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ABSTRACT 

 

 

AN ANALYSIS OF NEMUI NYIMAH AS A PUBLIC CONSULTATION 

MODEL BETWEEN THE REGIONAL GOVERNMENT WITH SOCIETY 

IN FACING THE  CONSTRAINTS AT DEVELOPMENT AREA IN EAST 

LAMPUNG REGENCY 

 

 

 

By 

 

 

Dwi Septiana 

 

 

 

Nemui Nyimah is the public service in the form of means that is used by East 

Lampung society to more improve communication in channeling aspiration or 

lamentation of society. The concept of Nemui  Nyimah adjusted by Piil Pesenggiri 

prevailing in East Lampung society. Piil Pesenggiri which is the moral order, 

attitude guidelines and society behaviour in entire activity of their lives. Nemui 

nyimah is a regional government of East Lampung program which aim to 

accomodate the aspiration of society and to slove problem that exist in society and 

also as the public service in order to smooth running of government, development 

and social and create save and conducive situation. 

The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of 

Nemui Nyimah program as public consultation model between the regional 

government and society in East Lampung. The type of this research is descriptive 



 

research with qualitative approach. The location of the research is East Lampung 

Regent Office of the Regional Autonomy Section. The data collected through 

interview, observation and documentation. 

The result of this research indicate that consultation model which is considered to 

be able solve various problems in increasing the effectiveness and performance in 

each implementation of Nemui Nyimah which has components that are: 1) 

communication that is intertwined in the implementation of Nemui Nyimah 

activity; 2) An individual role and function in each activity of Nemui Nyimah; 3) 

Problem solving and decision-making in activity of Nemui Nyimah; 4) the norms 

and values owned in the implementation of Nemui Nyimah activites; 5) leadership 

and authority in activities of Nemui Nyimah; 6) Cooperation intertwined in 

Nemui Nyimah activities so that an impetus or simulation occurs to produce better 

performance. 
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MENGHADAPI KENDALA-KENDALA PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

 

Oleh 

DWI SEPTIANA 

 

Nemui Nyimah adalah layanan publik berupa sarana komunikasi untuk 

berkonsultasi yang digunakan oleh masyarakat Lampung Timur untuk lebih 

meningkatkan komunikasi dalam menyalurkan aspirasi ataupun keluhan dari 

masyarakat. Konsep Nemui Nyimah disesuaikan dengan Piil Pesenggiri yang 

berlaku di masyarakat Lampung Timur. Piil Pesenggiri yang merukapan tatanan 

moral, pedoman sikap dan prilaku masyarakat adat Lampung, dalam segala 

aktivitas hidupnya. Nemui Nyimah merupakan sebuah program Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lampung Timur yang bertujuan untuk menampung aspirasi 

masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah masyarakat serta 

sebagai bentuk layanan publik guna kelancaran penyelenggaraan pemerintah, 

pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi yang aman dan 

kondusif. 

Tujuan Penelitian ini untuk Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan 

program Nemui Nyimah sebagai model konsultasi publik antara Pemerintah 

Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur. Jenis Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan 

Kantor Bupati Lampung Timur Bagian Otonomi Daerah. Data dikumpulkan 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa model konsultasi yang dianggap akan 

mampu menyelesaikan berbagai pemasalahan dalam peningkatan efektivitas dan 

kinerja dalam setiap pelaksanaan kegiatan Nemui Nyimah yang memiliki enam 



 

komponen yaitu: 1) komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan kegiatan Nemui 

Nyimah; 2) peran dan fungsi individu dalam setiap kegiatan Nemui Nyimah; 3) 

pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam Kegiatan Nemui Nyimah; 

4) norma-norma dan nilai-nilai yang dimiliki dalam pelaksanaan kegitan Nemui 

Nyimah; 5) kepemimpinan dan kewewenangan dalam pelaksanaan kegiatan 

Nemui Nyimah; dan 6) kerjasama yang terjalin dalam pelaksanaan kegiatan Nemui 

Nyimah sehingga terjadinya suatu dorongan atau stimulasi untuk menghasilkan 

kinerja yang lebih baik. 

 

Kata Kunci : Konsultasi Publik, Nemui Nyimah 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS NEMUI NYIMAH SEBAGAI MODEL KONSULTASI PUBLIK 

ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT DALAM 

MENGHADAPI KENDALA-KENDALA PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

 

 

 

Oleh 

 

DWI SEPTIANA 

 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA  

Pada 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 



 

 

Judul Skripsi  : ANALISIS NEMUI NYIMAH SEBAGAI 

MODEL KONSULTASI PUBLIK ANTARA 

PEMERINTAH DAERAH DENGAN 

MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI 

KENDALA-KENDALA PEMBANGUNAN 

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

 

Nama Mahasiswa  : Dwi Septiana 

 

Nomor Pokok Mahasiswa : 1416041028 

 

Jurusan  : Ilmu Administrasi Negara 

 

Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

 

MENYETUJUI 

 

1. Komisi Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

Eko Budi Sulistio,S.Sos.M.AP.     Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si  

NIP. 197809232003121001      NIP. 19821212 2008012017 

 

 

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

 

 

 

 

 

Dr. Noverman Duadji, M.Si 

NIP. 19691103 200112 1 002 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

MENGESAHKAN 

 

 

 

 

1. Tim Penguji 

 

Ketua  : Eko Budi Sulistio. S.Sos. M.AP.  ...................... 

 

 

Sekretaris  :  Dewie Brima Atika. S.IP., M.Si  ...................... 

 

 

Penguji Utama : Simon Sumandjoyo H. S.AN., M.PA ...................... 

 

 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

Dr. Syarief Makhya 

NIP. 19590803 198603 1 003 

 

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Oktober 2019 

  



 

 

 

PERNYATAAN 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah 

diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik 

Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya. 

 

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa 

bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing. 

 

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 

atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 

pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

 

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian 

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, 

maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar 

yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan 

norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini. 

 

 

 

Bandar Lampung, 28 Oktober 2019 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

Dwi Septiana 

NPM. 1416041028 

  



 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis bernama lengkap Dwi Septiana dilahirkan di Negara 

Batin, pada 02 September 1995, merupakan anak kedua dari 

empat saudara, dari pasangan Bapak RD. Kunang Ali dan Ibu 

Sakdiah.  Penulis menempuh pendidikan di RA Tampis Negara  

Batin pada tahun 2001-2002. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah 

Dasar Negeri (SDN) 2 Negara Batin pada tahun 2002-2008, dilanjutkan dengan 

menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Negeri 1 

Jabung pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011. Sekolah Menengah Atas 

dijalani penulis di MAN 2 Kota Metro 2011-2014. 

Pada tahun 2014 penulis diterima menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Ujian 

Masuk Lokal (UML) dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi 

Negara (HIMAGARA) sebagai anggota bidang Dana dan Usaha (Danus) periode 

2016/2017 dan  tergabung dalam UKMF PA Cakrawala pada bulan November 

tahun 2014. Pada bulan Juli 2017 hingga Agustus 2017 penulis melaksanakan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di 

Kecamatan Penengahan Desa Kampng Baru  selama 40 hari, penulis mendapatkan 

pengalaman yang luar biasa karena bisa berkunjung, mengenal masyarakat disana, 

belajar secara langsung dan bisa menerapkan bidang ilmu penulis kepada 

masyarakat setempat.  



 

 

MOTTO 

Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang 

ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. 

(Umar bin Khattab) 

 

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 

harta. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu itu bertambah bila 

dibelanjakan. 

(Ali bin Abi Thalib) 

 

Kegagalan dikarenakan tidak memiliki semangat yang tinggi. 

(Dwi Septiana) 

 

  



 

 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan 

rahmat dan berkah-Nya kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Kupersembahkan karya ini kepada : 

 
Kedua Orangtuaku 

Bapak RD. Kunang Ali dan Ibu Sakdiah 

yang telah memberikanku kehidupan dan kasih sayang tak terhingga sepanjang masa. 

 
Para pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku hormati. 

 
Kakakku Hendra Setiawan (Alm), Adik-adikku Siska Mega May Oviana dan 

Miftahul Jannah serta Seluruh Keluarga Besarku 

 
Om,Bibi,Tante,dan adik-adikku, Sahabat-sahabatku dan juga teman-teman 

seperjuangan. 

 
Terimakasihku pada kalian semua yang telah memberikan cinta dan kasihnya, 

memberikan semangat, dukungan, serta motivasi. Terimakasih atas keikhlasan dan 

ketulusan serta doa yang takhenti-hentinya yang selalu menjadikan kekuatan dan 

segala kebaikan yang tak bisa terbalaskan. 

 
Almamater Tercinta, 

Universitas Lampung 



 

 

SAN WACANA 

 

Assalamuala’ikum warahmatullahiwabarakatuh 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Rabb 

semesta alam yang tak hentinya memberikan nikmat sehingga rasa syukur ini 

tiada henti tercurahkan kepada-Nya. Berkat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Nemui Nyimah 

Sebagai Model Konsultasi Publik Antara Pemerintah Daerah Dengan 

Masyarakat Dalam Menghadapi Kendala-Kendala Pembangunan Daerah 

Kabupaten Lampung Timur”. Shalawat beriringkan salam semoga selalu 

tercurahkan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW., para khalifah, sahabat, 

keluarga serta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Aamiin. 

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Administrasi Negara (S.AN.) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.  

 

Selama penyususnan skripsi ini penulis menyadari adanya keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan 

bantuan dari berbagai pihak baik keluarga, dosen, informan maupun sahabat-



 

sahabat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak  Eko  Budi  Sulistio,S.Sos.M.AP.,  selaku  dosen  pembimbing  

utama penulis. Terimakasih untuk ilmu, waktu, nasihat, serta saran yang 

diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, 

semoga segala keikhlasan dan ketulusan bapak dalam membimbing serta 

mendidik saya selama ini mendapat keberkahan dari Allah SWT. 

2. Ibu Dewie Brima Atika. S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing kedua 

penulis. Terimakasih   telah   banyak   membantu,   meluangkan   waktu   

disela-sela kesibukan serta memberi dorongan semangat dan pengarahan 

kepada penulis, semoga segala keikhlasan dan ketulusan ibu dalam 

membimbing serta mendidik saya selama ini mendapat keberkahan dari 

Allah SWT.  

3. Bapak Simon Sumandjoyo H. S.AN., M.PA selaku dosen pembahas 

penulis. Terimakasih atas waktu, tenaga, bimbingan dan segala saran dan 

masukan yang diberikan, semoga segala keikhlasan dan ketulusan bapak 

dalam membimbing serta mendidik saya selama ini mendapat keberkahan 

dari Allah SWT. 

4. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Lampung. 

5. Bapak Dr. Noverman Duaji, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara Universitas Lampung 

6. Ibu Intan Fitria Meutia,S.A.N.,M.A., Ph.D., selaku Sekretaris Jurusan 

Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung.  



 

7. Ibu Rahayu Sulitiowati, S.Sos. M.Si. selaku dosen Pembimbing 

Akademik (PA) yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan 

serta motivasi selama masa perkuliahan. 

8. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila, Ibu Dian, 

Ibu Meliyana, Ibu Devi, Ibu Ita, Ibu Selvi, Ibu Anisa, Pak Bambang, Pak 

Yulianto, Pak Dedy, Pak Syamsul, Pak Nana, Pak Fery dan Pak Izul. 

Terimakasih atas semua ilmu yang bapak/ibu berikan kepada penulis, amal 

kalian tak akan pernah putus hingga akhir zaman. Semoga apa yang telah 

penulis peroleh selama masa perkuliahan menjadi bekal yang akan dibawa 

guna kehidupan penulis kedepannya. Aamiin. 

9. Pak Jauhari dan  Mba Wulan selaku staff Jurusan Ilmu Administrasi 

Negara yang baik dan sabar saat memberikan pelayanan administrasi bagi 

penulis dan mahasiswa di jurusan.Serta Terimakasih kepada Pak Azhari 

yang selama di Jurusan telah membantu dan memudahkan segala kesuitan 

saya. 

10. Pihak informan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Asisten 

Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setkab, Kasubag Fasilitas dan 

Pelaporan penyelenggara pemerintah daerah, dan Kepala Dinas Sosial. Para 

pendamping Masyarakat Kasi PMD Raman Utara, Camat Dono Mulyo, Kepala 

Desa Rantau Fajar, Sekretaris Desa Dono Mulyo, dan Kepala Desa Toto Harjo 

serta Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 

memberikan informasi yang penulis butuhkan. 

11. Kedua  orang  tuaku,  Ayahanda  RD. Kunang Ali  dan  Ibunda  Sakdiah 

terimakasih atas segala kesabaran, dukungan, nasehat, perjuangan dan do’a 

yang   tiada   hentinya   untuk   penulis   untuk   menyelesaikan   skripsi   



 

ini, Terimakasih untuk segala kasih sayang yang terus diberikan kepada 

penulis sejak lahir hingga saat ini dan seterusnya, semoga Ayah dan Ibu 

senantiasa sehat, diperlancar rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah 

SWT. Semoga dengan mendapatkan gelar S.AN ini penulis bisa 

membahagiakan Ayah dan Ibu Aamiiin. 

12. Kakakku tercinta Hendra Setiawan (Alm) yang selalu mendo’akan, 

memberikan semangat, nasihat, dan dukungan yang   tiada   hentinya   

untuk   penulis   untuk   menyelesaikan   skripsi   ini, Terimakasih untuk 

segala kasih sayang yang terus diberikan kepada penulis sejak lahir hingga 

saat ajal menjemputmu 07 September 2019. 

13. Adik-adikku tercinta Siska Mega May Oviana dan Miftahul Jannah yang 

selalu mendo’akan, memberi semangat dan dukungan yang tiada henti 

hingga saat ini. 

14. Kakek tecinta MK. Rajayo Husin yang selalu mendo’akan, memberi 

semangat dan dukungan yang tiada henti hingga saat ini. 

15. Nona sinambela squad persaudaraan yang sulit dideskbripsikan dengan 

kata-kata antara aku, Athiyatun Nasyiah orang yang selalu heboh dan 

super berisik, Nurlaila Septianing Umri orang yang palengan dan lebih 

memilih banyak diam. Terimakasih Srikadi-Srikandi 18 atas semua 

dukungan semangat yang kalian berikan kepada aku, semangat terus 

Srikadi-Srikandi 18 semoga kita sukses Aamiin. 

16. Angkatan XVIII Cakrawala Gabon Bin Kumis Kucing, Sowek Bin 

Kasturi, Martini Bin Asoka, Kicut Bin Dinamit, Cipluk Binti Bakung 

dan Lonceng Binti Tulip terimakasih sudah menjadi teman baikku dan 



 

menjadi saudara saudari teranehku, dan terimakasih telah mencoba sabar 

menghadapi sikapku yang selalu bersikap buruk, menjadi pendengar setia 

dari semua cerita (diksar) yang intinya itu-itu aja, dan tidak ada hentinya 

mendukung serta menyemangati aku dalam menyelesaikan skripsi ini, 

terimakasih ya guys, semoga sukses selalu untuk kita and see you on 

top teman-teman. 

17. S.ANers squad Ely Nopikasari orang yang super rempong dalam hal 

apapun, Nurlaila Septianing Umri kurang-kurangilah terobsesi dengan 

Ferdi itu, Annisa Yurida orang yang sealalu terima mau dikata-katain apa 

aja, Tuty Puji Lestari orang yang tertutup dalam hal apapun, dan Melyana 

orang yang terlalu cuek sangking cueknya sampe sampe gak sadar keadaan 

sekitar, terimakasih atas segala semangat dan dukungan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

18. Keluarga squad adik kecil Suci Latifa Ulfa, emak Hastin Barokah 

Marolina, si Cabi Tara Lovia, Anak lanang satu-satunya emak si Bima, 

dan si bulet bontot Silya Putri Pratiwi  keluarga gunjing dan patner 

berantem yang dari awal kenal sampai sekarang masih masih seperti 

keluarga terimakasih atas segala semangat dan dukungan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

19. Ajaib dikit squad mb dila dan mb lulu temah ngobrol kalau dikosan dan 

patner makan, butel dan kecil teman sekamar yang selalu tiba-tiba saling 

diem-dieman, terimakasih telah menemani dan sudah berkontribusi 

menyumbangkan ide dalam skripsi ini. 



 

20. Sahabat-sahabatku yang terpisah jarak dan waktu lebay, si exsis, min, deva 

dan jupe  yang selalu menjadi tempatku berbagi cerita suka dan menjadi 

pemberi semangat disaat duka, terimakasih atas semua bantuan dan 

dukungan kalian. Terimakasih telah sabar menghadapi sikapku, menerima 

kekuranganku.  

21. Teman terbaik dian suci, nihan, ferry, anung, adikur, widi, bella, 

istiqomah, anggi lestari, terimakasih atas segala semangat dan dukungan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

22. Gelas Antik (Adi Black, Ahmad Febrian, Alvin, Ana, Andra, Andriyanto, 

Anggi Setiawan, Annisa Utami, Vita, Arif, Arizal, Astri, Binter, Deni, 

Desriyanto, Desy, Dinda, Dira, Ditho, Sari, Anung, Adon, Fadly, Faiz, 

Fatra, Fatwa, Ferdian, Gusty, Herwan, Hiro, Holil, Idris, Istie R, Intan 

Destrilia, Rani,Tije, Julian, Reza, Nur Muharany, Maya, Fazry, Ma’ruf, 

Nabila Cho, Nadya, Niza, Fungki, Nur Arifah, Ni’mah, Asih, Hasan, Idin, 

Oci, Okta, Refi, Regi, Rifki, Robi, Rydho, Sandi, Sangga, Sintong, Sisca, 

Sondang, Tengku, Tiyasz, Trias Cininta, Triaz,   Yunia, Wahyu Hidayat, 

Wahyu Syawaldi, Yumas, Heni). Serta keluarga besar Mahasiswa Ilmu 

Administrasi Negara terutama untuk Gelas Antik yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaan dan 

dukungannya selama proses perkuliahan. Semoga kita sukses semua, 

Aamiin.  

23. Keluarga Besar HIMAGARA FISIP Universitas Lampung, Terimakasih 

sudah menjadi keluarga selama masa perkuliahan. 



 

24. Kawan KKN Desa Kampung Baru Kecamatan Penengahan Lampung 

Selatan, Clara ibu sekretaris yang yang satu tingkat di atasku 

kecerewetannya, HG ibu guru bahasa inggris yang pendiam dan sabar, 

Hardinal pak koordes yang tidak bisa tegas dan bakal gerak saat sudah du 

gupekin, dan ilham lelaki moodian dan bikpal,  terimakasih atas 

pengalaman dan pembelajaran selama 40 hari di desa KKN. Semoga tali 

silaturahmi kita selalu terjaga, aamiin. 

25. Serta rekan-rekan yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun 

tidak langsung, terimakasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. 

dan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya 

bagi Mahasiswa FISIP dalam mengembangkan dan mengenalkan ilmu 

pengetahuan. 

 

 

 

Bandar Lampung, 28 Oktober  2019 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

Dwi Septiana 
 

 

 

 

 



i 
 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

DAFTAR ISI............................................................................................................i 

DAFTAR TABEL.................................................................................................iv 

DAFTAR GAMBAR..............................................................................................v 

DAFTAR ISTILAH..............................................................................................vi 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang.............................................................................................1 

B. Rumusan Masalah........................................................................................7 

C. Tujuan Penelitian.........................................................................................7 

D. Manfaat Penelitian.......................................................................................7 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsultasi Publik  ........................................................................................ 9 

1. Pengertian Konsultasi Publik.................................................................9 

2. Tujuan Konsultasi Publik.....................................................................10 

3. Manfaat Konsultasi Publik...................................................................11 

4. Prinsip Konsultasi Publik.....................................................................11 

5. Metode Konsultasi Publik....................................................................13 

6. Model-Model Konsultasi Publik..........................................................14 

B. Pembangunan ............................................................................................. 19 

1. Pengertian Pembangunan.....................................................................19 

2. Tujuan Pembangunan...........................................................................20 

3. Pembangunan Sebagai Pertumbuhan...................................................21 

4. Pembangunan sebagai Proses Moderenisasi........................................22 

5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan......................................22 

C. Nemui  Nyimah ........................................................................................... 24 

1. Nilai Luhur Nemui Nyimah..................................................................24 

2. Pengertian Nemui Nyimah....................................................................25 

3. Tujuan Nemui Nyimah..........................................................................25 

4. Fungsi Nilai Nemui Nyimah dalam Kehidupan Masyarakat Lampung 

adat Saibatin.........................................................................................26 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian.................................................................29 

B. Fokus Penelitian.........................................................................................30 

C. Lokasi Penelitian........................................................................................31 



ii 
 

D. Sumber Data...............................................................................................31 

E. Teknik Pengumpulan Data.........................................................................32 

F. Teknik Analisis Data..................................................................................35 

G. Teknik Keabsahan Data.............................................................................37 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur ......................................... 40 

1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Lampung Timur....................................40 

2. Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur............................................41 

3. Kependudukan.......................................................................................42 

4. Pendidikan.............................................................................................43 

5. Pemerintahan.........................................................................................44 

B. Program Nemui Nyimah ............................................................................. 45 

1. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.109/01-UK/2018 

tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Nemui Nyimah Kabupaten 

Lampung Timur.....................................................................................49 

2. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Nemui Nyimah Kabupaten 

Lampung Timur.....................................................................................52 

C. Hasil Penelitian .......................................................................................... 54 

1. Komunikasi Yang Terjalin Dalam Pelaksanaan Kegiatan Nemui 

Nyimah..................................................................................................56 

2. Peran Dan Fungsi Individu Dalam Setiap Kegiatan Nemui 

Nyimah..................................................................................................61 

3. Pemecahan Masalah Dan Pengambilan Keputusan Dalam Kegiatan 

Nemui Nyimah......................................................................................63 

4. Norma-Norma Dan Nilai-Nilai Dalam Pelaksanaan Kegiatan Nemui 

Nyimah..................................................................................................65 

5. Kepemimpinan dan Wewenang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Nemui 

Nyimah..................................................................................................66 

6. Kejasama Yang Terjalin Dalam Pelaksanaan Kegiatan Nemui 

Nyimah..................................................................................................68 

D. Pembahasan ................................................................................................ 70 

1. Komunikasi Yang Terjalin Dalam Pelaksanaan Kegiatan Nemui 

Nyimah................................................................................................73 

2. Peran Dan Fungsi Individu Dalam Setiap Kegiatan Nemui 

Nyimah................................................................................................75 

3. Pemecahan Masalah Dan Pengambilan Keputusan Dalam Kegiatan 

Nemui Nyimah.....................................................................................77 

4. Norma-Norma Dan Nilai-Nilai Dalam Pelaksanaan Kegiatan Nemui 

Nyimah................................................................................................79 

5. Kepemimpinan dan Wewenang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Nemui 

Nyimah................................................................................................80 

6. Kejasama Yang Terjalin Dalam Pelaksanaan Kegiatan Nemui 

Nyimah................................................................................................83 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan...............................................................................................85 

B. Saran..........................................................................................................86 



iii 
 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                  Halaman 

1. Data observasi....................................................................................................33 

2. Informan Penelitian............................................................................................34 

3. Daftar Dokumen Penelitian................................................................................35 

4. Contoh Tabel Triangulasi...................................................................................38 

5. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Timur 2011-2015...............................42 

6. Persentase Suku/Budaya Kabupaten Lampung Timur 2016..............................43 

7. Pesentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Jenis 

Kelamin di Kabupaten Lampung Timur 2012-2014.........................................44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                  Halaman 

1. Komponen Dalam Analisis Data (Intractive Model).........................................37 

2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur............................45 

3. Daftar Hadir Para Temui....................................................................................58 

4. Daftar Hadir Paemerintah..................................................................................58 

5. Pelaksanaan Kegiatan Nemui Nyimah................................................................62 

6. Pelaksanaan Kegitan Nemui Nyimah.................................................................64 

7. Pelaksanaan Kegiatan Nemui Nyimah................................................................69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

DAFTAR ISTILAH 

 

RUU  : Rancangan Undang Undang 

SK   : Surat Keputusan 

SOP  : Standar Operasional Prosedur 

Distorsi : Mengubah Makna 

Temui  : Masyarakat 

Simah  : Menjamu 

APBD  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

OPD  : Organisasi Perangkat Daerah 

Sekda  : Sekretaris  Daerah 

Otda  : Otonomi Daerah 

Kominfo : Komunikasi dan Informasi 

PMD  : Pemberdayaan Masyarakat Desa 

BPD  : Badan Permusyawaratan Desa 

WA  : WhatsApp 

AMH  : Angka Melek Huruf 

PKH  : Program Keluarga Harapan 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional ditentukan oleh 

kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka 

diperlukan partisipasi masyarakat untuk mendukung pemerintah perumusan 

kebijakan. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengatakan pentingnya 

partisipasi  masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah. 

Partisipasi masyarakat dibutuhkan agar produk kebijakan yang dihasilkan 

lebih matang, tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat sebagai pihak yang 

merasakan dampak dari sebuah kebijakan. (sumber:http://kelembagaan 

.ristekdikti.go.id/wp-content//2016/08/UU-12-Tahun-2011 tentang Peraturan 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.pdf, Diakses pada  29 

september 2018). Salah satu bentuk kegiatan untuk memfasilitasi partisipasi 

publik dalam perumusan kebijakan adalah konsultasi publik yaitu forum 

diskusi formal dan dialog antara berbagai stakeholder kebijakan untuk 

menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan 

yang akan dirumuskan. 

 

Keterlibatan langsung masyarakat untuk berpartisipasi sebagai bentuk 

demokrasi dan pemerintahan melalui forum konsultasi publik baik pada 

pemerintahan pusat atau pada pemerintahan daerah. Dalam Peraturan Menteri 
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia 

No. 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa, 

Konsultasi publik merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara 

partisipatif antara penyelenggaraan layanan publik dengan publik. 

(Sumber:https://jdih.menpan.go.id/data_puu/16% 20final. pdf, Diakses tanggal 

10 Maret 2018). Konsultasi anatara masyarakat dengan pemerintahan pusat 

atau pemerintahan daerah dapat mempermudah pemerintah dalam mengatasi 

masalah pembangunan yang terjadi ditengah masyarakat.  

 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah meluncurkan suatu program 

Nemui Nyimah. Keputusan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 

menjadikan Nemui Nyimah sebagai sarana konsultasi bagi pemerintah daerah 

dan masyarakat Lampung Timur karena nilai yang terkandung pada Nemui 

Nyimah sesuai dengan slogan Kabupaten Lampung Timur yaitu “Bumei Tuah 

Bepadan” yang berarti daerah yang memberikan kemakmuran 

(lampungtimurkab.go.id). Jadi, dimaksudkan bahwa daerah Lampung Timur 

merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat 

apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah mufakat.  

 

Peran pemerintah saat ini tidak lagi dominan melaksanakan proses 

pembangunan namun hanya bersifat katalisator dan fasilitator dalam proses 

pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu aspek yang sangat 

fundamental adalah pelayanan kepada masyarakat. Terdapat tiga fungsi 

pemerintahan di era otonomi dan reformasi, yaitu fungsi penyelenggaraan 

https://jdih.menpan.go.id/data_puu/16%25%2020final.%20pdf
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pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam 

kapasitasnya sebagai penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah dituntut 

untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

 

Upaya peningkatan pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik, 

pemerintah dituntut untuk menyediakan sarana konsultasi yang akan 

digunakan sebagai ruang untuk bertukar informasi dan opini bagi Pemerintah 

Daerah dengan masyarakat. Hal tersebut guna untuk memudahkan masyarakat 

dalam berinteraksi dan berkonsultasi dengan pemerintah untuk menyampaikan 

keinginan dan keluhan yang dirasakan sebagai pertimbangan untuk melakukan 

peningkatan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 

 

Nemui Nyimah adalah layanan publik berupa sarana komunikasi untuk 

berkonsultasi yang digunakan oleh masyarakat Lampung Timur untuk lebih 

meningkatkan komunikasi dalam menyalurkan aspirasi ataupun keluhan dari 

masyarakat. Konsep Nemui Nyimah disesuaikan dengan Piil Pesenggiri yang 

berlaku di masyarakat Lampung Timur. Piil Pesenggiri yang merukapan 

tatanan moral, pedoman sikap dan prilaku masyarakat adat Lampung, dalam 

segala aktivitas hidupnya (sumber: Data Nemui Nyimah Kabupaten Lampung 

Timur). 

 

Nemui Nyimah merupakan sebuah program Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Timur yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan 

menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah masyarakat serta sebagai 

bentuk layanan publik guna kelancaran penyelenggaraan pemerintah, 
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pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi yang aman dan 

kondusif (SK Bupati, No. B.109/01-UK/2018). 

 

Sebelum diluncurkan program Nemui Nyimah, masyarakat biasanya 

menyampaikan saran dan keluhannya kepada pemerintah melalui media 

program E-lapor dan Call Center saja dan respon penindaklanjutan yang 

kurang memuaskan dan memakan waktu lama, sehingga masyarakat 

memberikan respon positif terdapat program pelayanan publik Nemui Nyimah 

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Lampung Timur tersebut. (Hasil 

wawancara Prariset dengan Reni selaku Kasubbag Fasilitas dan Pelaporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tanggal 08 Maret 2018). 

 

Nemui Nyimah adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menunjukan bahwa 

masyarakat telah dilibatkan dalam proses pembangunan daerah. Pada 

dasarnya, pelaksanaan Nemui Nyimah di Kabupaten Lampung Timur tersebut 

dikarenakan masit banyak Aparatur Sipil Negara di Lampung Timur yang 

berdomisili diluar Kabupaten Lampung Timur, sehingga komunikasi antara 

pemerintah dengan masyarakat kurang terjalin dengan baik (Hasil wawancara 

Prariset dengan Reni selaku Kasubbag Fasilitas dan Pelaporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tanggal 08 Maret 2018).. Sehingga, 

berbagai keluhan yang dirasakan masyarakat kepada pemerintah mendapatkan 

respon yang sangat lambat dan penanganan yang kurang optimal dan 

menghambat proses pembangunan. 

 

Nemui Nyimah sebagai salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat dan 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan pada setiap hari Kamis 
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pukul 09.00 s.d 12.00 Wib  di Gedung Pusiban Sukadana Kabupaten Lampung 

Timur. Dasar Hukum dalam kegiatan Nemui Nyimah adalah Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum 

Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada 

tahun 2018 hal tersebut disampaikan oleh pernyataan Reni selaku Kasubag 

Fasilitas dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Hasil 

wawancara Prariset dengan Reni selaku Kasubbag Fasilitas dan Pelaporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tanggal 08 Maret 2018). 

 

Sejak peluncurannya pada 2017, Nemui Nyimah menjadi wadah yang cukup 

efektif dalam penyelesaian permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung 

Timur, salah satunya yaitu pada bidang kesehatan. Siti Yulia, warga Dusun 

Tulang Aman Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung 

Timur menderita sakit tumor tulang pada kaki kirinya dan sudah tidak bisa 

berjalan selama beberapa tahun. Menurut Siti Yulia, pengajuan bantuan 

jaminan kesehatan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan sejak 

beberapa tahun lalu belum mendapatkan tanggapan. Melalui Nemui Nyimah, 

harapannya tersebut sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten 

Lampung Timur dengan memfasilitasi proses pengobatan serta pendampingan 

sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. (sumber:https://www. 

kupastuntas.co/2017/06/16/kini-masyarakat-lampung-timur-bisa-mengadu-

melalui-program-nemui-nyimah/, diakses pada tanggal 29 Januari 2018) 
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Sejak ditetapkannya Nemui Nyimah cukup efektif untuk mengatasi berbagai 

permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung Timur seperti masalah 

kesehatan diatas. Akan tetapi, sebagaimana yang tertulis dalam Surat 

Keputusan Bupati tentang Pemebentukan Panitia Kegiatan Nemui Nyimah di 

Kabupaten Lampung Timur guna kelancaran Pembangunan, yang pada 

kenyataannya permasalahan pemebangunan di Kabupaten Lampung Timur 

masih belum teratasi seperti masalah pembangan jalan raya pembangunan 

jalan raya yang belum merata. Selain itu, pelaksanaan kegiatan Nemui Nyimah 

masih memiliki kekurangan lain seperti pelaksanaanya hanya dilandasi dengan 

Surat Keputusan Bupati dan belum memiliki Peraturan Bupati atau Peraturan 

Daerah hal tersebut disampaikan oleh pernyataan Reni selaku Kasubag 

Fasilitas dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Hasil 

wawancara Prariset dengan Reni selaku Kasubbag Fasilitas dan Pelaporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tanggal 08 Maret 2018). 

 

Dengan demikian, peneliti tertarik  melakukan penelitian mengenai Analisis 

Nemui Nyimah Sebagai Model Konsultasi Publik Antara Pemerintah Daerah 

Dengan Masyarakat Dalam Menghadapi Kendala-Kendala Pembangunan 

Daerah Kabupaten Lampung Timur. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang 

telah diteliti dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana mekanisme pelaksanaan progam Nemui Nyimah sebagai model 

konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Kabupaten 

Lampung Timur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah permasalahan 

diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program Nemui Nyimah 

sebagai model konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat di 

Kabupaten Lampung Timur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu sebagai berikut: 

1. Aspek Teoritis 

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan masukan dan pemikiran bagi 

pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khsusnya mengenai konsultasi 

publik melalu program Nemui Nyimah yang telah dilaksakan oleh oleh 

pemerintah dan untuk pihak lain yang ingin melakukan penelitian ulang 

dengan cara yang berbeda serta dengan informan yang lebih baik lagi. 

 

2. Aspek Praktis 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait, 

diantaranya sebagai masukan bagi Otonomi Daerah (Otda) kabupaten 
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lampung timur dalam mewujudkan pembangunan yang berkesimbungan 

kemudian pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsultasi Publik 

1. Pengertian Konsultasi Publik 

Dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatakan bahwa konsultasi 

publik merupakan proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar 

pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan (Purwanti: 2016) 

 

Sedangkan menurut Zins, konsultasi merupakan suatu proses yang 

biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan yang sama ditandai 

dengan saling mempercai dan komunikasi yang terbuka, bekerja sama 

dalam mengidentifikasikan masalah, menyatukan sumber-sumber pribadi 

untuk mengenal dan memilih strategi yang kemungkinan dapat 

memecahkan masalah yang telah diidentifikasi dan pembagian tanggung 

jawab dalam pelaksanaan serta evaluasi program atau strategi yang telah 

direncanakan (Suningsih: 2017).  

 

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Repormasi Birokrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa, Konsultasi publik merupakan 
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kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara 

penyelenggaraan layanan publik dengan publik. (Sumber:https://jdih. 

menpan.go.id/data_puu/16% 20final. pdf, Diakses tanggal 10 Maret 

2018) 

 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kosultasi publik 

merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk komunikasi dua arah 

antara penyusun rancangan peraturan perundang-undangan dengan 

masyarakat atau stakeholder yang berkepentingan terhadap suatu 

rancangan peraturan perundang-undangan, yang berlangsung dalam setiap 

tahapan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang 

bertujuan untuk mengumpulkan saran, kritik dan pendapat atas suatu 

rancangan peraturan perundang-undangan dengan masalah yang telah 

diidentifikasi dan pembagian tanggung jawab dalam pelasanaan serta 

evaluasi program atau strstegi yang direncanakan. 

 

2. Tujuan Konsultasi Publik 

Disetiap kebijakan pemerintah atau publik pasti memiliki sebuah tujuan 

begitu juga dengan konsultasi publik yang dilakukan oleh pemerintah 

((Sumber:https://jdih.menpan.go.id/data_puu/16% 20final. pdf, Diakses 

tanggal 10 Maret 2018), yaitu : 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait adanya peraturan 

yang akan atau sedang dibentuk 

b. Pemerintah memperoleh masukan dan tanggapan dari masyarakat 

terkait peraturan yang sedang dibuat 

https://jdih.menpan.go.id/data_puu/16%25%2020final.%20pdf
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c. Serta masyarakat dapat memahami dampak adanya peraturan tersebut. 

 

3. Manfaat Konsultasi Publik 

Konsultasi memiliki beberapa manfaat (Purwanti: 2016), sebagai berikut: 

a. Meningkatkan legistimasi dan efektifitas pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan yang 

dihasilkan memperoleh dukungan dari para stakeholder karena mereka 

terlibat dalam konsultasi publik 

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat 

c. Konflik vertikal dan horizontal terhadap obyek yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat dicegah, sekaligus 

mengurangi biaya sosial yang mungkin timbul akibat konflik 

d. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan 

e. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

 

4. Prinsip Konsultasi Publik 

Prinsip-prinsip konsultasi publik menurut Supancana (Purwanti: 2016), 

yaitu: 

a. Akses publik yang seluas-luasnya 

Konsultasi publik hendaknya dilakukan segala media yang mudah 

dijangkau oleh masyarakat, untuk segala media yang tersedia baik 

media lisan, cetak maupun elektronik harus dimanfaatkan. 

b. Melibatkan semua pihak yang terkait 

Keterlibatan semua pihak terkait akan dapat memetakan berbagi 

kepentingan dan aspirasi yang harus dipertimbangkan dalam 
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penyusunan RUU sehingga diharapkan dapat meminimalisir kejutan-

kejutan dalam pelaksanaannya. 

c. Dilakukan secara sistematis dan transparan 

Proses pelaksanaan konsultasi publik harus dilakukan secara 

transparan, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam 

konsultasi publik sehingga masyarakat percaya bahwa konsultasi 

publik tidak semata dilakukan untuk memenuhi persyaratan formal 

prosedur saja. 

d. Dilakukan dalam jangka waktu yang memadai 

Konsultasi publik hendaknya dilakukan dalam jangka waktu yang 

memadai. Jangka waktu yang memadai sangat variatif tergantung dari 

materi dan kompleksitas permasalahan yang akan diatur. 

e. Dilakukan sedini mungkin/dari awal proses penyusunan 

Konsultasi publik juga hendaknya dilakukan dari awal pada saat suatu 

rancangan Undang-Undang sedang disusun. 

f. Ketepatan identifikasi target 

Ketepatan identifikasi target grup akan mempengaruhi hasil pemetaan 

permasalahan dan solusinya yang akan diatur dalam suatu perundang-

undangan. Konsultasi publik hendaknya melibat pihak yang paling 

terkena dampak dari peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. 
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5. Metode Konsultasi Publik 

Ada beberapa metode konsultasi publik (Purwanti: 2016), sebagai berikut: 

a. Konsultasi informal 

Konsultasi informal merupakan pendekatan dalam konsultasi publik 

yang lebih fleksibel, dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui 

pertemuan informal, telepon atau surat menyurat. Metode ini meliputi 

semua bentuk kontak yang bersifat diskretif, ad hoc dan tidak 

berdasarkan antara regulator dengan kelompok yang terkena dampak. 

b. Penginformasian dan komentar publik 

Metode ini dilakukan dengan penyebaran informasi yang biasanya 

terdiri dari informasi latar belakang, termasuk rancangan peraturan 

perundang-undangan dan permasalahan yang ingin diatasi, analisis 

dampak dan alternatif solusinya. Lebih terbuka dan insklusif karena 

semua pihak yang berkepentingan mempunyai kesempatan untuk 

menegtahui dan memberikan komentar terhadap suatu rancangan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Dengar pendapat umum 

Dengar pendapat umum adalah suatu bentuk pertempuran umum 

terkait dengan draft peraturan perundang-undangan dimana semua 

kelompok dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan 

komentarnya. Biasanya melengkapi prosedur konsultasi publik yang 

lain. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah kejelian 

dalam memilih pihak yang dimintakan pendapatnya serta pengawalan 
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atas substansi yang disampaikan agar dapat terakomodasi dengan 

baik. 

 

6. Model-Model Konsultasi 

Shetzer menegmukakan bahwa pelaksana teknik konsultasi, dapat 

menggunakan model-model konsultasi (Siagian, 2012: 44), antara lain : 

a. Model Caplanian 

Menurut Caplan model ini konsultan mengassesmen, mendiskusikan 

dan memberikan saran tentang kasus tertentu (Suningsih: 2017). 

Tugas ini diidentik dengan tugas seorang dokter dan menunjukkan 

adanya aktivitas pemberdayaan bagi konsultee. Proses dari model ini 

meliputi tahap-tahap sebagai berikut : 

1) Konsultan membuat diagnosis 

2) Konsultan membuat rekomendasi dari hasil diagnosis 

3) Konsultan menyampaikan hasil rekomendasi kepada konsultee 

4) Konsultee melaksanakan rekomendasi 

5) Konsultan sekali-kali bertemu dengan klien dengan tujuan untuk 

croos check/ memeriksa apakah konsultee telah menjalankan 

rekomendasi yang telah diberikan. 

b. Model Analis 

Selain itu ada model analis menurut Siagian, ciri utama model ini 

adalah rasionalitasnya (Siagian, 2012: 42). Banyak organisasi yang 

senang menggunakan jasa konsultan dengan gaya ini dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

1) Konsultan memiliki kemahiran dan keterampilan spesialistik 
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2) Pengetahuan dan pengalaman dalam memecahkan masalah-

masalah spesifik 

3) Klien dibebaskan dari keharusan untuk memiliki kemampuan 

memecahkan masalah 

4) Konsultan dianggap mampu memberikan jasa dalam bentuk dan 

jenis yang diperlukan oleh organisasi. 

c. Model Pandu 

Model pandu menurut Siagian menyelesaikan tugas, konsultan yang 

menggunakan model pandu biasanya memberikan perhatian pada 

enam hal yang dipandang sangat penting dalam peningkatan 

efektifitas dan kinerja suatu organisasi (Siagian, 2012: 44). Keenam 

hal itu, sebagai berikut: 

1) Komunikasi yang efektif 

Komunikasi yang efektif adalah proses penyempaian suatu pesan 

oleh suatu sumber kepihak penerima tanpa distorsi. Pesan yang 

ingin disampaikan oleh suatu sumber diterima oleh mitra 

berkomunikasi dengan jiwa dan semangat seperti dimaksud oleh 

sumber yang bersangkutan. Agar tidak terjadi distorsi, dalam 

proses komunikasi hal-hal berikut perlu mendapat perhatian 

sebagai berikut : sumber komunikasi harus mampu merumuskan 

pesan yang ingin disampaikannya dengan jelas; sumber harus 

dapat memilih simbol, kode, kata-kata dan atau istilah-istilah yang 

mudah dipahami oleh mitra berkomunikasi; saluran komunikasi 

yang digunakan harus mudah dicapai oleh penerima pesan; mitra 
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berkomunikasi harus mampu menerjemahkan simbol, kode, kata-

kata dan atau istilah-istilah yang digunakan sumber tanpa 

mengubah maknanya; serta sumber komunikasi perlu memperoleh 

umpan balik dari mitra komunikasi yang memberikan kepastian 

bahwa sumber dan mitranya berkomunikasi dengan menggunakan 

gelombang yang sama.  

2) Peranan dan fungsi individu dalam kegiatan kelompok 

Peranan dan fungsi individu dalam kegiatan kelompok merupakan 

kenyataan bahwa para anggota suatu organisasi, baik karena 

pilihan sendiri atau karena penugasan manajemen, bergabung 

dalam kelompok-kelompok kerja tertentu yang menjadi kelompok 

formal dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab dan 

hirarki tertentu pula. Hanya dengan penyesuaian itulah peranan 

fungsi individu dalam kelompok dapat dimainkan secara efektif. 

Gaya pandu sangat memperhitungkan kemampuan individu 

melakukan penyesuaian yang dimaksud. 

3) Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh kelompok 

konsultan 

Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh kelompok 

konsultan yang tergolong pada tipe pandu berangkat dari 

pandangan yang sangat mendasar yaitu bahwa para anggota 

organisasilah yang pada akhirnya memecahakan masalah yang 

dihadapinya, antara lain penerapan teknik pengambilan keputusan 

secara efektif. 
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Untuk kepentingan tersebut konsultan biasanya melatih para 

kliennya dalam teknik-teknik pemecahan masalah oleh kelompok, 

seperti brainstorming, nominal group, consensus building, 

roleplaying, management games dan metode Delphi. Dengan 

menguasai berbagai teknik berbagai teknik tersebut para klien 

mampu memilih dan menggunakan teknik yang paling tepat. 

4) Norma-norma dan nilai-nilai kelompok 

Pembagian tugas, beban kerja, jenis spesialisasi, tipe dan struktur 

organisasi serta pola sentralisasi atau desntralisasi pengambilan 

keputusan merupakan faktor-faktor yang menentukan jenis dan 

jumlah kelompok yang perlu dibentuk dalam suatu organisasi. 

 

Agar kelompok mampu menyelenggarakan fungsi dan tugasnya 

secara efektif, kekompakan kelompok mutlak perlu. Berarti tidak 

menjadi soal apakah komposisi kelompok bersifat homogen atau 

heterogen, kohesi kelompok harus dipertahankan. Memang ada 

pandangan yang mengatakan bahwa untuk fungsi atau tugas yang 

rutin dan mekanistik komposisi yang homogen akan lebih efektif, 

sedangkan untuk kegiatan yang menuntut inovasi, kreativitas dan 

masukan aneka ragam pandangan, bahkan opini, kelompok yang 

yang heterogenlah yang diperkirakan akan lebih efektif. 

5) Kepemimpinan dan kewewenangan 

Pada analisi terakhir, berhasil tidaknya organisasi meningkatkan 

efektifitasnya akan ditentukan oleh mutu, gaya dan perilaku 

pemimpinnya. Mutu kepemimpinan terutama tercermin pada 
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komitmennya pada organisasi, visinya tentang masa depan 

organisasi, kemampuannya merumuskan strategi yang tepat 

terutama yang menyangkut bisnis intinya dalam bidang mana 

organisasi yang dipimpinnya bergerak serta kecekatannya 

mengambil keputusan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif 

adalah yang sesuai dengan situasi, kondisi, ruang dan waktu di 

mana organisasi berada dan bergerak. 

6) Kerjasama dan kompetisi antar kelompok 

Kerja sama dan kompetisi bukan hanya penting dalam suatu 

kelompok, akan tetapi juga antar kelompok. Prinsip yang 

mendasari kedua hal tersebut adalah sinergi dan simbolis. Dengan 

semangat kerjasama itu pulalah kompetisi perlu didorong. Jika 

sepintas konsep kerjasama kompotisi seolah-olah marupakan 

contradictio interminus sesungguhnya tidak demikian halnya. 

 

Konteks ini kompetisi harus dilihat dari sudut pandang bahwa jika 

satu kelompok menampilkan kinerja yang lebih hebat dari 

kelompok lain, keberhasilan tersebut harus dijadikan sebagai 

stimulasi kelompok lainnya sehingga menampilkan kinerja yang 

sama hebatnya, bahkan apabila mungkin, melebihi kinerja yang 

lebih dahulu ditampilkan itu. Jika suasana demikian tercipta, 

kinerja organisasi sebagai keseluruhan akan semakin meningkat 

pula, termasuk dalam hal  melakukan perubahan. 
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Berdasarkan dari model-model konsultasi yang di kemukakan oleh 

para ahli maka model konsultasi disimpulkan bahwa konsultasi 

merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk komunikasi dua 

arah atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna 

mencapai kesepakatan. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan 

gaya pandu yang memiliki ciri utamanya yaitu rasionalitasnya. 

Menghubungkan komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Dalam 

mengkaji konsultasi yang digunakan oleh pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Timur dengan masyarakat dengan rinci melalui 

Program Nemui Nyimah berupa kegiatan-kegiatan yang telah 

direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu dilihat dari gaya 

konsultasi yang dilakukan dalam kegiatan Nemui Nyimah yang harus 

menunjukan arah tujuan Pemerintah serta bagaimana pengelolaan 

sumberdaya yang ada dalam proses melancarkan pelaksanaan tujuan 

pemerintah tersebut. 

 

B. Pembangunan 

1. Pengertian Pembangunan 

Menurut Inayatullah pembangunan merupakan perubahan menuju pola-

pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari niali-

nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai 

kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan 

politiknya serta yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang 

lebih terhadap diri mereka sendiri. (Nasution, 2007: 27) 
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Rogers dan Shoemaker mendefinisikan suatu jenis perubahan sosial di 

mana ide-ide baru yang diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk 

menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih 

tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial 

yang lebih baik. (Nasution, 2007: 28). 

 

Lain hal dee ngan Rogers yang menyatakan bahwa perubahan merupakan 

suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu 

masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material 

(termasuk tambahan besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya 

yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar 

yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. (Nasution, 2007: 28). 

 

Berdasarkan dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli 

tersebut, penulis telah menyimpulkan bahwa pembangunan merupakan 

perubahan sosial, pola-pola masyarakat dan material, segala sesuatu yang 

melakukan perubahan untuk lebih baik dari sebelumnya. 

 

2. Tujuan pembangunan 

Tujuan umum pembangunan menurut nasution adalah proyeksi terjauh 

dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari 

yang terbaik yang mungkin atau masyarakat ideal terbaik yang dapat 

dibayangkan. Tujuan khusus pembangunan menurut Suld dan Tyson 

adalah tujuan jangka pendek, biasanya yang dipilih sebagai tingkat 

pencapaian sasaran dari suatu program tertentu. (Nasution, 2007: 28). 
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3. Pembangunan sebagai Pertumbuhan 

Konsep Rostow yang merupakan catatan historis dari pembangunan 

negara-negara Barat, menjadi menonjol (Nasution, 2007: 33). Rostow 

mengemukakan tahap-tahap pertumbuhan yang dilalui oleh negara 

modern, sehingga mencapai keadaan yang sekarang, yaitu: 

a. Masyarakat tradisional, dimana produktivitas ekonomi masih terbatas, 

kerena tidak mencukupinya pengembangan teknik-teknik ekonomi 

b. Prakondisi untuk tinggal landas, dimana pembangunan merupakan 

sektor utama dalam ekonomi yang secara positif mempengaruhi 

sektor-sektor lain, peningkatan produktivitas pertanian untuk 

menunjang aktivitas sektor utama dan peingkatan dibidang 

transportasi serta bentuk-bentuk biaya sosial lainnya 

c. Tinggal landas yakni suatu interval di mana bagian yang lama dari 

sistem ekonomi dan hambatan terhadap pertumbuhan yang mantap 

akhirnya dapat diatasi dan pertumbuhan menjadi suatu kondisi yang 

normal bagi seluruh sektor masyarakat. 

d. Masa menjelang kedewasaan suatu interval panjang untuk bertahan 

kalau fluktuasi ekonomi bergerak maju dengan investasi yang mantap 

sebesar 10 sampai 20 persen dari pendapatan nasional dan adanya 

sektor-sektor utama utama lainya yag mendukung sektor utama yang 

lama. 

e. Abad konsumsi masa yang tinggi suatu perubahan struktural tidak lagi 

terjadi secara cepat dan sektor utama bergerak kearah barang-barang 

konsumen dan jasa. 
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4. Pembangunan Sebagai Proses Moderenisasi 

Model ini diterima sebagai suatu kebijaksanaan kurang lebih antara tahun 

1945 sehingga pertengahan 1960-an dan didasarkan pada serangkaian 

asumsi (Nasution, 2007: 35), bahwa: 

a. Pembangunan identik dengan pertumbuhan 

b. Pertumbuhan dapat tercapai dengan penerapan ilmu-ilmu dan 

teknologi Barat kepada problem produksi 

c. Semua masyarakat melalui suatu rangkaian pertumbuhan dicerminkan 

oleh kemampuan mereka berinvestasi dan pemanfaatan perangkat 

ilmu dan teknologi 

d. Sementara pertumbuhan berlangsung, institusi sosial dan politik 

masyarakat tradisional akan digantikan oleh bentuk-bentuk modern 

dalam kenyataan sosial, hal ini berarti penggatian pola-pola kewajiban 

dan identifikasi yang lebih komunal dengan model motivasi yang 

lebih individualistik 

e. Bentuk-bentuk kekuasaan politik tradisional dan feodal akan 

digantikan oleh bentuk-bentuk aturan yang lebih demokratis 

f. Konvergensi masyarakat-masyarakat menuju model modernitas ini 

akan menghasilkan suatu tatanan global yang tidak begitu mendukung 

konflik-konflik ideologis. 

 

5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menurut Mikkelsen 

ada empat pendekatan untuk partisipasi masyarakat (Soetomo, 2010:449), 

yaitu : 
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a. Pendekatan partisipasi pasif, pelatihan dan informasi. 

Pendekatan ini berdasarkan pada anggapan bahwa pihak eksternal 

yang lebih tahu, lebih menguasai pengetahuan, teknologi, skill, dan 

sumbur daya. Dengan demikian bentuk partisipasi ini akan melahirkan 

tipe komunikasi satu arah, dari atas ke bawah, hubungan pihak 

eksternal dan masyarakat lokal bersifat vertikal. 

b. Pendekatan partisipasi aktif 

Dalam pendekatan ini sudah dicoba dikembangkan komunikasi dua 

arah, walaupun pada dasarnya masih berdasarkan pra anggapan yang 

sama dengan pendekatan yang pertama, bahwa pihak eksternal lebih 

tahu dibandingkan masyarakat lokal. Pendekatan ini sudah mulai 

membuka dialog, guna memberikan kesempatan kepada masyarakat 

untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas dari 

institusi eksternal. 

c. Pendekatan partisipasi dengan keterkaitan 

Pendekatan ini mirip kontrak sosial antara pihak eksternal dengan 

masyarakat lokal. Dalam keterkaitan tersebut dapat disepakati apa 

yang dapat disepakati apa yang dapat dilakukan dan diberikan pihak 

eksternal. 

d. Partisipasi atas permintaan setempat 

Bentuk ini mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar 

keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat. Kegiatan dan 

peranan pihak eksternal lebih bersifat menjawab kebutuhan yang 

diputuskan berdasarkan program yang dirancang dari luar. 
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C. Nemui Nyimah 

1. Nilai Luhur Nemui Nyimah 

Secara geografis Provinsi Lampung memang sangat luas dan memiliki 

tanah yang subur sehingga sebagian besar penduduknya berpotensi 

sebagai petani. Mereka secara turun-temurun melestarikan kebiasaan 

bercocok tanam. Kondisi geografis tersebut yang menjadi salah satu 

faktor para pendatang yang semula hanya ingin berkunjung saja, namun 

akhirnya menetap di Lampung. 

 

Sementara itu, dari aspek historis pada zaman penjajahan Belanda, 

Lampung sengaja disiapkan sebagai tempat untuk menampung orang-

orang dari luar Lampung. Bahkan Belanda dengan semangatnya 

mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa Lampung adalah tempat 

yang damai karena masyarakatnya ramah dan terbuka. Usaha Belanda 

ternyata tidak sia-sia. Pada saat itu, masyarakat berduyun-duyun datang 

ke Lampung. Selain, sebagai strategi agar menarik minat masyarakat, 

kampanye Belanda tentang Lampung juga bertujuan untuk mencegah 

resistensi antar pribumi dengan nonpribumi. 

 

Kalimat kampanye yang digunakan penjajah Belanda, bahwa Lampung 

sebagai wilayah damai, masyarakatnya ramah dan terbuka, kemudian 

dialih bahasakan ke istilah Lampung yakni Nemui Nyimah. Makna konsep 

nilai luhur Nemui Nyimah yang menggambarkan masyarakat Lampung 

ramah dan terbuka juga dijadikan sebagai falsafah hidup masyarakat 

Lampung. 



25 
 

Sesepuh adat Lampung, menulis tentang makna atau arti dari beberapa 

istilah Lampung sebagai pribahas atau petuah yang telah menjadi jiwa 

dalam hidup masyarakat Lampung. Istilah-istilah ini merupakan kerja 

keras para orangtua untuk menanamkan nilai-nilai luhur kearifan lokal 

yang dimulai dari sikap, tindak-tanduk masyarakat Lampung yang 

tercermin pada konsep Fiil Pasenggikhi. Fiil artinya berjiwa besar, 

Pasenggikhi artinya menghargai diri. Petuah lain adalah Nemui Nyimah. 

Nemui artinya terbuka hati untuk menerima atau ramah dan terbuka hati 

untuk menerima tamu atau ramah dan terbuka kepada orang lain. Nengah 

Nyampokh artinya pandai bergul. Sakai Sambaian artinya suka tolong 

menolong atau bergotong royong (Hidayat: 2014) 

 

2. Pengertian Nemui Nyimah 

Nemui Nyimah dalam konteks kehidupan bermasyarakat diartiakan 

bertamu atau silaturahmi di masyarakat Lampung sering diartikan sebagai 

kegiatan kunjung-mengunjungi, namun bukan itu makna silaturahmi 

sesungguhnya. Silaturahmi bukan hanya ditandai dengan saling berbalas  

salam tangan mohon maaf berkala. Silaturahmi yang dimaksud disini 

ialah tolong menolong bertutur kata yang santun, menghubungkan mereka 

yang sebelumnya terputus hubungan atau interaksi dan dengan harapan 

dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi (Nurhayati: 2018) 

 

3. Tujuan Nemui Nyimah 

Nemui Nyimah merupakan sebuah program Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Timur yang bertujuan untuk menampung aspirasi 
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masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah 

masyarakat serta sebagai bentuk layanan publik guna kelancaran 

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta 

menciptakan kondisi yang aman dan kondusif. (SK Bupati, No. B.109/01-

UK/2018). 

 

4. Fungsi Nilai Nemui Nyimah dalam Kehidupan Masyarakat Lampung 

adat Saibatin 

Fungsi Nemui Nyimah dalam kehidupan masyarakat Lampung adat sai 

Batin (Sumber:http://digilib.unila.ac.id/21068/15/BAB%20II.pdf, diakses pada 

tanggal 21 April 2018), antara lain: 

 

a. Fungsi Nilai Nemui Nyimah Dalam Memelihara Stabilitas Hubungan 

Masyarakat Atau Kerukunan 

Dalam hal ini Nemui Nyimah berfungsi untuk memelihara stabilitas 

hubungan yang ada didalam masyarakat, khususnya masyarakat 

Lampung adat Saibatin. Stabilitas hubungan atau kerukunan dapat 

diwujudkan melalui gotong royong, saling menolong antar sesama, 

kerja bakti lingkungan, bersih desa dan disaat sedang mendapatkan 

musibah, seperti sakit atau yang sedang berduka. 

b. Fungsi Nilai Nemui Nyimah Dalam Kegiatan Musyawarah Atau 

Hippun Pemekonan 

Musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung 

khususnya Saibatin dilakukan untuk mencapai sebuah kata mufakat. 

Kesepakatan yang idealnya sebagai tujuan dari musyawarah harus 

http://digilib.unila.ac.id/21068/15/BAB%20II.pdf
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terlaksana agar tidak ada lagi perbedaan, baik itu pendapat, ide tau 

gagasan yang muncul dari individu yang berbeda. Nemui Nyimah pun 

dapat berfungsi dalam kegiatan ini, sebab Nemui Nyimah 

memberlakukan prinsip keterbukaan, saling menghargai juga saling 

menerima. Keterbukaan yang dimaksud dalam kegiatan musyawarah 

ini ialah keterbukaan dalam setiap pendapat, gagasan, juga kejujuran 

dalam setiap perkataan. Saling menghargai maksudnya adalah 

menghargai setiap masukan, pendapat atau ide dari setiap anggota 

musyawarah, serta menerima setiap keputusan yang sudah disepakati 

dalam kata mufakat. 

c. Fungsi Nilai Nemui Nyimah Dalam Memelihara Kepedulian Atau 

Solidaritas Sosial 

Fungsi Nemui Nyimah juga dapat memelihara kepedulian antarsesama 

masyarakat atau sebagai solidaritas sosial. Wujudnya bisa dalam 

bentuk kerjasama yang dilakukan antar warga dalam membangun 

tiyuh/pekon/desa, seperti membangun jembatan, jalan dan sebagainya. 

Solidaritas sosial dibentuk dengan cara turut serta berpartisipasi dalam 

setiap kegiatan agar dapat terwujudnya keharmonisan, keselarasan dan 

keseimbangan antar sesama manusia. 

d. Fungsi Nilai Nemui Nyimah Untuk Memperluas Jaringan Pergaulan 

Dalam kehidupan sosial, pergaulan atau memperluas jaringan sosial 

sangat diperlukan, agar kita dapat mengisi kekurangan satu sama lain. 

Tentunya, pergaulan atau jaringan sosial yang kita bangun harus 

dilandasi dengan sebuah rasa kepercayaan satu sama lain, dari 
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kepercayaan timbul saling menghargai dan saling menerima 

kekurangan satu sama lain. Dalam menjalin pertemanan, kekurangan 

dan kelebihan teman harus dapat kita hargai, agar kita pun dapat 

dihargai juga diakui keberadaannya, agar kita juga merasa 

dipentingkan dalam hidupnya, sehingga kehidupan yang rukun juga 

harmonis dapat tercipta dengan baik. 

e. Fungsi Nilai Nemui Nyimah Sebagai Penunjang Tingkat Efektivitas 

Pelayanan Publik 

Dalam hal ini fungsi nilai Nemui Nyimah berperan sebagai penunjang 

efektivitas pelayan publik, yakni dengan menerapkan prinsip-prinsip 

yang ada didalam Kepmenpan nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dimana dalam prinsip-prinsip 

pelayanan publik itu ada sebuah prinsip dimana aparatur pemerintah 

harus memiliki sikap sopan dan santun, ramah-tamah serta ikhlas. 

Dengan terlaksananya prinsip-prinsip yang sesuai dengan 

Kepemimpinan tersebut efektivitas dalam pelayanan publik akan 

tercapai, dan indeks kepuasan masyarakat akan terwujud. Sebab 

dalam menghadapai era globalisasi yang penuh tantangan dan 

peluang, aparatur negara hendaknya memberikan pelayanan dengan 

berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, 

sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan 

barang dan jasa. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian dipilih karena sesuai 

dengan tujuan penelitian yaitu menghasilkan deskripsi mengenai model 

konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam 

masalah kendala-kendala pembangunan daerah (studi tentang Nemui Nyimah 

di Kabupaten Lampung Timur). Deskripsi ini dapat diperoleh melalui 

pengamatan pada ucapan dan perilaku orang yang diamati kemudian 

penjelasan berupa teks narasi dan bukan angka. 

 

Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan penjelasan dan kata-kata 

menurut para informan, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, 

kemudian dianalisis pula apa yang melatar belakangi mereka berperilaku 

(berfikir, berperan dan bertindak) seperti itu direduksi dan disimpulkan 

(diberi makna oleh peneliti) dan diverifikasi (dikonsultasikan kepada 

informan atau teman sejawat). 

 

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat dari Moleong mendefinisikan 

penelitian kulaitatif sebagai 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 
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deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahas pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 

2012: 6) 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk menciptakan penelitian yang terkonsentrasi, maka penelitian 

menerapkan fokus penelitian. Fokus penelitian yang dimaksudkan untuk 

membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih 

mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam 

penelitian kualitatif lebih mendasar pada tingkat kajian yang akan diteliti. 

Adapun fokus penelitian dalam penelitian menggunakan model pandu, 

indikator dari model tersebut adalah : 

 

a. Komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan Pelaksana Program 

Nemui Nyimah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada pada masyarakat. 

b. Peranan dan fungsi individual dalam kegiatan konsultasi yang terjadi 

anatara masyarakat dengan Pelaksana Program Nemui Nyimah perlu 

dilihat permasalah yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Lampung 

Timur.  

c. Cara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan pada saat 

Pelaksanaan Program Nemui Nyimah di Kabupaten Lampung Timur. 

d. Norma-norma dan nilai-nilai kelompok yang dianut dalam Pelaksanaan 

Program Nemui Nyimah agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya 
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secara efektif, seperti pembagian tugas, beban kerja dalam struktur 

organisasi. 

e. Gaya dan prilaku pemimpin Pelaksanaan Program Nemui Nyimah dalam 

memyelesaikan permasalahan sesuai dengan situasi dan kondisi. 

f. Kerjasama yang terjalin antar Pelaksana Program Nemui Nyimah 

sehingga terjadinya suatu dorongan atau stimulasi untuk menghasilkan 

kinerja yang lebih baik. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini ialah Kantor Bupati Lampung Timur Bagian Otonomi 

Daerah. Alasan peneliti memilih lokasi ini ialah karena Kantor Bupati 

Lampung Timur Bagian Otonomi Daerah selaku kordinator pelaksana Nemui 

Nyimah di Kabupaten Lampung Timur. 

 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek 

(orang) secara individu atau kelompok. Hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik) kejadian atau kejadian dan hasil pengujian. Metode yang 

digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu melalui metode survei dan 

metode observasi. 
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Pada penelitian ini, data primer yang akan peneliti dapatkan adalah berasal 

dari metode wawancara dan hasil observasi pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Timur. 

 

2. Data Skunder 

Data skunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublisikan. 

 

Pada penelitian ini, data sekunder yang yang akan peneliti dapatkan adalah 

data-data yang berasal dari Kantor Bupati Lampung Timur Bagian 

Otonomi Daerah berupa dokumen–dokumen, catatan, laporan historis dan 

dokumentasi foto–foto kegiatan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan multi sumber bukti (triangulasi) 

artinya teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik 

berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam penelitian ini 

memiliki beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

a. Observasi 

Observasi adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran, dalam arti 

sempit, pengamatan yang dilakukan menggunakan pengamatan panca 
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indera dengan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Observasi atau 

pengamatan dapat diklarifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan 

serta dan yang tidak berperan serta. Dalam penelitian ini peneliti 

mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dengan melakukan 

pengamatan lansung terhadap objek penelitian. Seperti pengamatan dalam 

kegiatan Nemui Nyimah sebagai konsultasi publik antara Pemerintah 

Daerah dengan masyarakat dalam menghadapi kendala-kendala 

pembangunan. 

 

Tabel 1. Data Observasi 

No. Waktu Observasi Observasi Keterangan 

1. 21 Maret 2019 

 

Hasil observasi peneliti pada saat 

acara Nemui Nyimah, pemerintah 

telah mempersiapkan fasilitas seperti 

pengeras suara, tempat, hingga 

konsumsi. Bagaimana cara 

pemerintah menaggapi permasalahan 

pada saat kegiatan Nemui Nyimah. 

2. 11 Juli 2019 Pada acara nemui 

nyimah yang 

diselenggarakan pada 

hari kamis 11 Juli 

2019 permasalahan 

yang di sampaikan 

oleh wakil 

pemerintah desa Toto 

Harjo tentang 

permasalahan 

pengajuan PKH ( 

Program Keluarga 

Harapan) 

 

 Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2019 

 

b. Wawancara 

Menurut Irawan metode wawancara merupakan suatu alat pengumpulan 

data yang digunakan dengan instrumen lainnya. Tetapi sebagai metode, 

wawancara merupakan satu–satunya alat yang diperlukan berpusat pada 
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informan (responden). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat 

mendalam. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu wawancara tidak terstruktur dimana pertanyaan yang telah disusun 

sesuai dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan dan pelaksanaan 

wawancara mengalir seperti percakapan sehari–hari (Sugiyono, 2014: 59). 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yang menjadi sumber 

data primer, yaitu : 

 

Tabel 2. Informan Penelitian 

No. Informan Jabatan Informan Waktu Wawancara 

1 Tarmizi 
Asisten Bidang Pemerintah dan 

Kesejahteraan Rakyat Setkab 
22 Maret 2019 

2 Reni 
Kasubag Fasilitas dan Pelaporan 

penyelenggara pemerintah daerah 
21-22 Maret 2019 

3 
Mahmud 

Yunus 
Kepala Dinas Sosial 11 Juli 2019 

4 
Sigit 

Raharjo 
Kasi PMD Raman Utara 21 Maret 2019 

5 Edy Camat Dono Mulyo 25 Maret 2019 

6 Durahman Kepala Desa Rantau Fajar 21 Maret 2019 

7 Iyas Sekretaris Desa Dono Mulyo 25 Maret 2019 

8 Romli Kepala Desa Toto Harjo 11 Juli 2019 

9 Supri Masyarakat 25 Maret 2019 

Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2019 

c. Dokumentasi 

Study dokumentasi merupakan salah satu sumber data skunder yang 

diperlukan dalam sebuah penelitian. Studi dokumentasi adalah setiap 

bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto–foto yang dipersiapkan 

karena adanya permintaan seorang peneliti. Selanjutnya studi 
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dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui 

bahan–bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga–lembaga yang 

menjadi objek penelitian. Baik berupa prosedur, peraturan–peraturan, 

gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen 

elektronik. 

 

Tabel 3. Daftar dokumen penelitian 

No. Dokumen 

1 Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.109/01-UK/2018 tentang 

Pembentukan Panitia Kegiatan Nemui Nyimah Kabupaten Lampung 

Timur 

2 SOP Nemui Nyimah 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah–milahya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan cara seseorang 

peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan 

suatu kesimpulan dari penelitiannya, karena data yang deperoleh dari suatu 

penelitian tidak dapat digunakan begitu saja. (Sugiyono, 2014: 152) 
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1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang 

diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan 

dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan foto atau gambar 

sejenisnya. 

3. Conclusing Drawing/verification 

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan mengambil inti sari rangkaian hasil 

penelitian berdasarkan sumber data primer dan sekunder sehingga 

diperoleh jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian. 
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Gambar 1. Komponene dalam Analisis Data (Intractive Model). 

Sumber: (2014: 152) 

 

 

 

 

 

  

 

G. Teknik Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanana teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Menurut Moloeng menngemukan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa kriteria pemeriksaan 

data (Moloeng, 2013: 324), yaitu: 

1. Derajat kepercayaan (credibility) 

Triangulasi 

Dalam teknik pengumpulan data, tringulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Nilai dari teknik 

pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang 

diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan 

menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang 

diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono, 2013: 332). 

Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila 

dibandingkan dengan satu pendekatan. 

Data Collection 

Data Display 

Data Reduction 

Drawing/ 

Verification 
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Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan 

dengan menggunakan cara triangulasi sumber yaitu pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan 

pada program Nemui Nyimah. 

 

Tabel 4. Contoh Tabel Triangulasi 

No. 
Wawancara 

Observasi Dokumentasi kesimpulan 
Informan Substansi 

1. Reni kegiatan Nemui 

Nyimah ini me-

mang dilaksana-

kan secara rutin 

setiap minggu-

nya akan tetapi 

terkadang sulit 

untuk mengeta-

hui apakah akan 

ada temui atau 

masyarakat yan-

g datang keacara 

ini. 

 

 berdasarkan hasil wawa-

ncara dan observasi yang 

telah dilakukan oleh pen-

eliti, kerjasama antar kel-

ompok belum sinergi di-

karenakan dalam pelak-

sanaan Nemui Nyimah 

belum terkoordinasi den-

gan baik sehinga ter-

jadinya kesalahan yang 

terjadi antara pemerintah 

baik tingkat Kabupaten, 

Kecamatan, Desa dan 

masyarakat. 

 

2. Keteralihan (transferability) 

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang 

lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk 

menerapkan hasil penelitian tersebut maka penelitian harus membuat 

laporan yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. 

 

3. Kebergantungan (dependability) 

Menurut Sugiyono pengujian kebergantungan dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 

2013: 277). Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi 

dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan. 
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Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka penelitian 

ini tidak reliabel atau dependabel. 

 

4. Kepastian (confirmability) 

Kepastian data adalah menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses 

yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya 

ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksasn yang cermat 

bersama dengan pembimbing terhadap seluruh komponen dan proses 

penelitian serta hasil penelitiannya.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa: 

mekanisme pelaksanaan Nemui Nyimah termasuk dalam bentuk konsultasi 

publik model pandu, karena setiap pelaksanaan kegiatan Nemui Nyimah 

menerapkan enam komponen yang terdapat pada model pandu, yaitu: 

1.  Komunikasi antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Nemui 

Nyimah terjalin dengan baik.  

2. Kepala Pelangkat Daerah telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai 

dengan amanat Otonomi Daerah dalam melaksanakan kegiatan Nemui 

Nyimah. 

3. Pemecahhan masalah dalam pelaksanaan program Nemui Nyimah akan 

ditanggapi langsung dari para Perangkat Daerah dan sesuai dengan 

keputusan Bupati Lampung Timur.  

4. Kegiatan Nemui Nyimah di Kabupaten Lampung Timur memiliki norma 

dan nilai dalam pelaksanaan Nemui Nyimah bersifat mekanistik dan 

dilaksanakan secara rutin dalam memberikan pelayanan yang baik 

terhadap masyarakat. 
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5. Gaya kepimimpinan dalam pelaksanaan Nemui  Nyimah sangat 

berpengaruh terhadap pimpinan dan kebebasan bawahan atau bisa disebut 

sebagai pengaruh otoritas dan juga demokratis. 

6. Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Nemui Nyimah kurang baik 

sehingga menimbulkan kurangnya kejasama antar pelaksanaan Nemui 

Nyimah di Kabupaten Lampung Timur. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas saran-saran yang peneliti berikan terhadap 

Tim Advisor (Bupati, Sekda, Ass, Staf Ahli) dan Kepala Perangkat Daerah 

meningkatkan kedisiplinan dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan Nemui 

Nyimah. 
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