinan dalam menanggapi suatu objek 
atau situasi politik dengan cara-cara tertentu, terdapat tiga komponen utama didalam 
orientasi politik yang ditangkap oleh generasi milenial di Kota Bandar Lampung yakni 
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mengikuti eksistensi dunia maya, sedangkan faktor yang membuat generasi muda apatis 
terhadap politik yakni kurangnya sosialisasi politik, sifat pragmatis, dan citra negatif 
yang dibangun oleh media massa. Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam penelitian 
ini penulis menekankan media sosial sebagai wadah sosialisasi dan komunikasi politik 
yang dapat membantu para peserta pemilu dan partai politik untuk lebih dekat dengan 
para pemilih, sehingga lebih menekankan hasil penilaian terhadap keseluruhan muatan 
dalam media sosial. 

Selanjutnya penelitian (Darmawan, 2018) berkaitan dengan penggunaan media 
sosial oleh generasi milenial yang merupakan seratus persen pengguna internet dan 
media sosial. Generasi milenial menganggap bahwa topik politik sebagai topik yang 
biasa saja, terutama untuk menjadi anggota atau pendukung aktif partai politik, ikut 
melakukan unjuk rasa nyata mendukung atau menolak kebijakan, serta menghubungi 
pemerintah, pejabat, politisi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Berbeda 
dengan penelitian tersebut dalam penelitian ini penulis fokus pada budaya politik yang 
terbentuk melalui orientasi politik atas pertalian interaksi sosial sehingga bukan hanya 
berfokus pada hal tranding di media sosial. 

Sedangkan terkait peran politik generasi milenial ditulis oleh (Prasetya, 2017) 
meneliti tentang generasi millennial dikaitkan dengan inovasi demokrasi di Jakarta, hasil 
penelitian ini menjelaskan peran generasi milenial dalam gerak/arah kebijakan yang 
dirumuskan oleh pemerintah dan fokus pada komunitas milenial untuk mengikuti setiap 
nafas kebijakan serta menjadi pengkritik bagi partai politik. Selanjutnya penelitian 
(Walidah, 2017) meneliti generasi milenial yang dikaitkan dengan era globalisasi 
penelitian ini memaparkan idealnya peran generasi milenial dalam penerapan berpikir 
kritis yang didasarkan pada hadist khususnya dalam mengatasi hoax yang merajalela 
dalam dunia politik. Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam penelitian ini penulis 
tidak mengaitkan hoax dan black campaign dengan hadist sebagai landasan informan 
untuk menjawab orientasi evaluatif. 

Selain dari penelitian tersebut terdapat penelitian terdahulu terkait budaya politik 
yang dilakukan (Komariah dan Srikartini, 2019) menjelaskan bahwa media sosial 
berdampak terhadap komunikasi politik dan keuntungan elektoral para peserta 
pemilukada 2018, secara umum penelitian tersebut menjelaskan keterkaitan antara 
penggunaan media sosial dengan budaya politik, yang mana semakin aktif generasi 
milenial menggunakan media sosial maka akan semakin tinggi partisipasi politiknya dan 
sebaliknya, tetapi diketahui bahwa pengguna aktif media sosial tidak selalu dapat aktif 
dalam politik dan ternyata media sosial tidak sepenuhnya dapat membentuk budaya 
politik yang partisipatif. 

Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam penelitian ini penulis menjelaskan 
budaya politik yang terbentuk melalui orientasi politik, yang mana orientasi politik 
dalam penelitian ini adalah pertalian berbagai keyakinan dalam menanggapi suatu objek 
atau situasi politik dengan cara-cara tertentu, terdapat tiga komponen utama didalam 
orientasi politik yang ditangkap oleh generasi milenial di Kota Bandar Lampung yakni 

  

 

  

melalui komunikasi politik dan lingkungan sekitar (sosialisasi politik), media mainstream 
maupun anti mainstream. 

Penelitian lain terkait budaya politik dilakukan oleh (Munadi, 2016) menjelaskan 
terkait budaya politik masyarakat samin (sedulursikep) masyarakat ini hidup dalam 
kelompok yang memisahkan diri secara formal dari tatanan budaya pada umumnya dan 
tidak perduli dengan hal modern, sehinga, penelitian ini menjelaskan budaya politik 
dengan pendekatan adat dan agama. Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam 
penelitian ini penulis menjelaskan budaya politik dengan pendekatan modern melalui 
sosialisasi politik dan komunikasi politik yang terjalin di media sosial dan internet. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada budaya politik 
generasi milenial yang terbangun atas sosialisasi politik dan komunikasi/percakapan 
politik di media sosial yang tinggal di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga 
menitikberatkan pada orientasi politik generasi milenial yang dilihat dari aspek kognitif, 
afektif dan evaluatif sebagai perwajantahan dari masing-masing lingkungan milenial, 
serta dalam penelitian ini juga secara bersamaan bertujuan meneliti bagaimana budaya 
politik generasi milenial pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung 

 
METODE PENELITIAN 

Tipe dari penelitian ini adalah deksriptif kualitatif, memilih strategi analisis data 
yang berfokus pada strategi pengkategorian (pengkodean dan tematik), strategi yang 
menggambarkan secara rinci dan dikenal dengan strategi penghubung (analisis naratif 
dan studi kasus individual). Sumber data utama didapat melalui catatan tertulis dan 
melalui perekam audio tapes terkait orientasi politik generasi milenial yang didapat 
melalui wawancara mendalam dengan generasi milenial, politisi dan komunitas politik. 
Sedangkan untuk sumber data tambahan melalui media massa, internet, buku serta data 
yang berbentuk tulisan dari Kelurahan Kota Karang, Kelurahan Gotong Royong, BPS dan 
KPU Kota Bandar Lampung. Penentuan sumber informasi dilakukan secara purposive 
dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu, dan berikut data informan: 

 
Tabel 2. Identitas Informan 

No Nama Usia Pendidikan Pekerjaan 
1. Ridho Ma‖sum 25 Thn S1 Hukum Keluarga Mahasiswa 
2. Ridho Febri Ramadhan 23 Thn S1 Administrasi Negara Freelance 
3. Suci Hawa 27 Thn S2 Ilmu Hukum Pegawai BUMN 
4. Sri Wahyuni 24 Thn SMA Usaha buka warung 
5. Siti Soleha 34 Thn S1 Keperawatan Ibu Rumah Tangga 
6. Nasrul 22 Thn SMA Mahasiswa 
7. Dani Mustofa 28 Thn S1 Ilmu Komunikasi Kepala Bidang Kepemudaan 

DPW Garbi Lampung 
8. Thadaru Yusra Pratama 21 Thn SMA Ketua Bravo 5 Milenial 

Provinsi Lampung 
9. Tigeri Prabowo 33 Thn S1 Hukum Tata Negara Anggota DPRD Kota Bandar 

Lampung 
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10. Abdullah Ido Saputra 35 Thn S2 Ekonomi Manajemen Staff Ahli DPR RI 
11. Arya Fernandes 35 Thn S2 Komunikasi Politik Peneliti Department of 

Politics and International 
Relations, Centre for 
Strategic and International 
Studies (CSIS) 

Sumber: Data diperoleh dari informan. 
 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merujuk pada sumber data primer 

dan sekunder, sehingga penulis akan menggunakan teknik indepth interview 
(wawancara mendalam) untuk jenis data primer dan studi dokumentasi untuk data 
sekunder. Strategi dalam analisis data, yaitu: Pertama, strategi pengkategorian 
(pengkodean dan analisis tematik). Kedua, strategi penghubung (seperti analisis naratif 
dan studi kasus individual). Ketiga, analisis memo dan tampilan. menggunakan teknik 
analisa data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, mengambil kesimpulan, 
verifikasi data, terakhir yakni uji keabsahan data melalui triangulasi pengamat, 
triangulasi teori, triangulasi metode. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Generasi milenial di Kota Bandar Lampung memiliki karakter berbeda dengan 
generasi sebelumnya, karakter ini tentu akan memengaruhi cara sosialisasi dan 
komunikasi politik pada saat pemilu yang akan berdampak pada orientasi dan budaya 
politik yang terbentuk. Maka, dalam penelitian ini penulis menyajikan data deskriptif 
kualitatif yang berbentuk naratif dan menggambarkan secara rinci, dengan strategi 
penghubung (analisis naratif dan studi kasus individual) terkait budaya politik generasi 
milenial yang akan dipaparkan secara mendetail melalui tiga aspek orientasi politik.  

Narasi tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan 11 informan yang berada di 
Kelurahan Gotong Royong, dan Kelurahan Kota Karang serta generasi milenial yang aktif 
politik pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. Bila merujuk pada 
KBBI kata generasi dijelaskan sebagai golongan (orang yang bekerja, sepaham, 
sepangkat, dan sebagainya) atau juga bisa dikategorikan sebagai kerabat, keluarga, dan 
suku bangsa. Sedangkan Milenial berkaitan dengan generasi yang lahir diantara tahun 
1980-an dan 2000-an, kehidupan generasi milenial tidak dapat dilepaskan dari teknologi 
informasi, terutama internet.  

Maka generasi milenial dalam penelitian ini adalah warga yang masih berusia 18-36 
tahun, yang mana rentan usia tersebut masih tergolong milenial yang hamper masuk 
dalam kategori generasi X, Z dan dengan lokus penelitian yang berbeda. Perbedaan 
tersebut tentu membentuk karakter yang akan memengaruhi budaya politik pada 
pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung. Karakter generasi milenial yang lebih 
terbuka terhadap ide dan memiliki ruang luas untuk terkoneksi satu dengan yang lain 
melalui internet atau media sosial menjadikan generasi hidup dalam nafas demokrasi 
yang lebih segar dibandingkan generasi sebelumnya sehingga tentu kesempatan ini 
dapat menciptakan generasi milenial yang kritis dan partisipatif pada saat pemilu 
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10. Abdullah Ido Saputra 35 Thn S2 Ekonomi Manajemen Staff Ahli DPR RI 
11. Arya Fernandes 35 Thn S2 Komunikasi Politik Peneliti Department of 

Politics and International 
Relations, Centre for 
Strategic and International 
Studies (CSIS) 

Sumber: Data diperoleh dari informan. 
 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merujuk pada sumber data primer 

dan sekunder, sehingga penulis akan menggunakan teknik indepth interview 
(wawancara mendalam) untuk jenis data primer dan studi dokumentasi untuk data 
sekunder. Strategi dalam analisis data, yaitu: Pertama, strategi pengkategorian 
(pengkodean dan analisis tematik). Kedua, strategi penghubung (seperti analisis naratif 
dan studi kasus individual). Ketiga, analisis memo dan tampilan. menggunakan teknik 
analisa data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, mengambil kesimpulan, 
verifikasi data, terakhir yakni uji keabsahan data melalui triangulasi pengamat, 
triangulasi teori, triangulasi metode. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Generasi milenial di Kota Bandar Lampung memiliki karakter berbeda dengan 
generasi sebelumnya, karakter ini tentu akan memengaruhi cara sosialisasi dan 
komunikasi politik pada saat pemilu yang akan berdampak pada orientasi dan budaya 
politik yang terbentuk. Maka, dalam penelitian ini penulis menyajikan data deskriptif 
kualitatif yang berbentuk naratif dan menggambarkan secara rinci, dengan strategi 
penghubung (analisis naratif dan studi kasus individual) terkait budaya politik generasi 
milenial yang akan dipaparkan secara mendetail melalui tiga aspek orientasi politik.  

Narasi tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan 11 informan yang berada di 
Kelurahan Gotong Royong, dan Kelurahan Kota Karang serta generasi milenial yang aktif 
politik pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. Bila merujuk pada 
KBBI kata generasi dijelaskan sebagai golongan (orang yang bekerja, sepaham, 
sepangkat, dan sebagainya) atau juga bisa dikategorikan sebagai kerabat, keluarga, dan 
suku bangsa. Sedangkan Milenial berkaitan dengan generasi yang lahir diantara tahun 
1980-an dan 2000-an, kehidupan generasi milenial tidak dapat dilepaskan dari teknologi 
informasi, terutama internet.  

Maka generasi milenial dalam penelitian ini adalah warga yang masih berusia 18-36 
tahun, yang mana rentan usia tersebut masih tergolong milenial yang hamper masuk 
dalam kategori generasi X, Z dan dengan lokus penelitian yang berbeda. Perbedaan 
tersebut tentu membentuk karakter yang akan memengaruhi budaya politik pada 
pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung. Karakter generasi milenial yang lebih 
terbuka terhadap ide dan memiliki ruang luas untuk terkoneksi satu dengan yang lain 
melalui internet atau media sosial menjadikan generasi hidup dalam nafas demokrasi 
yang lebih segar dibandingkan generasi sebelumnya sehingga tentu kesempatan ini 
dapat menciptakan generasi milenial yang kritis dan partisipatif pada saat pemilu 

  

 

  

serentak 2019 di Kota Bandar Lampung. (Risani, 2019) menjelaskan milenial adalah aktor 
utama dan dapat mengambil perannya masing-masing disegala bidang, tak terkecuali 
dalam dunia politik yang worksplacenya sangat luas. 

Milenial menjadi aktor utama dalam segala bidang, hal ini didukung dengan corak 
khas seperti kreatifitas tinggi, memiliki passion, bersikap lebih pluralis, komunal seperti 
berkelompok dan berorganisasi sehingga lebih sensitif terhadap suatu isu. Fakta 
tersebut dapat dilihat dari banyaknya gerakan politik yang dilakukan generasi milenial di 
Kota Bandar Lampung, mulai dari percakapan politik di media sosial hingga turun 
langsung menyuarakan aspirasi atau tuntuan melalui lobby atau demo dan tindakan aktif 
lainnya. Kecenderungan tersebut tentu akan memberi corak khas pada kontribusi 
identitas, kognisi, afeksi dan evaluasi serta budaya politik di kalangan generasi milenial 
pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. 

Budaya politik generasi milenial pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar 
Lampung dapat dijadikan gambaran politik masa depan, tentu jumlah generasi milenial 
sebagai DPT bukan hanya berhenti di angka dan dijadikan sasaran tembak “suara politik” 
karena bila hanya berhenti dititik tersebut, tentu tidak sejalan dengan konsolidasi 
demokrasi, perlu adanya keterlibatan dan partisipasi aktif dari generasi milenial di Kota 
Bandar Lampung. Sehingga, dalam membentuk orientasi dan budaya politik tersebut 
perlu perhatian partai politik, kelompok kepentingan, golongan penekan dan tokoh 
politik yang terlibat dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. (Gaffar, 
1999) menyatakan bahwa budaya politik dapat dimaknai sebagai sikap, orientasi, 
perilaku dan peralatan (alat komunikasi massa), sehingga media sosial telah menjadi 
bagian tak terpisahkan dalam proses politik. 

Budaya politik merupakan aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang 
dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman (keadaan demografi) dan 
tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Penelitian (Shofiya, 2013) menjelaskan 
bahwa orientasi politik dapat membentuk budaya politik yang dipengaruhi oleh faktor 
demografi dalam pembentukan pola pikir, serta media dalam membentuk kesadaran 
politik. latar belakang demografi dan sosial-ekonomi sangat memengaruhi pilihan 
politik. 

Secara garis besar terdapat perbedaan orientasi politik yang dapat memengaruhi 
pembentukan budaya politik antara generasi milenial yang berada di Kelurahan Kota 
Karang dan Kelurahan Gotong Royong, serta generasi milenial yang aktif politik pada 
pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. Ciri umum dari budaya politik 
adalah dipelajari, diwariskan, dan diteruskan, hidup dalam masyarakat, dikembangkan 
dan berubah, serta terintegrasi. (Hertanto, 2006) menjelaskan bahwa lingkungan 
intrasosial (sistem sosial, psikologi, demografi, ekonomi, lingkungan, keturunan, dll) 
memengaruhi sistem politik yang mana akan berhubungan langsung dengan tindakan 
atau keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat.  

Budaya politik sebagai pandangan politik dan orientasi terhadap politik yang 
berlandaskan psikologi dan pandangan subjektif, menyebabkan pembelahan pada 
budaya politik itu sendiri. Penelitian (Mudadi, 2014) menyatakan kebudayaan dipandang 
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sebagai suatu yang dinamis dan tidak bersifat kaku atau statis, sehingga kebudayaan 
akan terus berkaitan dengan gerak hidup individu dalam kegiatan kesehariannya seperti 
norma-norma, kepercayaan, sistem religi dan adat istiadat, sistem pengetahuan, serta 
jaringan sosial yang tentu memengaruhi budaya politik kelompok masyarakat dengan 
kelompok masyarakat yang lainnya. 

Pembelahan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat khususnya 
generasi milenial dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya situasi, kondisi, dan 
pendidikan dari masyarakat, dan juga dipengaruhi oleh agama, status sosial, kesukuan, 
dan media massa dalam aspek lain pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar 
Lampung. Aspek tersebut pula dibangun melalui komunikasi dan sosialisasi politik, 
dalam hal ini media sosial sebagai wadah maka sudah kewajiban para peserta pemilu 
serta seluruh stakeholder yang terlibat menciptakan komunikasi dan sosialisasi politik 
yang baik serta membentuk opini publik khususnya generasi milenial sebagai aktor dan 
subjek bukan lagi hanya objek politik dengan cara yang benar agar hoax dan black 
campaign di media sosial yang dapat memecah belah kondisi sosial khususnya di 
kalangan generasi milenial dapat berkurang. 

Media sosial dapat menjadi wadah generasi milenial dalam membangun 
komunikasi politik dan sosialisasi politik karena hal tersebut bukanlah yang tabu dan 
dilarang, bahkan sebaliknya percakapan politik dapat sangat luas dan bebas terbangun 
antara para peserta pemilu dan generasi milenial. Hasil survey CSIS tahun 2019 dan 2017 
diketahui bahwa pada tahun 2017 sekitar 70% dan naik 5% pada tahun 2019 yang 
diperkirakan sekitar 75% populasi pengguna media sosial termasuk generasi milenial 
sudah terkoneksi Fb, Ig, Tw dan media sosial lain. Berdasarkan hasil survey CSIS akses 
media sosial menyebabkan digital effect yang sangat tinggi yakni diatas 65% di kalangan 
generasi milenial, dan hanya 30% bagi non milenial. Fakta bahwa saat ini digital effect 
sangat tinggi di kalangan generasi milenial tentu akan menciptakan karakter yang 
berbeda antar generasi. Karakter tersebut berdampak pada budaya politik generasi 
milenial yang dapat menciptakan suasana baru dalam politik, memengaruhi dan 
menekan proses pemilihan umum. Data tersebut juga memengaruhi cara pemerintah, 
parpol dan para peserta pemilu membangun interaksi dengan masyarakat khususnya 
generasi milenial pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. (Ali, 2017) 
menyatakan bahwa generasi milenial memiliki karakter kuat yang terkoneksi (connected) 
satu dengan yang lain dalam hal ini kebebasan generasi milenial berhubungan satu 
dengan yang lain dan lebih kreatif memiliki ide dan gagasan sehingga generasi milenial 
lebih berani mengkomunikasikan ide tersebut dalam hal ini terkait wacana atau 
percakapan politik baik secara langsung maupun yang dibangun di media sosial. 

Generasi milenial yang ruang geraknya tidak dapat dipisahkan dari media 
mainstream dan media sosial, dengan karakter khas generasi milenial yang kreatif, 
terkoneksi, dan percaya diri, menyebabkan perbedaan pola sosialisasi politik dan 
komunikasi politik yang berbeda dengan generasi sebelumnya, salah satunya melalui 
media sosial. Tentu perbedaan pola sosialisasi dan komunikasi politik generasi milenial 
dengan generasi sebelumnya ini terbukti dari hasil wawancara dengan seluruh informan 
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sebagai suatu yang dinamis dan tidak bersifat kaku atau statis, sehingga kebudayaan 
akan terus berkaitan dengan gerak hidup individu dalam kegiatan kesehariannya seperti 
norma-norma, kepercayaan, sistem religi dan adat istiadat, sistem pengetahuan, serta 
jaringan sosial yang tentu memengaruhi budaya politik kelompok masyarakat dengan 
kelompok masyarakat yang lainnya. 

Pembelahan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat khususnya 
generasi milenial dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya situasi, kondisi, dan 
pendidikan dari masyarakat, dan juga dipengaruhi oleh agama, status sosial, kesukuan, 
dan media massa dalam aspek lain pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar 
Lampung. Aspek tersebut pula dibangun melalui komunikasi dan sosialisasi politik, 
dalam hal ini media sosial sebagai wadah maka sudah kewajiban para peserta pemilu 
serta seluruh stakeholder yang terlibat menciptakan komunikasi dan sosialisasi politik 
yang baik serta membentuk opini publik khususnya generasi milenial sebagai aktor dan 
subjek bukan lagi hanya objek politik dengan cara yang benar agar hoax dan black 
campaign di media sosial yang dapat memecah belah kondisi sosial khususnya di 
kalangan generasi milenial dapat berkurang. 

Media sosial dapat menjadi wadah generasi milenial dalam membangun 
komunikasi politik dan sosialisasi politik karena hal tersebut bukanlah yang tabu dan 
dilarang, bahkan sebaliknya percakapan politik dapat sangat luas dan bebas terbangun 
antara para peserta pemilu dan generasi milenial. Hasil survey CSIS tahun 2019 dan 2017 
diketahui bahwa pada tahun 2017 sekitar 70% dan naik 5% pada tahun 2019 yang 
diperkirakan sekitar 75% populasi pengguna media sosial termasuk generasi milenial 
sudah terkoneksi Fb, Ig, Tw dan media sosial lain. Berdasarkan hasil survey CSIS akses 
media sosial menyebabkan digital effect yang sangat tinggi yakni diatas 65% di kalangan 
generasi milenial, dan hanya 30% bagi non milenial. Fakta bahwa saat ini digital effect 
sangat tinggi di kalangan generasi milenial tentu akan menciptakan karakter yang 
berbeda antar generasi. Karakter tersebut berdampak pada budaya politik generasi 
milenial yang dapat menciptakan suasana baru dalam politik, memengaruhi dan 
menekan proses pemilihan umum. Data tersebut juga memengaruhi cara pemerintah, 
parpol dan para peserta pemilu membangun interaksi dengan masyarakat khususnya 
generasi milenial pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. (Ali, 2017) 
menyatakan bahwa generasi milenial memiliki karakter kuat yang terkoneksi (connected) 
satu dengan yang lain dalam hal ini kebebasan generasi milenial berhubungan satu 
dengan yang lain dan lebih kreatif memiliki ide dan gagasan sehingga generasi milenial 
lebih berani mengkomunikasikan ide tersebut dalam hal ini terkait wacana atau 
percakapan politik baik secara langsung maupun yang dibangun di media sosial. 

Generasi milenial yang ruang geraknya tidak dapat dipisahkan dari media 
mainstream dan media sosial, dengan karakter khas generasi milenial yang kreatif, 
terkoneksi, dan percaya diri, menyebabkan perbedaan pola sosialisasi politik dan 
komunikasi politik yang berbeda dengan generasi sebelumnya, salah satunya melalui 
media sosial. Tentu perbedaan pola sosialisasi dan komunikasi politik generasi milenial 
dengan generasi sebelumnya ini terbukti dari hasil wawancara dengan seluruh informan 

  

 

  

yang menyatakan bahwa sosialisasi politik dan komunikasi politik yang efektif dan 
efisien untuk generasi milenial ialah melalui media sosial. 

Hal tersebut dikarenakan generasi ini lebih terbuka dengan informasi dan memiliki 
kreatifitas serta mobilitas yang tinggi sehingga, bila para politisi atau peserta pemilu 
melakukan pola sosialisasi politik dengan cara konvensional seperti berkumpul di 
tengah lapangan, atau diminta untuk mengunjungi rumah relawan atau timses untuk 
bertemu dan menjalin komunikasi politik dengan politisi maka sepakat seluruh informan 
atau generasi milenial dalam penelitian ini mengatakan enggan untuk melangkahkan 
kaki menuju lokasi sosialisasi politik tersebut. 

Keengganan tersebut dikarenakan pola lama dianggap sebagai suatu hal yang 
membosankan dan bahkan komunikasi politik serta sosialisasi politik dengan cara 
konvensional seperti yang masih dilakukan oleh generasi sebelum milenial ini dinilai 
hanya membuang-buang waktu, dan terkadang malah tidak mendapatkan esensi 
penting dalam pertemuan tersebut. Sehingga, sosialisasi politik dan komunikasi politik 
yang membentuk orientasi politik generasi milenial yang terdiri dari orientasi kognitif, 
afektif, dan evaluatif lebih banyak didapat melalui media sosial. 

Pertumbuhan akses masyarakat terhadap media sosial dan teknologi informasi 
juga membawa perubahan, yang mana penyebaran berita hoax, dan black campaign 
menyebabkan banyaknya masalah dan permusuhan, hal tersebut dikarenakan tidak 
adanya wadah untuk menyatukan pendapat serta kurangnya pendidikan politik kepada 
pemilih menyebabkan kejenuhan dan ketidaktertarikan dengan proses politik di 
kalangan generasi milenial sebagai pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota 
Bandar Lampung. Hal tersebut juga dibenarkan oleh seluruh informan yang berasal dari 
generasi milenial baik yang berada di Kelurahan Gotong Royong, Kelurahan Kota Karang 
dan informan yang aktif politik menilai bahwa hoax dan black campaign adalah pola 
komunikasi politik yang salah. 

Sehingga sosialisasi politik juga perlu untuk diperhatikan agar tidak menjadi 
boomerang bagi demokratisasi dan pembentukan budaya politik di kalangan generasi 
milenial. Terlebih pada pemilu serentak 2019, pilihan politik untuk presiden dan wakil 
presiden hanya diikuti oleh dua kandidat hal ini berdampak pada tingginya suhu politik, 
sehingga potensi gesekan di akar rumput akan lebih kuat dan terasa tentu hal ini juga 
dirasakan oleh generasi milenial di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut tentu akan 
merugikan masyarakat khususnya generasi milenial yang mana seharusnya dapat 
membentuk budaya politik yang aktif dan kritis dengan narasi yang benar bukan malah 
mendebatkan hal-hal yang tidak benar seperti hoax dan black campaign yang dapat 
memicu permusuhan.  

Dara dan Arifin (2019) menyatakan bahwa menjelang pilpres 2019 black campaign 
atau kampanye hitam marak terjadi, dan politisasi agama dibungkus dengan hoax 
sengaja dilakukan oleh para peserta pemilu pada tahun 2019. Hal tersebut bertujuan 
untuk membunuh karakter seseorang atau lawan politik, pola sosialisasi dan komunikasi 
politik tersebut berdampak buruk bagi pendidikan politik masyarakat dan akan 
memunculkan konflik pasangan antar calon, tim sukses hingga masyarakat pendukung 
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pasangan calon, dan partisipasi generasi milenial yang jauh lebih terdidik dibandingkan 
generasi sebelumnya dibutuhkan untuk mendukung demokrasi. 

Pola sosialisasi dan komunikasi politik tersebut menyebabkan pembelahan budaya 
politik generasi milenial pada pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung. 
Pembelahan tersebut dapat dilihat dari orientasi politik yang terbentuk di kalangan 
generasi milenial yang berada di Kelurahan Kota Karang, Kelurahan Gotong Royong dan 
milenial yang memang aktif di lingkungan dan ranah politik. Pembelahan budaya politik 
tersebut tentu dipengaruhi oleh sosialisasi politik sebagai jembatan proses 
pembentukan budaya politik, dan tentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, 
ekonomi, demografi, dan interaksi dari pengalaman-pengalaman politik yang 
berlangsung lama dan terus-menerus yang saling memengaruhi perilaku politik satu 
dengan yang lain. 

Budaya politik generasi milenial pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar 
Lampung merujuk pada tipe budaya politik dan berikut tipe budaya politik dalam 
pemilihan umum: 
a. Budaya Politik Parokial (parochial political culture): menyangkut budaya yang 

terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil, sempit misalnya yang bersifat 
provincial, karena terbatasnya diferensiasi, maka tidak terdapat peranan politik 
yang bersifat khas dan berdiri sendiri, yang menonjol dalam budaya politik parokial 
adalah kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan/ kekuasaan 
politik dalam masyarakat. 

Bila merujuk pada penjelasan diatas tentu tipe budaya politik ini tidak untuk 
kalangan generasi milenial di Kota Bandar Lampung, karena dari hasil wawancara 
mendalam dengan seluruh informan, baik yang berada di Pusat Kota dan Pinggiran Kota 
serta memang yang sudah aktif di politik mengetahui dengan baik dan mengikuti proses 
pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung. Seluruh informan memberikan 
perhatian dan sudah lebih mengetahui sistem politik dan sudah berani untuk membuka 
wacana politik atau percakapan politik baik secara langsung maupun melalui media 
sosial, hal ini disebabkan karena generasi milenial sudah sadar bahwa kekuasaan politik 
sewajarnya adalah milik masyarakat, yang akan dituangkan menjadi formulasi kebijakan. 
Hal tersebut juga terbukti dengan pernyataan INT3: “Kita generasi milenial yang lebih 
menguasai, berpower lebih di politik ya, lebih banyak majunya 70-90% adalah suara-
suara milenial lebih dari 50%.” (wawancara Kamis, 19 Desember 2019 pukul 19.00 WIB). 

Mengetahui kedudukan generasi milenial, memberikan gambaran bahwa politik 
bukan lagi hal baru yang tidak terjamah oleh generasi milenial, percakapan politik mulai 
dari hal ringan hingga output pemilu bukan hal kaku bagi generasi milenial. Terbukti dari 
hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa generasi milenial di Kota Bandar 
Lampung sudah mengetahui parpol peserta pemilu dan partai pengusung Capres-
Cawapres pada pemilu serentak 2019. Berikut pernyataan INT1: “Jokowi PDIP, Golkar, 
PPP, Nasdem, PSI, PKPI, Hanura. Prabowo Gerindra, PKS, PAN, Demokrat sekitar itu.” 
(wawancara Sabtu, 28 Desember 2019 pukul 14.00 WIB). Hal tersebut juga kemudian 
dipertegas oleh INT11:  
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pasangan calon, dan partisipasi generasi milenial yang jauh lebih terdidik dibandingkan 
generasi sebelumnya dibutuhkan untuk mendukung demokrasi. 

Pola sosialisasi dan komunikasi politik tersebut menyebabkan pembelahan budaya 
politik generasi milenial pada pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung. 
Pembelahan tersebut dapat dilihat dari orientasi politik yang terbentuk di kalangan 
generasi milenial yang berada di Kelurahan Kota Karang, Kelurahan Gotong Royong dan 
milenial yang memang aktif di lingkungan dan ranah politik. Pembelahan budaya politik 
tersebut tentu dipengaruhi oleh sosialisasi politik sebagai jembatan proses 
pembentukan budaya politik, dan tentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, 
ekonomi, demografi, dan interaksi dari pengalaman-pengalaman politik yang 
berlangsung lama dan terus-menerus yang saling memengaruhi perilaku politik satu 
dengan yang lain. 

Budaya politik generasi milenial pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar 
Lampung merujuk pada tipe budaya politik dan berikut tipe budaya politik dalam 
pemilihan umum: 
a. Budaya Politik Parokial (parochial political culture): menyangkut budaya yang 

terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil, sempit misalnya yang bersifat 
provincial, karena terbatasnya diferensiasi, maka tidak terdapat peranan politik 
yang bersifat khas dan berdiri sendiri, yang menonjol dalam budaya politik parokial 
adalah kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan/ kekuasaan 
politik dalam masyarakat. 

Bila merujuk pada penjelasan diatas tentu tipe budaya politik ini tidak untuk 
kalangan generasi milenial di Kota Bandar Lampung, karena dari hasil wawancara 
mendalam dengan seluruh informan, baik yang berada di Pusat Kota dan Pinggiran Kota 
serta memang yang sudah aktif di politik mengetahui dengan baik dan mengikuti proses 
pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung. Seluruh informan memberikan 
perhatian dan sudah lebih mengetahui sistem politik dan sudah berani untuk membuka 
wacana politik atau percakapan politik baik secara langsung maupun melalui media 
sosial, hal ini disebabkan karena generasi milenial sudah sadar bahwa kekuasaan politik 
sewajarnya adalah milik masyarakat, yang akan dituangkan menjadi formulasi kebijakan. 
Hal tersebut juga terbukti dengan pernyataan INT3: “Kita generasi milenial yang lebih 
menguasai, berpower lebih di politik ya, lebih banyak majunya 70-90% adalah suara-
suara milenial lebih dari 50%.” (wawancara Kamis, 19 Desember 2019 pukul 19.00 WIB). 

Mengetahui kedudukan generasi milenial, memberikan gambaran bahwa politik 
bukan lagi hal baru yang tidak terjamah oleh generasi milenial, percakapan politik mulai 
dari hal ringan hingga output pemilu bukan hal kaku bagi generasi milenial. Terbukti dari 
hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa generasi milenial di Kota Bandar 
Lampung sudah mengetahui parpol peserta pemilu dan partai pengusung Capres-
Cawapres pada pemilu serentak 2019. Berikut pernyataan INT1: “Jokowi PDIP, Golkar, 
PPP, Nasdem, PSI, PKPI, Hanura. Prabowo Gerindra, PKS, PAN, Demokrat sekitar itu.” 
(wawancara Sabtu, 28 Desember 2019 pukul 14.00 WIB). Hal tersebut juga kemudian 
dipertegas oleh INT11:  

  

 

  

“Secara demografi struktur pemilih kita mengalami perubahan di pemilu 2019 
proporsi pemilih milenial membesar. Nah karena proporsi pemilih milenial membesar 
partai tentu harus melakukan adaptasi terhadap perubahan dan harus fokus 
menggarap segmen pemilih milenial karena akan punya efek kepada suara partai.” 
(wawancara Selasa, 28 Januari 2020 pukul 14.00). 

Maka dapat disimpulkan bahwa generasi milenial sudah memiliki posisi yang 
diperhitungkan baik dari para calon legislatif dan eksekutif, dari sisi parpol dan 
penyelenggara pemilu yang memiliki tugas untuk merangkul generasi milenial agar tidak 
terlewat satu datapun dalam proses pemilu berlangsung, sehingga terbukti bahwa 
generasi milenial sudah mengetahui dan sadar akan proses politik yang sedang 
berlangsung, berdasarkan hal tersebut tentu tipe budaya politik parokial sudah 
dilangkahi oleh generasi milenial pada pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung. 
(Gaffar, 1999) menyatakan bahwa tipe budaya politik parokial terjadi ketika warga 
masyarakat tidak mengetahui dengan baik sistem politik, maka peranan pemerintah 
atau penyelenggara negara akan sangat dominan.  

 
b. Budaya Politik Subjektif: anggota masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin 

juga kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama pada aspek 
outputnya dan kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam politik untuk memberikan 
input politik boleh dikatakan nol. Menganggap dirinya tidak berdaya memengaruhi 
dan merubah sistem dan oleh karena itu menyerah saja pada segala kebijakan dan 
keputusan para pemegang jabatan. 
Merujuk hal tersebut maka tipe budaya politik subjektif ini tumbuh di kalangan 

generasi milenial pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung, 
ditandai dengan kesadaran generasi milenial untuk melakukan aksi politik masih rendah 
baik tindakan positif untuk terjun langsung merubah atau melakukan lobbying politik 
hingga yang mengarah negatif seperti perusakan fasilitas negara, kerusahan atau aksi 
demonstrasi akibat output politik masih dikategorikan pasif, hal ini disebabkan tidak 
tumbuhnya rasa peduli  dan meyakini ketidakmampuan diri untuk dapat terjun langsung 
ke ranah politik, sehingga budaya politik yang terbentuk lebih mendominasi hanya 
untuk menjadi penonton politik. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan INT1: 

“Sebenarnya aku mikir apa di setting pemilu ini, jadi ya kita ini sebenarnya enggak 
ada ngaruhnya juga bahwa ini sudah di setting. Bahkan aku mikir paling pemilu itu 
cuman formalitas saja ya, jadi ya kecewa sudah kurang percaya saja. Peduli 
mengikuti, cuman ini ah yaudalah pasti di setting saja.” (wawancara Sabtu, 28 
Desember 2019 pukul 14.00 WIB). 
Tidak memiliki keinginan untuk terjun langsung ke politik, bahkan merasa bahwa 

proses politik hanyalah settingan para elit politik untuk mendapat kekuasaan, pemilu 
hanyalah sebuah formalitas sehingga memang tidak ada kepercayaan diri bahwa politik 
mampu dirubah dengan peran serta diri. Selain itu juga diperkuat bahwa politik adalah 
barang mahal untuk generasi milenial dan juga merasa tidak berdaya untuk ikut 
memengaruhi keputusan politik. Hal tersebut dipertegas oleh INT8: 
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“Anak muda yang terjun kepolitik itu ya memang ada faktor kuat yang mendorong, 
tapi saya rasa bukan karena keinginan untuk melakukan perubahan secara nyata, 
karena faktor background keluarga atau ada people power dan punya duit, yakan 
kalau kemarin itu kita lihat repersentasi siapa yang jadi itu mungkin bisa dikatakan 
70-80% anak pejabat, jadi kita ini yang memang tidak memiliki background pejabat 
dan tidak punya banyak uang ya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang politik 
itu ya mahal.” (wawancara Jumat, 27 Desember 2019 pukul 14.30 WIB). 
Hilangnya rasa percaya diri dan tidak memiliki kemampuan untuk dapat 

memengaruhi keputusan politik adalah ciri khas tipe budaya politik subjektif. Penelitian 
(Nurhidayah, 2014) menjelaskan tipe budaya politik subjektif atau kaula yang juga 
tumbuh dikalangan santri pondok pesantren Tebuireng, ditandai dengan tingginya 
orientasi kognitif terhadap sistem politik secara umum dan kebijakan publik, dan sadar 
bahwa dirinya adalah bagian dari warga bangsa sehingga tetap memberikan perhatian 
terhadap politik tetapi sifatnya masih pasif, hal ini dibuktikan dengan respon pasif atau 
tidak ada tindakan nyata untuk melakukan pertentangan terhadap kebijakan publik yang 
tidak berpihak pada rakyat atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. 
Ketidakberdayaan tersebut dikarenakan perasaan lemah dan yakin dirinya tidak dapat 
memengaruhi atau merubah sistem politik. 

Tipe budaya politik tersebut juga tumbuh dikalangan generasi milenial pada 
pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. Generasi milenial di 
Kota Bandar Lampung mengetahui dan sadar bahwa proses politik akan menghasilkan 
output yang mengatur segala urusan hajat hidup masyarakat namun untuk melakukan 
tindak politik masih terhalang tembok besar sehingga keterlibatan politik masih dalam 
kategori pasif, tembok ini tentu terbangun karena adanya perasaan kecewa, tidak 
berdaya dan tidak percaya akan sistem politik dan perangkatnya. (Gaffar, 1999) 
menyatakan bahwa tipe budaya politik subjektif ini tergambar dari warga masyarakat 
yang merasa tidak mampu untuk terlibat dalam proses politik sehingga mengalami 
deprivasi dan kecewa hingga meninggalkan pemerintah. 

 
c. Budaya Politik Partisipatif: anggota masyarakat memiliki kesadaran secara utuh 

bahwa mereka adalah aktor politik, oleh karena itu masyarakat dapat menilai 
dengan penuh kesadaran baik sistem sebagai totalitas, input, dan output maupun 
posisi dirinya sendiri. Masyarakat dalam budaya ini memiliki sikap yang kritis untuk 
memberikan penilaian terhadap sistem politik dan hampir kepada semua aspek 
kekuasaan. 
Tipe budaya politik partisipatif sudah terbangun di kalangan generasi milenial, 

terbukti dari banyaknya organisasi masyarakat, organisasi politik, hingga parpol yang 
memberdayakan generasi milenial sebagai anggota dan ketua dalam perangkat struktur 
politik pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. Keterlibatan aktif 
menjadi pertanda barometer tumbuh suburnya sistem demokrasi di kalangan generasi 
milenial pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. (Aditya, 2016) 
menyatakan bahwa demokrasi menjadi pintu bagi publik untuk mengakses, 
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“Anak muda yang terjun kepolitik itu ya memang ada faktor kuat yang mendorong, 
tapi saya rasa bukan karena keinginan untuk melakukan perubahan secara nyata, 
karena faktor background keluarga atau ada people power dan punya duit, yakan 
kalau kemarin itu kita lihat repersentasi siapa yang jadi itu mungkin bisa dikatakan 
70-80% anak pejabat, jadi kita ini yang memang tidak memiliki background pejabat 
dan tidak punya banyak uang ya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang politik 
itu ya mahal.” (wawancara Jumat, 27 Desember 2019 pukul 14.30 WIB). 
Hilangnya rasa percaya diri dan tidak memiliki kemampuan untuk dapat 

memengaruhi keputusan politik adalah ciri khas tipe budaya politik subjektif. Penelitian 
(Nurhidayah, 2014) menjelaskan tipe budaya politik subjektif atau kaula yang juga 
tumbuh dikalangan santri pondok pesantren Tebuireng, ditandai dengan tingginya 
orientasi kognitif terhadap sistem politik secara umum dan kebijakan publik, dan sadar 
bahwa dirinya adalah bagian dari warga bangsa sehingga tetap memberikan perhatian 
terhadap politik tetapi sifatnya masih pasif, hal ini dibuktikan dengan respon pasif atau 
tidak ada tindakan nyata untuk melakukan pertentangan terhadap kebijakan publik yang 
tidak berpihak pada rakyat atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. 
Ketidakberdayaan tersebut dikarenakan perasaan lemah dan yakin dirinya tidak dapat 
memengaruhi atau merubah sistem politik. 

Tipe budaya politik tersebut juga tumbuh dikalangan generasi milenial pada 
pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. Generasi milenial di 
Kota Bandar Lampung mengetahui dan sadar bahwa proses politik akan menghasilkan 
output yang mengatur segala urusan hajat hidup masyarakat namun untuk melakukan 
tindak politik masih terhalang tembok besar sehingga keterlibatan politik masih dalam 
kategori pasif, tembok ini tentu terbangun karena adanya perasaan kecewa, tidak 
berdaya dan tidak percaya akan sistem politik dan perangkatnya. (Gaffar, 1999) 
menyatakan bahwa tipe budaya politik subjektif ini tergambar dari warga masyarakat 
yang merasa tidak mampu untuk terlibat dalam proses politik sehingga mengalami 
deprivasi dan kecewa hingga meninggalkan pemerintah. 

 
c. Budaya Politik Partisipatif: anggota masyarakat memiliki kesadaran secara utuh 

bahwa mereka adalah aktor politik, oleh karena itu masyarakat dapat menilai 
dengan penuh kesadaran baik sistem sebagai totalitas, input, dan output maupun 
posisi dirinya sendiri. Masyarakat dalam budaya ini memiliki sikap yang kritis untuk 
memberikan penilaian terhadap sistem politik dan hampir kepada semua aspek 
kekuasaan. 
Tipe budaya politik partisipatif sudah terbangun di kalangan generasi milenial, 

terbukti dari banyaknya organisasi masyarakat, organisasi politik, hingga parpol yang 
memberdayakan generasi milenial sebagai anggota dan ketua dalam perangkat struktur 
politik pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. Keterlibatan aktif 
menjadi pertanda barometer tumbuh suburnya sistem demokrasi di kalangan generasi 
milenial pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. (Aditya, 2016) 
menyatakan bahwa demokrasi menjadi pintu bagi publik untuk mengakses, 

  

 

  

memengaruhi dan membagi kekuasaan agar menjadi lebih responsif dan berpihak pada 
kepentingan publik. Sehingga, partisipasi politik yang tergambar melalui harmonisasi 
hingga kompetisi politik yang terjalin di kalangan generasi milenial menjadi kaca besar 
tipe budaya politik generasi milenial di Kota Bandar Lampung.  

Namun dalam kenyataan tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik 
murni parokial, subjek atau partisipan, melainkan terdapat variasi campuran diantara 
ketiga tipe-tipe tersebut, budaya politik campuran (mixed political culture). Gabungan 
karakteristik tipe-tipe kebudayaan politik yang murni yang diuraikan diatas, Menurut 
(Almond dan Verba, 1984) tervariasi kedalam tiga bentuk budaya politik, yaitu: 
a. Budaya Politik Subjek Parokial (The Parochial Subject  Culture), terjadi pada 

masyarakat dimana terdapat sebagian besar yang menolak tuntutan-tuntutan 
eksklusif masyarakat kerukunan desa atau otoritas feodal. Terdapat variasi aktifitas 
politik warganya, ada yang aktif dalam politik, tetapi banyak juga yang mengambil 
peran subjek yang lebih aktif. Hal ini berarti warga negara yang aktif melestarikan 
ikatan-ikatan tradisional dan non-politik, dan peran politiknya yang lebih penting 
sebagai seorang subjek. Penjelasan tersebut tentu berbanding terbalik dengan 
karakter generasi milenial pada pemilu serentak tahun 2019 yang melek informasi 
namun memang masih rendah keinginan untuk terjun langsung pada proses politik. 
Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan INT7:  
“Pelaksanaan election, generasi milenial pasti pada tahu ya tapi untuk pengaruhnya 
terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang lebih aktif menyuarakan tentang pemilu 
ini enggak ada pengaruhnya ya, karena generasi milenial ini melek informasi punya 
social tools tapi tidak punya social skill, jadi ketika tidak suka dengan proses politik 
bukan mengkritik malah meninggalkan.” (wawancara Sabtu, 14 Desember 2019 pukul 
14.00 WIB). 
Merujuk pada pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tipe budaya politik 

subjek parokial bukanlah tipe yang terbangun di kalangan generasi milenial, karena pada 
masa kekinian generasi milenial memiliki akses informasi yang sangat luas dan tentu ini 
akan memengaruhi orientasi politik dikalangan generasi milenial. (Ali, 2017) menyatakan 
bahwa generasi milenial adalah generasi yang mendapat pengetahuan dan pengertian 
lebih banyak terkait demokrasi dibandingkan generasi sebelumnya. 

 
b. Budaya Politik Subjek Partisipan (The Subject  Participant Culture), terjadi pada 

masyarakat peralihan dari budaya politik subyek ke budaya politik partisipan. 
Prioritas peralihan dari subyek ke partisipan akan cenderung mendukung 
pembangunan dan memberikan dukungan yang besar terhadap sistem politik 
demokratis. Budaya subyek partisipan yang sifatnya campuran, sebagian warga 
negara telah memiliki orientasi-orientasi masukan yang bersifat khusus dan 
serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara itu sebagian warga 
negara yang lain terus diarahkan dan secara relatif memiliki rangkaian orientasi 
pribadi yang pasif.  
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Merujuk pada penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa tipe budaya politik 
generasi milenial pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung adalah 
Subjek Partisipan, hal ini jelas karena terjadi pembelahan yang nyata antara generasi 
milenial yang aktif di ranah politik, dan generasi milenial yang merasa kecewa dan 
merasa tidak berdaya untuk melakukan apapun di ranah politik. Merasa tidak mampu 
memengaruhi keputusan politik atau menjadi input dalam sistem politik dan banyaknya 
kasus atau masalah yang dihasilkan oleh proses politik menjadi landasan dasar generasi 
milenial untuk tidak terlibat lebih dalam pada proses politik. Hal tersebut selaras dengan 
pernyataan INT4:  

“Sedih sebenarnya pas proses pemilihan umum kaya memecah belahkan gitu ya, 
banyak banget orang yang berpikir karena pemilihan ini tuh jadi runyem, sedih 
bukannya bersatu malah memecah belah Bangsa.” (wawancara Minggu, 22 Desember 
2019 pukul 13.00 WIB). 
Banyaknya korban politik, yang kemudian memicu terbelahnya masyarakat dan 

keributan nyata akibat proses pemilu serentak tahun 2019 mengidentifikasikan bahwa 
tipe budaya politik subjek partisipan ini yang ternyata terbangun dikalangan generasi 
milenial, dengan banyaknya korban politik maka dapat ditarik banyak pula partisipasi 
generasi milenial pada saat pemilu. Hal tersebut selaras dengan pernyataan INT8: 

“Banyak yang jadi korban politik, janji-janji manis, ada juga yang jadi korban 
kekuasaanlah kaya model demo sampai mati gitu, dan enggak kemudian menyalahkan 
satu pihak ya, karena obligasi politik untuk menaikkan burgeoning daya tawar politik 
juga.” (wawancara Jumat, 27 Desember 2019 pukul 14.30 WIB). 
Demi daya tawar politik maka banyak korban politik, namun generasi milenial juga 

tidak dapat menyalahkan dan tidak berdaya terhadap pihak politik yang tidak 
bertanggung jawab hal ini dikarenakan generasi milenial mudah untuk dimobilisasi dan 
percaya diri untuk berpartisipasi. Hal tersebut juga dipertegas oleh INT9: 

“Banyak mahasiswa ya bahkan sudah keranah Pelajar anak-anak SMA, STM belum 
pantas untuk merusak demokrasi karena belum mampu berpikir kritis terhadap 
permasalahan politik, nah ini sama oknum yang tidak bertanggung jawab 
dimanfaatkan dan Bangsa kita ini kehilangan rasa kepercayaan masyarakat dengan 
pemimpinnya.” (wawancara Rabu, 18 Desember 2019 Pukul 10.00 WIB). 
Hilangnya rasa percaya terhadap pemimpin Bangsa ini dapat memengaruhi generasi 

milenial untuk terlibat politik sebagai suatu gerakan partisipatif dan sebaliknya generasi 
milenial merasa kecewa dan tidak mampu melakukan apapun karena kurangnya 
kemampuan untuk melakukan tindakan perubahan nyata, dengan demikian terjadi 
perbedaan orientasi pada masyarakat, sebagian cenderung mendorong proses 
partisipasi aktif warga negara, sebagian lagi justru sebaliknya. (Gaffar, 1999) menyatakan 
bahwa budaya politik yang partisipatif akan mendukung sebuah sistem yang demokratik 
dan stabil. 
c. Budaya Politik Parokial Partisipan (The Parochial-Participant Culture), terjadi pada 

masyarakat yang relatif masih muda/negara berkembang. Pada tatanan ini, terlihat 
negara sedang giatnya melakukan pembangunan, termasuk pembangunan 
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Merujuk pada penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa tipe budaya politik 
generasi milenial pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung adalah 
Subjek Partisipan, hal ini jelas karena terjadi pembelahan yang nyata antara generasi 
milenial yang aktif di ranah politik, dan generasi milenial yang merasa kecewa dan 
merasa tidak berdaya untuk melakukan apapun di ranah politik. Merasa tidak mampu 
memengaruhi keputusan politik atau menjadi input dalam sistem politik dan banyaknya 
kasus atau masalah yang dihasilkan oleh proses politik menjadi landasan dasar generasi 
milenial untuk tidak terlibat lebih dalam pada proses politik. Hal tersebut selaras dengan 
pernyataan INT4:  

“Sedih sebenarnya pas proses pemilihan umum kaya memecah belahkan gitu ya, 
banyak banget orang yang berpikir karena pemilihan ini tuh jadi runyem, sedih 
bukannya bersatu malah memecah belah Bangsa.” (wawancara Minggu, 22 Desember 
2019 pukul 13.00 WIB). 
Banyaknya korban politik, yang kemudian memicu terbelahnya masyarakat dan 

keributan nyata akibat proses pemilu serentak tahun 2019 mengidentifikasikan bahwa 
tipe budaya politik subjek partisipan ini yang ternyata terbangun dikalangan generasi 
milenial, dengan banyaknya korban politik maka dapat ditarik banyak pula partisipasi 
generasi milenial pada saat pemilu. Hal tersebut selaras dengan pernyataan INT8: 

“Banyak yang jadi korban politik, janji-janji manis, ada juga yang jadi korban 
kekuasaanlah kaya model demo sampai mati gitu, dan enggak kemudian menyalahkan 
satu pihak ya, karena obligasi politik untuk menaikkan burgeoning daya tawar politik 
juga.” (wawancara Jumat, 27 Desember 2019 pukul 14.30 WIB). 
Demi daya tawar politik maka banyak korban politik, namun generasi milenial juga 

tidak dapat menyalahkan dan tidak berdaya terhadap pihak politik yang tidak 
bertanggung jawab hal ini dikarenakan generasi milenial mudah untuk dimobilisasi dan 
percaya diri untuk berpartisipasi. Hal tersebut juga dipertegas oleh INT9: 

“Banyak mahasiswa ya bahkan sudah keranah Pelajar anak-anak SMA, STM belum 
pantas untuk merusak demokrasi karena belum mampu berpikir kritis terhadap 
permasalahan politik, nah ini sama oknum yang tidak bertanggung jawab 
dimanfaatkan dan Bangsa kita ini kehilangan rasa kepercayaan masyarakat dengan 
pemimpinnya.” (wawancara Rabu, 18 Desember 2019 Pukul 10.00 WIB). 
Hilangnya rasa percaya terhadap pemimpin Bangsa ini dapat memengaruhi generasi 

milenial untuk terlibat politik sebagai suatu gerakan partisipatif dan sebaliknya generasi 
milenial merasa kecewa dan tidak mampu melakukan apapun karena kurangnya 
kemampuan untuk melakukan tindakan perubahan nyata, dengan demikian terjadi 
perbedaan orientasi pada masyarakat, sebagian cenderung mendorong proses 
partisipasi aktif warga negara, sebagian lagi justru sebaliknya. (Gaffar, 1999) menyatakan 
bahwa budaya politik yang partisipatif akan mendukung sebuah sistem yang demokratik 
dan stabil. 
c. Budaya Politik Parokial Partisipan (The Parochial-Participant Culture), terjadi pada 

masyarakat yang relatif masih muda/negara berkembang. Pada tatanan ini, terlihat 
negara sedang giatnya melakukan pembangunan, termasuk pembangunan 

  

 

  

kebudayaan. (Rahman, 2007) menyatakan norma-norma yang biasanya 
diperkenalkan bersifat partisipatif, yang berusaha meraih keselarasan dan 
keseimbangan, sehingga lebih banyak menuntut budaya partisipan. Pada kondisi ini, 
sistem cenderung ke arah otoritarianisme, sedang pihak yang lain ke arah 
demokrasi. Struktur untuk bersandar tidak ada, sementara itu birokrasi tidak dapat 
berdiri diatas kepentingan masyarakat, bahkan infrastrukturnya tidak berakar pada 
warga negara yang berkompeten dan bertanggung jawab.  
Bila merujuk pada penjelasan diatas maka tipe budaya politik parokial partisipan 

tidak tumbuh di kalangan generasi milenial pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota 
Bandar Lampung, seperti penjelasan sebelumnya tipe budaya politik parokial tidak lagi 
tumbuh di kalangan generasi milenial yang juga tumbuh dalam perkembangan informasi 
politik yang sangat luas, bahkan perbincangan politik bukan lagi hal kaku dan dilarang di 
kalangan generasi milenial. Hal tersebut dipertegas oleh INT2:  

“Kampanye politik memang benar-benar didengar di pasar politik kaya di Facebook 
itu benar-benar istilahnya sesama generasi milenial sekeyboard-keyboard 
warrioran.” (wawancara Kamis, 09 Januari 2020 pukul 16.00 WIB).  
Kebebasan dalam akses informasi politik sudah tidak dapat dibendung lagi, sehingga 

memang budaya politik parokial partisipan ini sudah tidak relevan di kalangan generasi 
milenial di Kota Bandar Lampung, karakter generasi milenial yang terbangun seiring 
berkembangnya era reformasi menjadikan generasi milenial makhluk politik yang lebih 
terbuka dan demokratis. (Ali, 2017) menyatakan bahwa milenial Indonesia tumbuh 
bersama era demokrasi dan bukan di era orde lama dan orde baru, sehingga generasi 
milenial lebih demokratis dibandingkan generasi sebelumnya. 

Sehingga dengan adanya komunikasi dan sosialisasi politik yang baik dan benar akan 
sangat berdampak pada budaya politik generasi milenial, baik dalam memperoleh 
informasi, emosi, dan nilai terhadap sistem politik. Sosialisasi dan komunikasi politik 
yang diwarnai dengan hoax dan black campaign yang berjalan seiring dengan karakter 
khas generasi milenial tentu bersinggungan dengan budaya politik yang terbentuk pada 
saat pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian (Komariah 
dan Srikartini, 2019) menjelaskan bahwa media sosial berdampak terhadap komunikasi 
politik dan keuntungan elektoral para peserta pemilukada tahun 2018, secara umum 
penelitian tersebut menjelaskan keterkaitan antara penggunaan media sosial dengan 
budaya politik, yang mana semakin aktif generasi milenial menggunakan media sosial 
maka akan semakin tinggi partisipasi politiknya dan sebaliknya, tetapi diketahui bahwa 
pengguna aktif media sosial tidak selalu dapat aktif dalam politik dan ternyata media 
sosial tidak sepenuhnya dapat membentuk budaya politik yang partisipatif. 

Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan 
budaya politik yang terbentuk melalui orientasi politik, yang mana orientasi politik 
dalam penelitian ini adalah pertalian berbagai keyakinan dalam menanggapi suatu objek 
atau situasi politik dengan cara-cara tertentu, terdapat tiga komponen utama didalam 
orientasi politik yang ditangkap oleh generasi milenial di Kota Bandar Lampung yakni 
melalui komunikasi politik dan lingkungan sekitar (sosialisasi politik), media mainstream 
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maupun anti mainstream. Maka, dalam penelitian ini budaya politik generasi milenial 
pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar akan dideskripsikan dan diuraikan 
berdasarkan orientasi politik yang dilihat dari tiga komponen orientasi berikut: 
a. Orientasi kognitif, yaitu komponen yang menyangkut pengetahuan generasi 

milenial tentang politik dan kepercayaan pada pemilu serentak, peranan dan segala 
kewajibanya sebagai generasi milenial dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota 
Bandar Lampung; 

b. Orientasi afektif, yaitu perasaan generasi milenial terhadap sistem pemilu serentak, 
peranannya, para aktor dan karakteristik aktor-aktor yang terlibat dalam pemilu 
serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung; 

c. Orientasi evaluatif, yaitu keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang 
secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan 
perasaandalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung; 
 
Orientasi politik dalam penelitian ini dibentuk oleh agen sosialisasi politik yang 

terdiri dari primary groups yakni keluarga dan teman sepermainan, sedangkan 
secondary group yakni pemerintah, sekolah, media massa dalam hal ini media sosial dan 
yang terakhir partai politik. Agen sosialisasi politik yang nantinya akan membentuk 
imitasi, instruksi dan motivasi politik pada individu, sehingga orientasi politik yang 
terbentuk akan menyesuaikan dengan apa yang didapat individu dalam penelitian ini 
generasi milenial melalui agen sosialisasi politik. Setelah terbentuk orientasi politik yang 
terdiri dari orientasi kognitif, afektif dan evaluatif maka nantinya akan menjadi pertalian 
suatu pemikirian atau tindakan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 
2019 di Kota Bandar Lampung. 

Berdasarkan keseluruhan penjelasan sebelumnya terkait orientasi kognitif, afektif, 
dan evaluatif generasi milenial pada pemilihan umum serentak tahun 2019, maka dapat 
diketahui bahwa orientasi politik secara keseluruhan berdampak pada terbentuknya 
budaya politik subjek partisipan dikalangan generasi milenial pada pemilu serentak 2019 
di Kota Bandar Lampung. Pembagian tipe budaya politik di atas tentu didapat penulis 
berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam kepada seluruh informan yang 
didasarkan pada orientasi politik yang kemudian dianalisa dengan strategi analisis 
penghubung dalam metode kualitatif deskriptif.  Untuk memudahkan pembaca, maka 
penulis menyajikan tabel terkait keseluruhan penjelasan orientasi politik dan budaya 
politik generasi milenial pada pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung; 
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maupun anti mainstream. Maka, dalam penelitian ini budaya politik generasi milenial 
pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar akan dideskripsikan dan diuraikan 
berdasarkan orientasi politik yang dilihat dari tiga komponen orientasi berikut: 
a. Orientasi kognitif, yaitu komponen yang menyangkut pengetahuan generasi 

milenial tentang politik dan kepercayaan pada pemilu serentak, peranan dan segala 
kewajibanya sebagai generasi milenial dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota 
Bandar Lampung; 

b. Orientasi afektif, yaitu perasaan generasi milenial terhadap sistem pemilu serentak, 
peranannya, para aktor dan karakteristik aktor-aktor yang terlibat dalam pemilu 
serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung; 

c. Orientasi evaluatif, yaitu keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang 
secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan 
perasaandalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Bandar Lampung; 
 
Orientasi politik dalam penelitian ini dibentuk oleh agen sosialisasi politik yang 

terdiri dari primary groups yakni keluarga dan teman sepermainan, sedangkan 
secondary group yakni pemerintah, sekolah, media massa dalam hal ini media sosial dan 
yang terakhir partai politik. Agen sosialisasi politik yang nantinya akan membentuk 
imitasi, instruksi dan motivasi politik pada individu, sehingga orientasi politik yang 
terbentuk akan menyesuaikan dengan apa yang didapat individu dalam penelitian ini 
generasi milenial melalui agen sosialisasi politik. Setelah terbentuk orientasi politik yang 
terdiri dari orientasi kognitif, afektif dan evaluatif maka nantinya akan menjadi pertalian 
suatu pemikirian atau tindakan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 
2019 di Kota Bandar Lampung. 

Berdasarkan keseluruhan penjelasan sebelumnya terkait orientasi kognitif, afektif, 
dan evaluatif generasi milenial pada pemilihan umum serentak tahun 2019, maka dapat 
diketahui bahwa orientasi politik secara keseluruhan berdampak pada terbentuknya 
budaya politik subjek partisipan dikalangan generasi milenial pada pemilu serentak 2019 
di Kota Bandar Lampung. Pembagian tipe budaya politik di atas tentu didapat penulis 
berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam kepada seluruh informan yang 
didasarkan pada orientasi politik yang kemudian dianalisa dengan strategi analisis 
penghubung dalam metode kualitatif deskriptif.  Untuk memudahkan pembaca, maka 
penulis menyajikan tabel terkait keseluruhan penjelasan orientasi politik dan budaya 
politik generasi milenial pada pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung; 

  

 

  

Tabel 3. Orientasi dan Budaya Politik Generasi Milenial Pada Pemilu Serentak Tahun 
2019 di Kota Bandar Lampung 

Orientasi Kognitif Budaya Politik Partisipatif 
Seluruh informan mengetahui dengan baik 
waktu pelaksanaan, jumlah surat suara, dan 
beberapa calon legislatif peserta pemilu, 
namun pengetahuan terkait angka 
partisipasi politik, parpol peserta pemilu, 
visi-misi capres-cawapres masih sangat 
rendah, dan seluruh informan mengatakan 
bahwa sosialisasi dan komunikasi politik 
diketahui melalui media sosial dan internet. 
 

Bila merujuk pada keseluruhan orientasi 
kognitif tersebut diketahui budaya 
politik partisipan tumbuh di kalangan 
generasi milenial pada pemilu serentak 
2019 di Kota Bandar Lampung. Hal 
tersebut dikarenakan, walaupun 
informan tidak mengetahui secara 
menyeluruh terkait peserta pemilu dan 
proses politik secara mendetail namun 
generasi milenial mengetahui bahwa 
output dari pemilu adalah terpilihnya 
pemimpin untuk daerahnya sehingga 
tidak menghalangi generasi milenial 
untuk memberikan suara politik pada 
saat pemilu serentak 2019 di Kota 
Bandar Lampung. 

Orientasi Afektif Budaya Politik Subjektif 
Seluruh informan menyatakan perasaan 
kesal, kecewa, sedih, hingga tidak percaya 
terkait pelaksanaan pemilu, selain itu juga 
merasa bingung dan tidak peduli terkait 
parpol dan para peserta pemilu, namun 
seluruh informan merasa senang terhadap 
para calon legislatif yang tergolong 
generasi milenial dan juga merasa senang 
dengan adanya sosialisasi dan komunikasi 
politik yang dibangun melalui media sosial 
dan internet, namun dengan catatan tidak 
menyebarkan konten hoax dan black 
campaign karena pola kampanye dan 
komunikasi politik tersebut sangat dibenci 
oleh seluruh informan. 
 

Berdasarkan orientasi afektif secara 
keseluruhan, maka diketahui budaya 
politik subjektif tumbuh dikalangan 
generasi milenial pada pemilu serentak 
2019 di Kota Bandar Lampung. Hal 
tersebut berlandaskan seluruh 
pernyataan informan yang merasa 
kecewa, kesal, sedih, hingga tidak 
percaya dan tidak peduli terhadap 
proses politik membuktikan bahwa, 
informan merasa tidak dapat melakukan 
apapun untuk merubah proses politik 
tersebut. Sehingga, rangkaian orientasi 
pribadi yang bersifat subjektif tersebut 
membawa generasi milenial cenderung 
pasif dan tidak ingin terlibat jauh 
terhadap proses maupun input politik 
pada pemilu serentak 2019 di Kota 
Bandar Lampung. 

Seluruh informan memberikan penilaian 
buruk, kacau dan banyak menyisakan 
masalah selain itu juga dinilai memicu 

Berlandaskan seluruh orientasi evaluatif 
yang diberikan oleh seluruh informan, 
maka diketahui terbentuk budaya politik 
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perpecahan dikarenakan praktek money 
politics, hoax, dan black campaign yang 
hidup subur pada pelaksanaan pemilihan 
umum, dan sebagian informan juga 
memberikan penilaian buruk pada parpol 
yang tidak mampu merepresentasikan 
secara penuh wajah/tujuan dari 
masyarakat namun penilain tersebut hanya 
disampaikan oleh generasi milenial yang 
berada di Kelurahan Gotong Royong dan 
Kelurahan Kota Karang. Sedangkan 
generasi milenial yang tinggal di daerah 
perkotaan lain menilai bahwa parpol hidup 
dan hadir untuk kepentingan masyarakat 
dan dinilai penting sebagai wujud dari hak 
kebebasan masyarakat sebagai bentuk 
demokrasi. Penilaian juga terbelah terkait 
partisipasi politik, sebagian generasi 
milenial menilai partisipasi politik yang 
rendah sebagai suatu hal yang bagus atau 
baik karena tandanya masyarakat sudah 
menjauhi politik uang dan menilai bahwa 
para politisi hanya bermodalkan uang dan 
tidak berkualitas sehingga tidak 
berpartisipasi dalam proses politik adalah 
hal yang baik, namun penilaian tersebut 
juga tidak mendorong generasi milenial 
untuk ikut berpartisipasi menjadi bagian 
dari sistem politik, dan sebagian yang lain 
menilai buruk karena partisipasi politik 
yang rendah menandakan ketidakpedulian 
masyarakat terhadap pemerintah. Penilaian 
berbeda untuk para peserta pemilu dari 
generasi milenial, visi misi capres-
cawapres, dan sosialisasi serta komunikasi 
politik yang dibangun para peserta pemilu 
di media sosial dan internet untuk hal ini 
seluruh informan sepakat menilai sebagai 
suatu hal yang baik dan bagus untuk 
meningkatkan partisipasi politik pada 
pemilihan umum. 

subjek partisipan dikalangan generasi 
milenial pada pemilu serentak 2019 di 
Kota Bandar Lampung. Hal tersebut 
merujuk pada kenyataan terbelahnya 
orientasi evaluatif yang ada di tengah 
generasi milenial, penilaian baik dan 
buruk serta alasannya tentu menjadi 
gambaran nyata bahwa sebagian 
generasi milenial sudah sadar akan 
pengaruhnya terhadap proses politik 
dan melakukan tindakan nyata dengan 
terlibat langsung dalam proses pemilu 
secara aktif, dan sebagain generasi 
milenial yang lain hanya memberikan 
suara politik pada pemilu secara 
formalitas tanpa menekan dan 
melangkah pada suatu pergerakan 
perubahan untuk memperbaiki sistem 
demokrasi pada pemilu serentak 2019 di 
Kota Bandar Lampung. 
 

Sumber: Data Primer Diolah Oleh Penulis. 
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perpecahan dikarenakan praktek money 
politics, hoax, dan black campaign yang 
hidup subur pada pelaksanaan pemilihan 
umum, dan sebagian informan juga 
memberikan penilaian buruk pada parpol 
yang tidak mampu merepresentasikan 
secara penuh wajah/tujuan dari 
masyarakat namun penilain tersebut hanya 
disampaikan oleh generasi milenial yang 
berada di Kelurahan Gotong Royong dan 
Kelurahan Kota Karang. Sedangkan 
generasi milenial yang tinggal di daerah 
perkotaan lain menilai bahwa parpol hidup 
dan hadir untuk kepentingan masyarakat 
dan dinilai penting sebagai wujud dari hak 
kebebasan masyarakat sebagai bentuk 
demokrasi. Penilaian juga terbelah terkait 
partisipasi politik, sebagian generasi 
milenial menilai partisipasi politik yang 
rendah sebagai suatu hal yang bagus atau 
baik karena tandanya masyarakat sudah 
menjauhi politik uang dan menilai bahwa 
para politisi hanya bermodalkan uang dan 
tidak berkualitas sehingga tidak 
berpartisipasi dalam proses politik adalah 
hal yang baik, namun penilaian tersebut 
juga tidak mendorong generasi milenial 
untuk ikut berpartisipasi menjadi bagian 
dari sistem politik, dan sebagian yang lain 
menilai buruk karena partisipasi politik 
yang rendah menandakan ketidakpedulian 
masyarakat terhadap pemerintah. Penilaian 
berbeda untuk para peserta pemilu dari 
generasi milenial, visi misi capres-
cawapres, dan sosialisasi serta komunikasi 
politik yang dibangun para peserta pemilu 
di media sosial dan internet untuk hal ini 
seluruh informan sepakat menilai sebagai 
suatu hal yang baik dan bagus untuk 
meningkatkan partisipasi politik pada 
pemilihan umum. 

subjek partisipan dikalangan generasi 
milenial pada pemilu serentak 2019 di 
Kota Bandar Lampung. Hal tersebut 
merujuk pada kenyataan terbelahnya 
orientasi evaluatif yang ada di tengah 
generasi milenial, penilaian baik dan 
buruk serta alasannya tentu menjadi 
gambaran nyata bahwa sebagian 
generasi milenial sudah sadar akan 
pengaruhnya terhadap proses politik 
dan melakukan tindakan nyata dengan 
terlibat langsung dalam proses pemilu 
secara aktif, dan sebagain generasi 
milenial yang lain hanya memberikan 
suara politik pada pemilu secara 
formalitas tanpa menekan dan 
melangkah pada suatu pergerakan 
perubahan untuk memperbaiki sistem 
demokrasi pada pemilu serentak 2019 di 
Kota Bandar Lampung. 
 

Sumber: Data Primer Diolah Oleh Penulis. 

 

 

Berlandaskan dari seluruh penjelasan diatas terkait orientasi dan budaya politik 
generasi milenial pada proses pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Kota Bandar 
Lampung. Maka dapat diketahui bahwa budaya politik yang terbangun adalah Budaya 
Politik Subjek Partisipan (The Subject-Participant Culture) yang mana budaya politik ini 
ditandai dengan pengetahuan politik yang cukup baik dan keadaan sosial serta ekonomi 
yang juga tergolong baik. Pembentukan budaya politik ini disebabkan sosialisasi dan 
komunikasi yang ditangkap oleh generasi milenial dengan daya nalar atau critical 
thinking yang berbeda antara generasi milenial di perkotaan dan yang menengah ke 
bawah, tentu daya nalar tersebut dipengaruhi oleh tingat pendidikan, status ekonomi, 
dan interaksi di media sosial. 

Interaksi yang berlangsung lama, kemudian keadaan lingkungan dan penggunaan 
media sosial sebagai sumber utama informasi memengaruhi orientasi politik generasi 
milenial yang tinggal di perkotaan dan generasi milenial yang menengah ke bawah. Bila 
menilik kembali penjelasan secara keseluruhan maka dapat diketahui bahwa generasi 
milenial yang tinggal di perkotaan lebih memiliki pengetahuan yang luas dibandingkan 
generasi milenial yang menengah ke bawah, ditandai dengan hasil wawancara seluruh 
informan diketahui bahwa secara keseluruhan generasi milenial di perkotaan 
menunjukkan orientasi kognitif lebih baik dibandingkan generasi milenial yang 
menengah ke bawah. 

Hal ini memengaruhi referensi pilihan politik generasi milenial di perkotaan yang 
lebih banyak dibanding generasi milenial yang menengah ke bawah. Selain dari lebih 
kaya referensi politik, generasi milenial di perkotaan juga menyampingkan aspek afeksi 
pribadi dan lebih mengutamakan partisipasi politik secara nyata seperti aktif mengikuti 
komunitas politik atau penggiat politik, sehingga tercipta budaya politik partisipatif 
pada pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung.  

Sedangkan generasi milenial yang menengah ke bawah memiliki orientasi afektif 
yang sangat kuat, dan meyakini bahwa pemilu hanyalah ajang untuk seseorang yang 
beruang atau matang secara finansial karena keyakinan bahwa untuk terpilih menjadi 
pemimpin di daerah harus memberikan sesuatu kepada pemilih dalam bentuk uang, 
atau barang. Selain hal tersebut juga perasaan kesal yang sangat kuat terhadap dinamika 
proses pemilu serta seluruh perdebatannya yang dibumbui hoax dan black campaign 
menyebabkan generasi milenial yang menengah ke bawah enggan untuk terlibat dalam 
proses politik dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk terjun langsung atau 
berpartisipasi aktif dalam ranah politik, sehingga terbentuk budaya politik subjektif pada 
pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung. 

Perbedaan orientasi ini wajar bila merujuk kembali penjelasan pada gambaran 
umum terkait tingkat pendidikan, status ekonomi dan keadaan lingkungan di perkotaan 
yang lebih kompleks dan tidak homogen seperti generasi milenial yang menengah ke 
bawah, serta kemudahan untuk mengakses segala aspek yang bersentuhan dengan 
politik dan pemilu menyebabkan generasi milenial di perkotaan lebih terbuka akan 
pemikiran dan perbedaan sehingga walau merasa berbeda atau tidak suka akan proses 
politik tetap saja menjadikan politik sebagai hal yang menarik, dan tentu generasi 
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milenial di perkotaan memiliki kesempatan lebih untuk menunjukkan partisipasi politik 
dibandingkan generasi milenial yang menengah ke bawah.  

Generasi milenial yang berada di perkotaan memiliki tingkat pendidikan yang lebih 
tinggi dan cenderung lebih terbuka terhadap pemikiran dan budaya baru, sehingga lebih 
rasional dan tidak mudah untuk diarahkan, menyebabkan generasi milenial diperkotaan 
memiliki budaya politik partisipatif ditandai dengan pemikiran yang lebih kritis dan lebih 
aktif ikut serta dalam proses pemilu. Nugraheni (2019) menyatakan bahwa terdapat dua 
faktor yang membentuk partisipasi politik, yakni faktor internal seperti tingkat 
pendidikan, status ekonomi, dan keyakinan politik, dan faktor eksternal dipengaruhi 
oleh peranan pemerintah, partai politik, perilaku politisi dan tentu media massa dalam 
hal ini media sosial sebagai wadah sosialisasi dan komunikasi politik.  

Secara umum diketahui bahwa generasi milenial yang berada di perkotaan dan 
yang menengah kebawah di Kota Bandar Lampung sudah cukup baik mengetahui sistem 
politik baik hak dan kewajibannya sebagai pemilih maupun output setelah proses pemilu 
berlangsung, namun sebagian generasi milenial lain yakni generasi milenial yang 
menengah ke bawah cenderung pasif terhadap input politik. Hertanto (2016) 
menyatakan output politik meliputi keputusan dan tindakan politik, sedangkan input 
politik terdapat dalam bentuk permintaan dan dukungan politik. 

Aktualisasi dari pengetahuan tersebut hanya sebatas partisipasi generasi milenial 
pada saat pemilu berlangsung dengan memberikan suara politik, serta menunjukkan 
rasa suka, atau bangga dan lebih menekankan pada perasaan kecewa atau tidak percaya. 
Tidak melangkah pada suatu pergerakan yang dapat menciptakan perubahan dalam 
iklim demokrasi di Kota Bandar Lampung. 

Sehingga generasi milenial yang menengah ke bawah masih tergolong pasif dalam 
proses politik bahkan terkesan acuh dan terkadang tidak peduli. Penelitian (Dzatalini, 
2018) diketahui bahwa ketidaktertarikan generasi milenial terhadap politik cukup besar, 
hal ini tercermin dari rasa tidak ingin tahu, peduli, tertarik tentang proses politik 
dikarenakan banyak kesan kecewa terhadap politik. Sebagaimana karena sudah tidak 
ingin tahu maka tidak memiliki rasa untuk ikut berpartisipasi dalam politik. 

Generasi milenial mudah untuk dimobilisasi sehingga partisipasi politik dalam 
bentuk tindakan nyata kerap terjadi, bisa dilihat dari bentuk partisipasi generasi milenial 
yang sudah memberikan suara politik pada saat pemilu, lebih dalam generasi milenial di 
perkotaan juga sudah aktif ikut organisasi politik, partai politik, bahkan ikut sebagai 
peserta pemilu dan hal ini, mendapat dukungan dari sesama generasi milenial yang lain, 
bahkan lebih ekstrim beberapa generasi milenial di perkotaan melakukan tindak 
pemberontakan dan menciptakan kerusuhan yang berpotensi merugikan beberapa 
pihak.  

Hal tersebut tentu tidak lain bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik 
demi kepentingan publik. (Suryadi (2018) menjelaskan bahwa budaya politik yang 
matang termanifestasi melalui orientasi pandangan dan sikap individu terhadap sistem 
politiknya seperti keyakinan, norma, dan persepsi yang mendorong partisipasi aktif. 
Budaya politik yang demokratis selaras dengan budaya politik partisipatif maka civic 
culture harus berjalan seiringan dengan demokratisasi. 
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milenial di perkotaan memiliki kesempatan lebih untuk menunjukkan partisipasi politik 
dibandingkan generasi milenial yang menengah ke bawah.  

Generasi milenial yang berada di perkotaan memiliki tingkat pendidikan yang lebih 
tinggi dan cenderung lebih terbuka terhadap pemikiran dan budaya baru, sehingga lebih 
rasional dan tidak mudah untuk diarahkan, menyebabkan generasi milenial diperkotaan 
memiliki budaya politik partisipatif ditandai dengan pemikiran yang lebih kritis dan lebih 
aktif ikut serta dalam proses pemilu. Nugraheni (2019) menyatakan bahwa terdapat dua 
faktor yang membentuk partisipasi politik, yakni faktor internal seperti tingkat 
pendidikan, status ekonomi, dan keyakinan politik, dan faktor eksternal dipengaruhi 
oleh peranan pemerintah, partai politik, perilaku politisi dan tentu media massa dalam 
hal ini media sosial sebagai wadah sosialisasi dan komunikasi politik.  

Secara umum diketahui bahwa generasi milenial yang berada di perkotaan dan 
yang menengah kebawah di Kota Bandar Lampung sudah cukup baik mengetahui sistem 
politik baik hak dan kewajibannya sebagai pemilih maupun output setelah proses pemilu 
berlangsung, namun sebagian generasi milenial lain yakni generasi milenial yang 
menengah ke bawah cenderung pasif terhadap input politik. Hertanto (2016) 
menyatakan output politik meliputi keputusan dan tindakan politik, sedangkan input 
politik terdapat dalam bentuk permintaan dan dukungan politik. 

Aktualisasi dari pengetahuan tersebut hanya sebatas partisipasi generasi milenial 
pada saat pemilu berlangsung dengan memberikan suara politik, serta menunjukkan 
rasa suka, atau bangga dan lebih menekankan pada perasaan kecewa atau tidak percaya. 
Tidak melangkah pada suatu pergerakan yang dapat menciptakan perubahan dalam 
iklim demokrasi di Kota Bandar Lampung. 

Sehingga generasi milenial yang menengah ke bawah masih tergolong pasif dalam 
proses politik bahkan terkesan acuh dan terkadang tidak peduli. Penelitian (Dzatalini, 
2018) diketahui bahwa ketidaktertarikan generasi milenial terhadap politik cukup besar, 
hal ini tercermin dari rasa tidak ingin tahu, peduli, tertarik tentang proses politik 
dikarenakan banyak kesan kecewa terhadap politik. Sebagaimana karena sudah tidak 
ingin tahu maka tidak memiliki rasa untuk ikut berpartisipasi dalam politik. 

Generasi milenial mudah untuk dimobilisasi sehingga partisipasi politik dalam 
bentuk tindakan nyata kerap terjadi, bisa dilihat dari bentuk partisipasi generasi milenial 
yang sudah memberikan suara politik pada saat pemilu, lebih dalam generasi milenial di 
perkotaan juga sudah aktif ikut organisasi politik, partai politik, bahkan ikut sebagai 
peserta pemilu dan hal ini, mendapat dukungan dari sesama generasi milenial yang lain, 
bahkan lebih ekstrim beberapa generasi milenial di perkotaan melakukan tindak 
pemberontakan dan menciptakan kerusuhan yang berpotensi merugikan beberapa 
pihak.  

Hal tersebut tentu tidak lain bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik 
demi kepentingan publik. (Suryadi (2018) menjelaskan bahwa budaya politik yang 
matang termanifestasi melalui orientasi pandangan dan sikap individu terhadap sistem 
politiknya seperti keyakinan, norma, dan persepsi yang mendorong partisipasi aktif. 
Budaya politik yang demokratis selaras dengan budaya politik partisipatif maka civic 
culture harus berjalan seiringan dengan demokratisasi. 

 

 

Bila merujuk pada hal tersebut budaya politik partisipan sudah jelas telihat, yang 
mana budaya politik ini ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi dan 
keberanian untuk menyatakan opini serta aktif memberikan kontribusi nyata dalam 
kegiatan politik. Generasi milenial di perkotaan mengetahui secara baik terkait sistem 
politik dan pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung, dan tetap 
memberikan kontribusi aktif walaupun orientasi afektif dan evaluatif bersifat menolak 
dan tidak suka. (Aditya, 2016) menyatakan bahwa warga negara memiliki hak yang tidak 
dapat dikurangi untuk berpartisipasi secara langsung untuk memengaruhi proses 
politik, partisipasi merupakan manifestasi dari ide bahwa setiap individu memiliki hak 
yang sama. 

Maka, menarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan seluruh informan 
diketahui bahwa budaya politik yang terbentuk di kalangan generasi milenial pada 
pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung adalah Budaya Politik Subjek Partisipan 
(The Subject-Participant Culture) yang mana generasi milenial mendukung 
pembangunan dan memberikan dukungan yang besar terhadap sistem politik 
demokratis dengan adanya perubahan kearah yang lebih baik ditandai dengan 
regenerasi pada ranah politik, dan juga sebaliknya. (Ali, 2017) menyatakan bahwa alasan 
generasi milenial dalam menentukan pilihan politik adalah karena dekat dengan rakyat, 
program atau visi-misi yang bagus, bebas korupsi, dan mampu membawa perubahan. 

Tipe budaya politik ini ditandai oleh sebagian generasi milenial di Kota Bandar 
Lampung memiliki keterkaitan erat dengan sistem politik yang mana ditunjukkan 
dengan keikutsertaan dalam komunitas politik, sebagai aktivis politik, anggota partai 
politik, atau sebagai tim pemenangan para peserta pemilu bahkan sebagai peserta 
pemilu tersebut. Tetapi sebagian generasi milenial yang lain secara relatif memiliki 
rangkaian orientasi pribadi yang bersifat subjektif dan masih pasif terhadap proses 
maupun input sistem politik, sehingga tipe budaya politik subjek partisipan tumbuh 
bersama generasi milenial pada pemilu serentak 2019 di Kota Bandar Lampung. 

Suryadi (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa budaya politik yang 
berkembang di masyarakat memiliki tingkatan budaya politik yang dicapai, tingkatan 
budaya politik ini ditandai dengan pembelahan masyarakat yang anti-politik dan 
masyarakat yang terlibat politik, dan pada era reformasi masyarakat telah menciptakan 
tekanan yang kuat terhadap proses politik dan menunjukkan political civil dalam 
membangun demokrasi. 

 
SIMPULAN 

Budaya politik generasi milenial dapat terbentuk melalui media sosial yang 
menjadi wadah untuk berkomentar, berteori, dan memberi asumsi, karena terdapat 
ruang yang bebas dan sangat luas dalam percakapan politik sehingga sosialisasi politik 
dapat lebih efektif dan efisien. Budaya politik generasi milenial dipengaruhi pula oleh 
perilaku dan etika politik yang dilakukan oleh para peserta pemilu dalam hal ini terkait 
komunikasi politik, sehingga berdampak pada orientasi politik.  Menarik diketahui 
bahwa etika politik tersebut tidak terbangun dengan baik pada saat pemilihan umum 
serentak tahun 2019, hal ini disebabkan Capres-Cawapres hanya diikuti oleh dua 
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pasangan calon yang jelas memiliki pengikut garis keras, sehingga sosialisasi politik, dan 
komunikasi politik sarat akan muatan hoax, dan black campaign yang jelas tidak selaras 
dengan etika politik yang baik dan benar.  Sehingga, terlihat bahwa kematangan budaya 
politik belum terwujud secara optimal, dan moralitas dalam etika politik masih rendah 
sehingga tergambar bahwa iklim politik masih jauh dari wujud santun dan bermartabat. 
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Abstrak 
Di Indonesia, bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang banyak dialami adalah 
kekerasan fisik, seksual, psikis dan penelantaran secara ekonomi. Akibatnya dapat 
menimbulkan luka fisik dan psikis. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan perhatian 
pada pemulihan korban guna penguatan terhadap korban agar lebih berdaya, baik fisik 
maupun psikis. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
implementasi kebijakan pemulihan korban KDRT di Indonesia menggunakan metode 
studi pustaka (literature review). Pelaksanaan pemulihan korban KDRT dilakukan dengan 
membangun komunikasi antar stakeholder terkait sehingga terjalin kerjasama dalam 
memberikan pelayanan kepada korban KDRT sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 
masing-masing. Partisipasi pihak luar seperti LSM atau organisasi pemerhati 
perempuan dapat membantu dalam memberikan perlindungan dan pendampingan 
sehingga korban tetap dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini meskipun masih ada 
keterbatasan dari pemerintah. Manfaat yang dirasakan korban, yaitu korban dapat 
menjalankan aktifitasnya dengan baik seperti sebelum terjadi KDRT. Kendala yang 
dihadapi pemerintah antara lain: terbatasnya anggaran untuk penanganan kasus 
kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan; jumlah tenaga pendamping dan 
konselor di beberapa daerah masih kurang; banyak fasilitas RPK belum memadai dan 
persebaran rumah aman belum merata di setiap daerah. 
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, KDRT, Pemulihan. 
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MPLEMENTATION ANALYSIS OF RECOVERY OF VICTIMS OF VICTIMS OF 
DOMESTIC VIOLENCE 

 
Abstract 

In Indonesia, the most common forms of domestic violence experienced are physical, 
sexual, psychological and economic neglect. The consequences can cause physical and 
psychological injuries. Therefore, it is important to pay attention to the recovery of 
victims in order to increase victims to be more empowered, both physically and 
psychologically. This article aims to describe and analyze the implementation of the 
recovery policy for victims of domestic violence in Indonesia using the literature study 
method. The implementation of recovery for victims of domestic violence is carried out by 
building communication between stakeholders related to cooperation in providing 
services to victims of domestic violence in accordance with their respective duties and 
responsibilities. The participation of external parties such as NGOs or women's observers 
can assist in providing protection and assistance so that they can still enjoy the benefits 
of this policy even though there are still limitations from the government. The benefits felt 
by the victim, namely the victim can carry out their activities well as before the 
occurrence of domestic violence. The obstacles faced by the government include: limited 
budget for handling cases of violence, especially against women; the number of assistants 
and counselors in some areas is still lacking; many RPK facilities are not sufficient and 
the distribution of safe houses is not evenly distributed in each area. 
Keywords: Public Policy, Domestic Violence, Recovery 
 
PENDAHULUAN 
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan 
dan dan merupakan tindakan diskriminasi terhadap perempuan (Badan Diklat Kejaksaan, 
2019). Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh perempuan 
daripada laki-laki (Miller & McMaw, 2019; Gulati & Kelly, 2020; Komnas Perempuan, 
2020). Satu dari empat perempuan dan satu dari sepuluh laki-laki mengalami kekerasan 
yang dilakukan oleh pasangan (Breiding et al., 2014; Miller & McMaw, 2019). National 
Intimate Partner and Sexual Violance Survey (NISVS) Amerika Serikat mencatat 
sepertiga perempuan (37,3%) dan laki-laki (30,9%) mempunyai pengalaman kekerasan 
seksual, kekerasan fisik dan penguntitan oleh pasangan dan 23, 2% perempuan 
mengalami kekerasan fisik, sedangkan laki-laki mengalami kekerasan fisik sebanyak 
13,9% (Breiding et al., 2014; Devries et al., 2013). 
Di Indonesia bentuk-bentuk kekerasan yang banyak dialami adalah kekerasan fisik, 
kekerasan seksual, kekerasan psikis dan penelantaran secara ekonomi. Berikut data jenis 
kekerasan yang diterima perempuan dalam ranah personal: 
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MPLEMENTATION ANALYSIS OF RECOVERY OF VICTIMS OF VICTIMS OF 
DOMESTIC VIOLENCE 

 
Abstract 

In Indonesia, the most common forms of domestic violence experienced are physical, 
sexual, psychological and economic neglect. The consequences can cause physical and 
psychological injuries. Therefore, it is important to pay attention to the recovery of 
victims in order to increase victims to be more empowered, both physically and 
psychologically. This article aims to describe and analyze the implementation of the 
recovery policy for victims of domestic violence in Indonesia using the literature study 
method. The implementation of recovery for victims of domestic violence is carried out by 
building communication between stakeholders related to cooperation in providing 
services to victims of domestic violence in accordance with their respective duties and 
responsibilities. The participation of external parties such as NGOs or women's observers 
can assist in providing protection and assistance so that they can still enjoy the benefits 
of this policy even though there are still limitations from the government. The benefits felt 
by the victim, namely the victim can carry out their activities well as before the 
occurrence of domestic violence. The obstacles faced by the government include: limited 
budget for handling cases of violence, especially against women; the number of assistants 
and counselors in some areas is still lacking; many RPK facilities are not sufficient and 
the distribution of safe houses is not evenly distributed in each area. 
Keywords: Public Policy, Domestic Violence, Recovery 
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Gambar 1. Diagram Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Personal/ KDRT 
 

 
 
Sumber: Diolah Peneliti dari Data Catatan Tahunan 2020 Komnas Perempuan 
 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas perempuan 
mendapat kekerasan fisik, dengan persentase sebanyak 43% (4.783 kasus). Kemudian 
kekerasan seksual sebanyak 25% (2.807 kasus), kekerasan psikis sebanyak 2.056 kasus 
(19%) dan ekonomi sebanyak 1.459 kasus atau  13% (Komnas Perempuan, 2020). 

Mengatasi kekerasan dalam rumah tangga adalah prioritas kesehatan masayarakat 
global karena prevalensi KDRT terkait dengan morbiditas fisik dan psikologis serta 
mortalitas (World Health Organization, 2013). Korban tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga seringkali mendapatkan luka fisik dan psikis yang dapat mengganggu 
aktivitas korban. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan perhatian pada pemulihan 
korban guna mengurangi potensi trauma medis maupun psikis yang dialami korban. 

Pemulihan korban KDRT diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula, 
baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga korban dapat 
menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti 
semula. Pemulihan berfokus pada pemenuhan kebutuhan korban akibat penderitaan dan 
kerugian yang dialami korban KDRT. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk ikut 
andil dalam memberikan pemulihan terhadap korban KDRT. Dalam UU No 23 tahun 
2004 pasal 10, disebutkan bahwa korban KDRT berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan, penanganan secara khusus, pendampingan oleh pekerja sosial dan pelayanan 
bimbingan rohani. 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus yang mengatur kerja sama pemulihan 
korban KDRT yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang 
penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan  korban KDRT. Dijelaskan bahwa pemulihan 
korban adalah segala upaya untuk penguatan korban KDRT agar lebih berdaya, baik 
secara fisik maupun psikis. Karenanya penyelenggaraan pemulihan meliputi segala 
tindakan pelayanan dan pendampingan terhadap korban yang dilakukan oleh tenaga 
kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. 
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Pendampingan dilakukan untuk penguatan diri korban dalam menghadapi masalah 
yang sedang dialami melalui kegiatan konseling, terapi psikologis, advokasi dan 
bimbingan rohani. Namun, di beberapa daerah ketersedian konselor dan/atau psikolog 
klinis tidak sebanding dengan korban yang harus ditangani, bahkan masih ada pusat 
pelayanan terpadu yang belum memiliki psikolog klinis (Fadlurrahman, 2014; Utami, 
2016; Rosnawati, 2017; Nuradhawati, 2018). 

Selanjutnya, untuk melaksanakan pemulihan keadaan korban KDRT juga 
diperlukan fasilitas (sarana dan prasarana) serta anggaran. Dalam PP No.4 tahun 2006 
disebutkan bahwa fasilitas yang harus disediakan untuk penyelenggaraan pemulihan 
terdiri dari: ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian, pusat pelayanan dan rumah 
aman, serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan. Fasilitas Ruang Pelayanan 
Khusus (RPK) untuk korban anak dan perempuan di kantor-kantor polisi masih minim 
sehingga proses penanganan korban dilakukan dengan segala keterbatasan fasilitas 
(medcom.id, 24 April 2019). Selain itu, sebagian besar kondisi salter atau rumah aman 
yang tersedia tidak aman dan nyaman bagi korban (Utami, 2016). Bahkan di beberapa 
pusat pelayanan terpadu, ketersediaan rumah aman bagi korban dan saksi belum 
tersedia (Nuradhawati, 2018; Jaftoran & Alputila, 2019; Abdullah, 2019). Sumber daya 
yang belum memadai tersebut disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan 
untuk penanganan kekerasan (Hasyim, 2018; Nuradhawati, 2018; tirto.id, 24 April 2019). 

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis implementasi kebijakan pemulihan korban KDRT di Indonesia. 
 
1. Metode 

Artikel ini merupakan riset kepustakaan atau yang biasa disebut studi pustaka 
(literature review). Studi pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan 
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian 
(Zed, 2014). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis 
deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena untuk mendapatkan pemahaman 
mendalam, autentik dan mendasar mengenai fenomena yang sedang diamati. Metode 
analisis deskriptif digunakan karena data dan informasi yang dikumpulkan memusatkan 
perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, 
penyusunan, pengolahan dan penarikan kesimpulan. Kemudian hasilnya berupaya untuk 
mendeskripsikan suatu keadaan empiris yag objektif atas fenomena atau masalah yang 
dikaji. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari 
artikel jurnal, buku, kebijakan/peraturan, laporan, dan berita dari media online. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan 
tertulis tersebut. Pencarian data dilakukan melalui internet menggunakan data base 
penelitian, website lembaga otoritatif, website media online dan melalui membaca buku 
atau e-book. Data base penelitian yang digunakan untuk penelusuran artikel publikasi 
adalah scince direct, scopus, google search, google sholar, dan research gate. Aplikasi yang 
digunakan adalah publish or perish 7, mendeley, dan google chrome. Kata kunci yang 
digunakan untuk mencari artikel jurnal adalah kekerasan dalam rumah tangga, 
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yang tersedia tidak aman dan nyaman bagi korban (Utami, 2016). Bahkan di beberapa 
pusat pelayanan terpadu, ketersediaan rumah aman bagi korban dan saksi belum 
tersedia (Nuradhawati, 2018; Jaftoran & Alputila, 2019; Abdullah, 2019). Sumber daya 
yang belum memadai tersebut disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan 
untuk penanganan kekerasan (Hasyim, 2018; Nuradhawati, 2018; tirto.id, 24 April 2019). 

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis implementasi kebijakan pemulihan korban KDRT di Indonesia. 
 
1. Metode 

Artikel ini merupakan riset kepustakaan atau yang biasa disebut studi pustaka 
(literature review). Studi pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan 
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian 
(Zed, 2014). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis 
deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena untuk mendapatkan pemahaman 
mendalam, autentik dan mendasar mengenai fenomena yang sedang diamati. Metode 
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penyusunan, pengolahan dan penarikan kesimpulan. Kemudian hasilnya berupaya untuk 
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Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari 
artikel jurnal, buku, kebijakan/peraturan, laporan, dan berita dari media online. Teknik 
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penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan kekerasan, perlindungan 
kekerasan, pemulihan korban kekerasan. Kata kunci tersebut digunakan dalam bahasa 
Indonesia dan bahasa Inggris. Literatur yang digunakan adalah artikel atau jurnal 
terbitan tahun 2011-2021 yang dapat diakses full text dalam format pdf dan scholarly 
(peer reviewed journals) menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jurnal yang 
sesuai dengan inklusi dan terdapat tema kekerasan dalam rumah tangga kemudian 
dilakukan review. Berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi diperoleh hasil 14 jurnal 
nasional dan 5 jurnal internasional. 

Jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat 
ringkasan jurnal meliputi: nama peneliti, tahun terbit jurnal, judul penelitian, metode 
dan ringkasan hasil. Ringkasan jurnal tersebut dimasukkan ke dalam tabel. Ringkasan 
jurnal tersebut kemudian dianalisis terhadap isi yang terdapat dalam tujuan dan hasil 
penelitian. Teknik analisis data dalam penulisan artikel ini mengambil teori dari Creswell 
(2016: 254-263) yang menumpukkan tekniknya pada pengorganisasian data, pembacaan 
(pembuatan catatan), pendeskripsian, pengklarifikasian, penafsiran data menjadi kode 
dan tema, penarikan kesimpulan. 
 
2. Hasil Dan Pembahasan [results and discussion] 
Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana  

Sejak advokasi dilakukan semasa penyusunan draft RUU penghapusan KDRT, 
upaya pemulihan korban KDRT menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari proses 
hukum. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyedia 
layanan, baik layanan medis, psikologis, hukum dan rumah aman. 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama 
Pemulihan untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa 
Pemulihan merupakan upaya terpadu untuk mengembalikan kondisi seseorang pasca 
menjadi korban KDRT sehingga membutuhkan keterlibatan dan kerjasama berbagai 
pihak seperti tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau 
pembimbing rohani yang dalam penyelenggaraannya melakukan kerjasama secara 
sistematis dan terpadu. Pada dasarnya PP ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya 
kemudahan pelayanan korban KDRT dan terciptanya kerjasama dan koordinasi yang 
baik dalam pemulihan korban KDRT antar instansi, antar petugas-petugas pelaksana 
dan antar lembaga terkait lainnya (penjelasan PP No.4 tahun 2006).  
Berikut tabel tentang penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban KDRT berdasarkan 
ruang lingkup pelayanan dan teknis pelaksanaan yang mengacu pada PP No.4 tahun 
2006 pasal 4-5 
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Tabel 1. Penyelenggaraan Kegiatan Pemulihan Korban KDRT 
Institusi Penanggung 

Jawab 
Profesi Pelayanan yang 

Diberikan 
Tempat 

Memberikan 
Pelayanan 

Kementerian 
pemberdayaan 
Perempuan, Bidang 
PP 

- a. Menetapkan pedoman 
pemulihan korban KDRT 
yang sensitif gender 

b. Melakukan koordinasi 
dengan instansi terkait 

c. Melakukan pemantauan, 
evaluasi dan 
peningkatan kinerja 
pemulihan 

- 

Departemen 
Kesehatan, Dinas 
Kesehatan 

Dokter/ 
Paramedis/ 
Petugas 
kesehatan 

a. Pelayanan kesehatan: 
pemulihan fisik/psikis 
korban.  

b. Mebuat rekam medis 
c. Pendampingan korban 

Sarana kesehatan 
milik pemerintah, 
pemerintah daerah. 
Dan masyarakat 

Departemen Sosial, 
Dinas Sosial 

Pekerja sosial/ 
relawan 
pendamping/ 
psikolog/ 
pembimbing 
rohani 

a. Pendampingan 
pelayanan korban: 
memberikan konseling, 
terapi, bimbingan 
rohani, advokasi guna 
penguatan dan 
pemulihan diri korban 

b. Resosialisasi korban 

Rumah aman, pusat 
pelayanan atau 
tempat tinggal 
alternatif milik 
pemerintah, 
pemerintah daerah 
atau milik 
masyarakat 

POLRI Petugas 
penyidik 
kepolisian/ 
Polwan 

a. Tempat melapor dan 
memproses pelaku 
tindak pidana KDRT 
sampai ke kejaksaan 

b. Melakukan konseling 
atau pendampingan 

Ruang pelayanan 
khusus (UPPA) 

Sumber: diolah penulis dari PP No. 4 tahun 2006 
 

Banyaknya pihak yang terlibat dalam penanganan korban KDRT, diperlukan 
pembentukan dan/atau pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk 
memberikan penanganan secara khusus dan komprehensif terhadap korban. 
Dibentuknya pusat pelayanan terpadu untuk meberikan kemudahan pelayanan berupa 
layanan pengaduan, rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosial, bantuan hukum dan 
reintegrasi sosial (Permen PPPA nomor 5 tahun 2010). Ada yang menggunakan sistem 
rujukan, pelayanan satu atap, dikelola oleh Pemda sendiri atau kerjasama antara Pemda 
dan LSM (Aji, 2017). Pusat pelayanan terpadu lebih dikenal dengan Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini telah tersebar di 
seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Dalam struktur organisasinya, UPTD P2TP2A 
terdiri dari pejabat fungsional dan pejabat pelaksana seperti tim profesi yang terdiri dari 
advokat, psikolog klinis dan pendamping (kemenpppa.go.id).  
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Banyaknya pihak yang terlibat dalam penanganan korban KDRT, diperlukan 
pembentukan dan/atau pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk 
memberikan penanganan secara khusus dan komprehensif terhadap korban. 
Dibentuknya pusat pelayanan terpadu untuk meberikan kemudahan pelayanan berupa 
layanan pengaduan, rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosial, bantuan hukum dan 
reintegrasi sosial (Permen PPPA nomor 5 tahun 2010). Ada yang menggunakan sistem 
rujukan, pelayanan satu atap, dikelola oleh Pemda sendiri atau kerjasama antara Pemda 
dan LSM (Aji, 2017). Pusat pelayanan terpadu lebih dikenal dengan Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini telah tersebar di 
seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Dalam struktur organisasinya, UPTD P2TP2A 
terdiri dari pejabat fungsional dan pejabat pelaksana seperti tim profesi yang terdiri dari 
advokat, psikolog klinis dan pendamping (kemenpppa.go.id).  

 

 

Pada pelaksanaan pemulihan korban KDRT dilakukan kerjasama antar aktor dalam 
memberikan pelayanan kepada korban (Hasyim, 2018;  Setyaningrum & Arifin, 2019; 
Rahmawati et al., 2018; Sitoresmi & Amanah, 2012). Kerjasama tersebut dilakukan melalui 
koordinasi untuk memberikan penanganan sesuai tanggung jawabnya apabila ada 
laporan KDRT yang masuk. Ketika ada laporan masuk korban KDRT di kantor kepolisian, 
maka akan diperiksa terlebih dahulu kondisi korban. Jika korban mengalami kekerasan 
fisik dan membutuhkan perawatan medis, korban akan dirujuk ke rumah sakit yang 
menjadi tempat rujukan. Kemudian tim kesehatan akan memeriksa keadaan fisik korban, 
petugas psikologis klinis juga akan melakukan pemeriksaan psikis korban. Apabila 
korban membutuhkan perawatan medis, maka petugas kesehatan akan memberikan 
pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban. Kemudian dilakukan 
pendampingan dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan 
advokasi guna penguatan dan pemulihan korban (Ramadhon & Gorda, 2020).  

Melalui koordinasi yang baik antar stakeholder yang terlibat, korban KDRT dapat 
ditangani dengan baik dalam proses pemulihan (Utami, 2016).  Semakin baik komunikasi 
antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka akan 
mengurangi peluang kesalahan (van Metter & van Horn, 1975). Implementasi yang efektif 
terjadi apabila para implementor sudah mengetahui hal yang harus mereka kerjakan. 
Pengetahuan atas hal yang harus mereka kerjakan dapat berjalan jika komunikasi 
dilakukan dengan baik (Edward III, 1980). Melalui komunikasi, pesan atau informasi akan 
sampai pada pihak terkait sehingga terdapat kesepakatan antar pihak dalam memahami 
tanggung jawabnya (Puspawati, 2018). 

Pemerintah telah mengembangkan pusat layanan terpadu untuk korban kekerasan 
termasuk KDRT atau yang lebih dikenal dengan Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini telah tersebar di seluruh 
wilayah provinsi di Indonesia. Dalam struktur organisasinya, UPTD P2TP2A terdiri dari 
pejabat fungsional dan pejabat pelaksana seperti tim profesi yang terdiri dari advokat, 
psikolog klinis dan pendamping (kemenpppa.go.id). 
 
Akses Formal Pihak-pihak Luar 

Kerja sama pemulihan korban KDRT juga dilakukan melalui koordinasi antar 
instansi terkait dengan masyarakat/lembaga yang peduli terhadap penghapusan KDRT. 
Hal ini diatur dalam bab III PP No.4 tahun 2006. Untuk penyelenggaraan pemulihan, 
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing 
dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial, baik nasional 
maupun internasional.  

Mayoritas pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan stakeholder lain yang 
diluar badan pelaksana. Sebagai contoh, pemerintah Kota Semarang bekerjasama 
dengan LSM yang peduli dengan perwujudan dan kesetaraan gender, yaitu Legal 
Resource Center-Keadilan jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) untuk 
memberikan layanan konseling (Muttaqin et al., 2016). Kerjasama dengan masyarakat 
atau lembaga sosial dilakukan karena pemerintah mempunyai keterbatasan untuk 
memberikan pelayanan terhadap korban KDRT. Seperti halnya yang terjadi di Kota 
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Cimahi, P2TP2A yang ada masih keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas 
sehingga melakukan kerjasama dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 
(LK3) untuk memberikan pendampingan terhadap korban KDRT (Nuradhawati, 2018). 
Pendampingan dilakukan untuk menyembuhkan trauma dan menyelesaikan kasus yang 
dialami korban. Korban yang sudah membaik akan diarahkan untuk mengikuti usaha 
kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama dengan Lembaga Kursus dan 
Pelatihan (LKP) (Sitoresmi & Amanah, 2012; Rahmawati et al., 2018).  

Selain itu, ada keterlibatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non 
Government Organization (NGO) dalam memberikan perlindungan dan pendampingan 
terhadap korban KDRT khususnya bagi perempuan dan anak. Contoh, Aliansi Peduli 
Perempuan Sukowati, Aliansi Perempuan Merangin, Rifkah Annisa, dan lainnya. 
Organisasi-organisasi tersebut melakukan pelayanan pemulihan melalui pendekatan 
bimbingan dan konseling guna turut memberikan penguatan dan pemberdayaan 
terhadap korban KDRT khususnya perempuan (Hariyanto, 2016; Hamirul & Nazir, 2019; 
Saputri & Khairi, 2020). 

Terjalinnya kerjasama dan keterlibatan organisasi di luar badan pelaksana ini dapat 
membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban 
KDRT, mengingat masih ada keterbatasan dari pihak pemerintah sehingga 
membutuhkan keterlibatan pihak lain. Adanya partisipasi dari stakeholder eksternal 
dalam memberikan dukungan kegiatan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan 
program atau kegiatan (Sulistyorini, 2018). Dukungan publik yang bersinergi dapat 
mendorong pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Puspawati et al., 2020). 
Keberhasilan operasionalisasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan 
atau stakeholder baik sebagai subjek atau objek kebijakan (Mahfud et al., 2015). 
Mazmanian & Sabatier (1983) menyatakan bahwa adanya peluang-peluang yang terbuka 
bagi aktor di luar badan pelaksana untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan 
dapat mendukung tujuan yang hendak dicapai. 
 
Manfaat dari kebijakan 

Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi 
korban seperti semula baik fisik maupun psikis, sehingga korban dapat menjalankan 
aktifitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula. 
Pemulihan yang dilakukan melalui kegiatan konseling mempunyai tujuan untuk 
menumbuhan kesadaran kepada korban bahwa dia bukan objek yang dapat diperlakukan 
semena-mena; memberikan penguatan kepada korban untuk bersikap optimis karena 
dirinya mempunyai potensi-potensi untuk bisa menjadi lebih baik; dan menumbuhkan 
kesadaran dan pemahaman bahwa kekerasan dalam rumh tangga yang banyak menimpa 
perempuan adalah perilaku yang salah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai sosial. 
Memberikan pelayanan konseling yang sangat membantu bagi korban KDRT yang bisa 
dikatakan sudah masuk fase hopeless. 

Selain melalui konseling, kegiatan pendampingan untuk pemulihan dapat 
dilakukan melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial. Korban KDRT yang sudah mulai 
membaik akan diarahkan untuk mengikuti usaha kesejahteraan sosial melalui kegiatan 
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Cimahi, P2TP2A yang ada masih keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas 
sehingga melakukan kerjasama dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 
(LK3) untuk memberikan pendampingan terhadap korban KDRT (Nuradhawati, 2018). 
Pendampingan dilakukan untuk menyembuhkan trauma dan menyelesaikan kasus yang 
dialami korban. Korban yang sudah membaik akan diarahkan untuk mengikuti usaha 
kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama dengan Lembaga Kursus dan 
Pelatihan (LKP) (Sitoresmi & Amanah, 2012; Rahmawati et al., 2018).  

Selain itu, ada keterlibatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non 
Government Organization (NGO) dalam memberikan perlindungan dan pendampingan 
terhadap korban KDRT khususnya bagi perempuan dan anak. Contoh, Aliansi Peduli 
Perempuan Sukowati, Aliansi Perempuan Merangin, Rifkah Annisa, dan lainnya. 
Organisasi-organisasi tersebut melakukan pelayanan pemulihan melalui pendekatan 
bimbingan dan konseling guna turut memberikan penguatan dan pemberdayaan 
terhadap korban KDRT khususnya perempuan (Hariyanto, 2016; Hamirul & Nazir, 2019; 
Saputri & Khairi, 2020). 

Terjalinnya kerjasama dan keterlibatan organisasi di luar badan pelaksana ini dapat 
membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban 
KDRT, mengingat masih ada keterbatasan dari pihak pemerintah sehingga 
membutuhkan keterlibatan pihak lain. Adanya partisipasi dari stakeholder eksternal 
dalam memberikan dukungan kegiatan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan 
program atau kegiatan (Sulistyorini, 2018). Dukungan publik yang bersinergi dapat 
mendorong pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Puspawati et al., 2020). 
Keberhasilan operasionalisasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan 
atau stakeholder baik sebagai subjek atau objek kebijakan (Mahfud et al., 2015). 
Mazmanian & Sabatier (1983) menyatakan bahwa adanya peluang-peluang yang terbuka 
bagi aktor di luar badan pelaksana untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan 
dapat mendukung tujuan yang hendak dicapai. 
 
Manfaat dari kebijakan 

Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi 
korban seperti semula baik fisik maupun psikis, sehingga korban dapat menjalankan 
aktifitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula. 
Pemulihan yang dilakukan melalui kegiatan konseling mempunyai tujuan untuk 
menumbuhan kesadaran kepada korban bahwa dia bukan objek yang dapat diperlakukan 
semena-mena; memberikan penguatan kepada korban untuk bersikap optimis karena 
dirinya mempunyai potensi-potensi untuk bisa menjadi lebih baik; dan menumbuhkan 
kesadaran dan pemahaman bahwa kekerasan dalam rumh tangga yang banyak menimpa 
perempuan adalah perilaku yang salah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai sosial. 
Memberikan pelayanan konseling yang sangat membantu bagi korban KDRT yang bisa 
dikatakan sudah masuk fase hopeless. 

Selain melalui konseling, kegiatan pendampingan untuk pemulihan dapat 
dilakukan melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial. Korban KDRT yang sudah mulai 
membaik akan diarahkan untuk mengikuti usaha kesejahteraan sosial melalui kegiatan 

 

 

pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk memberikan kesibukan dan memberikan skill 
untuk mendapatkan penghasilan setelah mengikuti pelatihan tersebut sehingga korban 
dapat  mandiri dan tidak tergantung secara ekonomi khususnya istri kepada suami. 
Melalui peningkatan keterampilan tersebut, perempuan akan dibelaki skill yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga yang pada akhirnya 
mampu meningkatkan daya pulih. 

Terdapat perubahan sikap dan psikologis korban setelah mendapat pelayanan 
konseling. Korban merasa lega dan tidak tertekan secara psikis, menumbuhkan 
kepercayaan diri dalam menjalani hidup serta mempunyai motivasi untuk lebih mandiri 
(Muttaqin et al., 2016). Manfaat pemberdayaan melalui pelatihan juga dapat 
dipergunakan sebagai bekal untuk tidak bergantung secara ekonomi terhadap pasangan. 
Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian bahwa sebanyak 80 persen responden 
memiliki daya pulih yang cukup/bagus (Sitoresmi & Amanah, 2012). 

Kebijakan untuk memberikan pemulihan terhadap korban KDRT memberikan 
manfaat yang baik untuk korban sehingga korban dapat menjalankan aktifitasnya 
dengan baik seperti sebelum terjadi KDRT. Menurut (Grindle, 1980) bahwa keberhasilan 
implementasi kebijakan ditentukan oleh tingkat implementability yang terdiri dari 
content of policy dan context of policy. Manfaat termasuk dalam content of policy: suatu 
kebijakan harus memberikan manfaat yang menunjukkan dampak positif. 
 
Sumber Daya 

Fasilitas 
Dalam PP No.4 tahun 2006 ayat 2 disebutkan bahwa ruang pelayanan khusus di 

jajaran kepolisian, pusat pelayanan dan rumah aman termasuk fasilitas yang diperlukan 
untuk pemulihan korban. Ruang Pelayanan Khusus (RPK), yaitu berupa ruangan aman 
dan nyaman untuk korban pidana khususnya perempuan yang membutuhkan perlakuan 
khusus ketika perkaranya sedang ditangani pihak kepolisian. Tujuan pembentukan RPK 
adalah memberikan pelayanan dan perlindungan khusus yang ditangani Unit PPA. RPK 
dilengkapi dengan fasilitas ruang tamu, ruang konseling, ruang kontrol dan ruang 
istirahat yang ditunjang dengan peralatan lengkap (Perkap Polri No.3 tahun 2008). 

Namun, fasilitas RPK untuk korban perempuan dan anak masih minim. Menurut 
Kepala Satgas Unit PPA Bareskrim Polri bahwa idealnya setiap unit PPA mempunyai RPK 
yang ditunjang dengan fasilitas ruang tunggu, ruang pemisah antara korban dengan 
pelaku dan ruang kontrol, tetapi karena keterbatasan lahan dan anggaran menyebabkan 
pembangunan RPK tidak merata dan fasilitas kurang lengkap (tirto.id, 24 April 2019). 

Salah satu unsur penting dari pusat krisis untuk perempuan dan anak korban 
KDRT adalah ketersediaan layanan shelter atau rumah aman, yaitu tempat penampungan 
sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terancam keselamatan 
jiwanya atau membutuhkan penanganan intensif akibat kekerasan yang dialami. Rumah 
aman atau shelter sebagai kebutuhan penting perempuan dan anak korban kekerasan 
juga sudah menjadi bagian atau unsur penting P2TP2A sebagai pusat krisis yang 
dikembangkan oleh pemerintah. 
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Keberadaan rumah aman milik pemeritah belum tersebar merata di setiap unit 
pelayanan daerah. Ada beberapa daerah yang masih belum memiliki rumah aman untuk 
memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban dan beberapa daerah lainnya 
sudah memiliki rumah aman dengan fasilitas yang cukup baik (Utami, 2016; 
Nuradhawati, 2018; Jaftoran & Alputila, 2019; Abdullah, 2019). Pelayanan rumah aman 
merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yaitu memberikan perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak korban yang diberikan oleh P2TP2A. 

Secara tidak langsung, ketersediaan fasilitas akan mempengaruhi penegakan 
hukum (Eleanora & Putri, 2020). Menurut Edward III (1980), tanpa adanya fasilitas 
pendukung (sarana dan prasarana) pelaksanaan kebijakan sulit untuk mencapai 
keberhasilan. Ketika fasilitas tidak tersedia, maka muncul masalah untuk mencapai 
tujuan yang dikehendaki (van Metter & van Horn, 1975).  

 
Sumber Daya Manusia 

Pendampingan dalam kegiatan pemulihan korban KDRT dilakukan dengan 
tindakan konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani yang dilakukan 
oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani 
(pasal 1 PP No. 4 tahun 2006). Oleh sebab itu, di setiap pusat pelayanan terpadu 
diperlukan adanya tim profesi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawabnya. Seprti, profesi medis yang memiliki tugas untuk memberikan 
dukungan dalam mengatasi masalah ini dengan memberikan pendekatan kesehatan 
masyarakat untuk mendukung mereka yang paling rentan di masyarakat (Chandan et al., 
2020) 

Namun, ketersediaan SDM di beberapa pusat pelayanan khususnya yang berada di 
Kabupaten masih kurang sehingga tidak jarang untuk memberikan pelayanan, harus 
dirujuk ke pusat pelayanan yang ada di provinsi dengan sumber daya yang lebih lengkap 
(Tribunlampungwiki.tribunnews.com, 2021). Mayoritas kendala SDM berkaitan dengan 
jumlah tenaga pendamping dan konselor atau psikolog klinis yang tidak sebanding 
dengan jumlah korban yang harus di layani (Fadlurrahman, 2014; Rosnawati, 2017). 
Bahkan ada pusat pelayanan yang belum mempunyai psikolog untuk memberikan 
bantuan dalam pendampingan korban karena keterbatasan anggaran sehingga untuk 
memberikan pelayanan konseling dan terapi psikologi menjalin kerjasama dengan 
lembaga lain seperti dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Nuradhawati, 
2018). Memberikan pelayanan konseling yang sangat membantu bagi korban KDRT yang 
bisa dikatakan sudah masuk fase hopeless. Penyediaan dan perluasan layanan psikiater 
memainkan peranan penting dalam memberikan pengobatan mental dan memberikan 
dukungan kepada korban (Gulati & Kelly, 2020). 

Sumber daya manusia (staf) yang bertugas di pusat pelayanan terpadu atau 
P2TP2A belum sebanding dengan jumlah korban kekerasan yang harus ditangani 
menyebabkan pemberian pelayanan terhadap korban KDRT khususnya perempuan dan 
anak belum optimal. Menurut Edward III (1980), kegagalan yang sering terjadi dalam 
implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi atau 
memadai. Jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan tugas yang 
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Keberadaan rumah aman milik pemeritah belum tersebar merata di setiap unit 
pelayanan daerah. Ada beberapa daerah yang masih belum memiliki rumah aman untuk 
memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban dan beberapa daerah lainnya 
sudah memiliki rumah aman dengan fasilitas yang cukup baik (Utami, 2016; 
Nuradhawati, 2018; Jaftoran & Alputila, 2019; Abdullah, 2019). Pelayanan rumah aman 
merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yaitu memberikan perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak korban yang diberikan oleh P2TP2A. 

Secara tidak langsung, ketersediaan fasilitas akan mempengaruhi penegakan 
hukum (Eleanora & Putri, 2020). Menurut Edward III (1980), tanpa adanya fasilitas 
pendukung (sarana dan prasarana) pelaksanaan kebijakan sulit untuk mencapai 
keberhasilan. Ketika fasilitas tidak tersedia, maka muncul masalah untuk mencapai 
tujuan yang dikehendaki (van Metter & van Horn, 1975).  

 
Sumber Daya Manusia 

Pendampingan dalam kegiatan pemulihan korban KDRT dilakukan dengan 
tindakan konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani yang dilakukan 
oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani 
(pasal 1 PP No. 4 tahun 2006). Oleh sebab itu, di setiap pusat pelayanan terpadu 
diperlukan adanya tim profesi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawabnya. Seprti, profesi medis yang memiliki tugas untuk memberikan 
dukungan dalam mengatasi masalah ini dengan memberikan pendekatan kesehatan 
masyarakat untuk mendukung mereka yang paling rentan di masyarakat (Chandan et al., 
2020) 

Namun, ketersediaan SDM di beberapa pusat pelayanan khususnya yang berada di 
Kabupaten masih kurang sehingga tidak jarang untuk memberikan pelayanan, harus 
dirujuk ke pusat pelayanan yang ada di provinsi dengan sumber daya yang lebih lengkap 
(Tribunlampungwiki.tribunnews.com, 2021). Mayoritas kendala SDM berkaitan dengan 
jumlah tenaga pendamping dan konselor atau psikolog klinis yang tidak sebanding 
dengan jumlah korban yang harus di layani (Fadlurrahman, 2014; Rosnawati, 2017). 
Bahkan ada pusat pelayanan yang belum mempunyai psikolog untuk memberikan 
bantuan dalam pendampingan korban karena keterbatasan anggaran sehingga untuk 
memberikan pelayanan konseling dan terapi psikologi menjalin kerjasama dengan 
lembaga lain seperti dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Nuradhawati, 
2018). Memberikan pelayanan konseling yang sangat membantu bagi korban KDRT yang 
bisa dikatakan sudah masuk fase hopeless. Penyediaan dan perluasan layanan psikiater 
memainkan peranan penting dalam memberikan pengobatan mental dan memberikan 
dukungan kepada korban (Gulati & Kelly, 2020). 

Sumber daya manusia (staf) yang bertugas di pusat pelayanan terpadu atau 
P2TP2A belum sebanding dengan jumlah korban kekerasan yang harus ditangani 
menyebabkan pemberian pelayanan terhadap korban KDRT khususnya perempuan dan 
anak belum optimal. Menurut Edward III (1980), kegagalan yang sering terjadi dalam 
implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi atau 
memadai. Jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan tugas yang 

 

 

dilaksanakan akan menjadi gap dalam implementasi kebijakan karena sulit untuk 
menjalankan semua tugas secara maksimal (Puspawati, 2018).  

 
Anggaran 

Semua biaya untuk pelaksanaan pemulihan terhadap korban KDRT yang dilakukan 
oleh pemerintah dan pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang 
sah sesuai peraturan (pasal 22 PP no. 4 tahun 2006). 

Penanganan korban kekerasan membutuhkan anggaran yang besar karena tidak 
hanya persoalan tenaga pendamping seperti konselor, psikolog, petugas kesehatan dan 
sebagainya akan tetapi juga operasional seperti penyelenggaraan rumah aman yang 
meliputi bangunan dan biaya operasional termasuk biaya-biaya rujukan dan intervensi 
medis. Besarnya biaya ini tidak diimbangi dengan kebijakan anggaran yang maksimal. 
Anggaran untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sangat kecil jika 
dibandingkan dengan anggaran lainnya (Hafidhoh & Yuliana, 2015: 32). Hal ini yang 
menyebabkan ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia terbatas. 

Kurangnya sumber dana atau anggaran dapat menyebabkan permasalahan dalam 
melaksanakan kebijakan (Puspawati, 2018) karena anggaran merupakan faktor 
penyokong yang vital dalam terlaksananya kebijakan publik (Mazmanian & Sabatier, 
1983). Anggaran yang tidak tersedia akan menimbulkan masalah untuk merealisasikan 
tujuan kebijakan (van Metter & van Horn, 1975). 

 
3. PENUTUP 

Pelaksanaan pemulihan korban KDRT dilakukan dengan membangun komunikasi 
dengan stakeholder terkait sehingga terjalin kerjasama dalam memberikan pelayanan 
kepada korban KDRT sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adanya 
akses pihak luar dalam hal ini LSM atau organisasi pemerhati perempuan yang 
berpartisipasi dapat membantu dalam memberikan perlindungan dan pendampingan 
terhadap korban KDRT dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Dampak dari 
kerjasama yang baik tersebut, kebijakan untuk memberikan pemulihan terhadap korban 
KDRT memberikan manfaat yang baik untuk korban sehingga korban dapat menjalankan 
aktifitasnya dengan baik seperti sebelum terjadi KDRT. Namun, masih ditemui beberapa 
masalah dalam hal sumber daya, yaitu: terbatasnya anggaran untuk penanganan kasus 
kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan, jumlah tenaga pendamping dan 
konselor di beberapa daerah masih kurang, banyak fasilitas RPK belum memadai dan 
persebaran rumah aman belum merata di setiap daerah. 
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