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Abstract  

This study aims to determine the perceptions of the students of FISIP University of 

Lampung about the image of the Ministry of Law and Human Rights during the Yassona 

Lauly 2014-2019 period. This study used descriptive qualitative method. The technique of 

determining the informants is done by using purposive sampling technique. Sources of 

data in this study are primary and secondary data. Primary data obtained by interview 

with informants and documentation while secondary data comes from books or 

references, articles and sources from the internet in accordance with research. Based on 

the results of the study it was found that during Yasonna Laully's leadership, and 

subsequently viewed from an image model that has four elements in it namely cognitive, 

perception, motivation and attitude. At the cognitive stage the informant knows in general 

about kemenkumham starting from the background and also the work system, besides that 

general knowledge about kemnkumhakam is used as a reference and basis for informants 

to see the symptoms that exist in the body of the ministry of law and human rights 

institutions. At this stage the views and perceptions of the informants as a whole tend to 

provide a negative value for the performance that exists in the body kemenkumham. In 

the motivational stage itself, which describes the impetus carried out by the informant in 

terms of leading to change activities, where the change activity is shown by the informant 

� n the form of various things, looking at the types and variety of motives given, one of 

which is that the informants want a good change from kemenkumham body, starting from 

transparency, work systems and programs that are carried out by the Ministry of Law 

and Human Rights itself. At this stage the informants provided solutions to the many 

negative views or perceptions that were present at the kemenkumham institute. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dari para mahasiswa FISIP 

Universitas Lampung tentang citra dari Kemenkumham selama Yassona Lauly periode 

2014-2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik penentuan 

informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini 

berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawncara dengan 

informan dan dokumentasi sedang data sekunder berasal dari buku-buku atau referensi, 

artikel dan sumber dari internet yang sesuai dengan penelitian. Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan bahwa pada masa kepemimpinan Yasonna Laully, dan selanjutnya 

dilihat dari model citra yang memiliki empat unsur didalamnya yaitu kognitif, persepsi, 

motivasi serta sikap. Pada tahap kognitif informan mengetahui secara umum mengenai 

kemenkumham mulai dari latar belakang dan juga sistem kerja, selain itu pengetahuan 

umum mengenai kemnkumhakam ini dijadikan acuan dan dasar bagi para informan untuk 

melihat gejala yang ada di tubuh lembaga kementran hukum dan ham. Pada tahapan ini 

pandangan serta persepsi dari informan secara keseluruhan cenderung memberikan 

sebuah niai yang negatif akan kinerja yang ada di tubuh kemenkumham. Pada tahap 

motivasi sendiri yang memaparkan mengenai dorongan yang dialakukan oleh informan 

dalam hal mengarah pada aktivitas perubahan, yang mana aktivitas perubahan tersebut 

ditunjukan oleh informan dengan wujud berbagai hal, melihat dari macam dan ragam 

motif yang diberikan salah satunya ialah para informan menginginkan perubahan yang 

baik dari tubuh kemenkumham, mulai dari transparasi, sistem kerja serta program yang 

kan dilakukan oleh kemnkumham sendiri. Pada tahap ini para informan memberikan 

solusi atas banyaknya pandangan atau persepsi negatif yang hadir pada lemabga 

kemenkumham. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Citra untuk suatu instansi atau organisasi adalah hal yang penting, karena 

dapat memberikan persepsi kepada masyarakat atau publik. Pemahaman dari 

suatu informasi yang kurang atau tidak lengkap akan menciptakan citra yang 

tidak sempurna di mata publik. Citra bagi sebuah instansi atau lembaga dapat 

diukur dalam berbagai macam tampilan yang dapat dilihat di media massa, 

baik melalui media cetak maupun media elektronik.  

 

Menurut Bill Canton dalam Sukatendel (1990:111) citra adalah kesan, 

perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan. Kesan yang dengan 

sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. (Soemirat dan 

Elvinaro Ardianto, 2007: 111-112). Bertolak dari pengertian tersebut, 

Sukatendel dalam Soemirat dan Elvinaro Ardianto (2007:112), berpendapat 

bahwa citra itu dengan sengaja perlu diciptakan agar bernilai positif. 

 

Sedangkan menurut Katz dalam Soemirat dan Elvinaro Ardianto (2007: 113), 

citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, 

seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas Seiring dengan tuntutan zaman 

yang kian modern, perkembangan teknologi pada zaman sekarang sudah 
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membawa perubahan besar pada setiap masyarakat yang menggunakannya. 

Teknologi informasi sudah menjadi suatu kontrol sosial baik bagi masyarakat 

maupun bagi pemerintah. Bukan hanya perubahan, teknologi juga 

berkembang menjadi suatu kebutuhan pokok penting dalam kehidupan 

masyarakat. 

 

Teknologi informasi juga merupakan suatu media massa yang berguna bagi 

kepentingan masyarakat dan pemerintah. Media massa memberikan suatu 

pemberitaan berisi informasi penting yang dipercaya dapat meyakinkan 

masyarakat yang mengkonsumsinya bahwa pemberitaan tersebut adalah benar 

adanya, memiliki nilai profesionalisme tinggi, dan diharapkan memiliki 

keaktualisasian.  

 

Selain itu media masa juga berperan untuk memengaruhi cara berpikir 

maupun bertingkah laku manusia. Informasi tidak hanya sekedar produk 

sampingan, namun sebagai bahan yang menjadi faktor utama yang 

menentukan kesuksesan atau kegagalan, oleh karena itu informasi harus 

dikelola dengan baik. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang 

lebih berguna, lebih berarti dan bermanfaat bagi penggunanya.  

 

Informasi menjadi kebutuhan pokok bagi pengguna tertentu, sehingga jika 

kebutuhan informasinya tidak terpenuhi akan menjadi masalah bagi 

pengguna. Informasi dibutuhkan pengguna bertujuan menambah 

pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan yang pada akhirnya dapat 

mengubah sikap dan perilakunya. 
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Di era globalisasi ini informasi banyak dituangkan melalui media masa 

seperti media elektronik, yang didalamnya pesan dikemas untuk memberikan 

informasi kepada pengguna untuk menggiring sebuah opini yang akan 

membentuk suatu citra dari sebuah instansi atau organisasi yang 

bersangkutan.  

 

Media massa yang sangat populer di tengah masyarakat, hampir di setiap lini 

menggunakan media sebagai sumber untuk memperoleh informasi. Oleh 

karena itu, setiap informasi yang disampaikan melalui media massa akan 

sangat mudah sampai ke tengah kalangan masyarakat. Keberadaan media 

massa seperti televisi, film, radio, surat kabar, majalah dan internet sebagai 

komunikasi abad modern dapat berpengaruh luas. Dengan pesatnya 

perkembangan teknologi dan informasi, perubahan yang dibawa dapat 

menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat sehingga sangat luas 

jangkauanya. 

 

Begitu kuatnya eksistensi media komunikasi di tengah-tengah masyarakat 

yang berakibat informasi berubah menjadi kebutuhan dan komoditi dalam 

masyarakat, seperti yang di kemukakan Marwah Daud ( 1990: 27) “Era 

sekarang dan masa depan sering disebut sebagai era reformasi, penyebabnya 

adalah bahwa sekarang ini informasi telah menjadi komoditi terpenting. Jika 

dalam masyarakat pasca industri informasi yang memegang kendali 

kekuasaan, siapa yang memiliki informasi adalah yang dianggap memegang 

komoditi kehidupan.  
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Kekuatan dari media sangat berpengaruh dan berperan besar terhadap 

eksistensi sebuah instansi pemerintahan, oleh karena itu pengemasan pesan 

serta informasi tersebut yang akan diberikan khalayak ialah informasi yang 

bernilai dan memuat konten yang positif. Jika hal itu dilakukan secara berkala 

maka akan berdampak baik bagi instansi terkait, jika hal itu tidak dilakukan 

secara konsisten dan diluar dari informasi yang memuat nilai yang positif 

maka, hal itu akan berdampak sebaliknya bagi intansi tersebut.  

 

Ancaman besar suatu instansi ialah informasi yang dimuat oleh suatu media, 

ketika media pro terhadap pemerintah maka informasi yang akan dimuat 

menggiring opini publik untuk cenderung mengikuti aturan dari pemerintah. 

Namun apabila instansi tidak dapat bekerjasama dengan baik terhadap media 

maka pemuatan sebuah informasi yang akan diberikan kepada publik, bersifat 

kontra pemerintah.  

 

Kegiatan instansi pemerintah ialah kegiatan yang sangat dekat dan bekerja 

sama langsung dengan media, sehingga kedekatan tersebut harus terjalin 

dengan baik, agar segala lini dari suatu citra akan terbentuk untuk 

menyelamatkan opini yang akan berkembang di masyarakat. Salah satu 

instansi pemerintah yang dekat dengan suatu media massa ialah Kementrian 

Hukum dan HAM (Kemenkumham), karena media sangat menyoroti 

kebijakan –kebijakan yang dikeluarakan mengenai tatanan hukum yang ada di 

negara Republik Indoensia.  
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat 

Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang 

membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri 

yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham 

beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" 

(1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), 

"Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), 

"Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan 

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang). 

 

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena 

disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen 

Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan 

sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015, Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

menyelenggarakan fungsi:  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/27_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/2014
https://id.wikipedia.org/wiki/Yasonna_Laoly
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1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan 

perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, 

keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; 

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia; 

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah; 

6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional; 

7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asas 

manusia; 

8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan 

hak asasi manusia; 

9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; 

10. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan 

11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

 

Selama periode kepemimpinan Yassona Lauly sebagai Mentri 

Kemenkumham, banyak media yang memberitakan tentang kinerja dari 

kemenkumham, baik itu berita baik maupun berita yang buruk. 
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Salah satu contohnya adalah berita yang dirilis oleh BBC News dengan judul 

Temuan di Lapas Sukamiskin: Dari TV layar datar, microwave, sampai uang 

Rp102 juta. Berita tersebut menjelaskan tentang bobrok nya kinerja dari 

kemenkumham. Di dalam berita itu mengatakan bahwa, di dalam lapas 

sukamiskin terdapat kecurangan seperti sel – sel tipikor yang berfasilitas 

mewah,dan mereka memiliki akses spesial seperti memiliki gadget untuk 

berkomunikasi ke luar lapas, yang dimana sama – sama kita ketahui di dalam 

lapas tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi apapun. Dan juga di 

kasus lapas sukamiskin ini pula, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan 

(OTT) yang di dapati Kepala Lapas tersangkut kasus suap di dalam lapas 

sukamiskin, yang menjadikan beliau sebagai tersangka suap di lapas 

Sukamiskin. 

 

Contoh lainya yang berbanding terbalik dengan berita diatas yaitu berita yang 

dirilis sendiri oleh Kemenkumham, yang berjudul Peresmian Desa/Kelurahan 

Sadar Hukum Propinsi Lampung 2018. Di dalamnya berisi tentang kontribusi 

dari Kemenkumham untuk membentuk kesadaran hukum di masyarakat 

dengan cara membentuk dan meresmikan desa/kelurahan yang sadar akan 

hukum, acara peresmian tersebut di laksanakan di ballroom hotel Novotel 

Lampung, acara tersebut di hadiri oleh 30 lurah dan kades. Kegiatan tersebut 

menumbuhkan kesadaran hukum yang, meliputi desa yang berada di wilayah 

Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Pringsewu. 
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Berdasarkan dari fenomena – fenomena yang ada di latar belakang tersebut 

mengenai citra dan kinerja dari Instansi Pemerintah terutama Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka peneleti memutuskan untuk membuat 

sebuah penelitian dengan judul : Analisis Persepsi Citra Kemenkumham 

Pada Masa Yasona Lauly Periode 2014-2019). 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di 

angkat peneliti adalah: 

Bagaimana persepsi para Mahasiswa FISIP Universitas Lampung tentang 

citra dari Kemenkumham selama kepemimpinan Yassona Lauly periode 

2014-2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan identifikasi latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini 

bertujuan :  

Untuk mengetahui persepsi dari para mahasiswa FISIP Universitas Lampung 

tentang citra dari Kemenkumham selama Yassona Lauly periode 2014-2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara 

teoritis maupun secara praktis, kegunaan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan pada kajian bidang ilmu komunikasi dan semoga 
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dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya 

yang berkaitan dengan komunikasi massa. 

2. Secara Praktis  

a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca untuk 

lebih bijak memilih tontonan dari tayangan yang memberikan 

manfaat bagi banyak orang. 

b. Selain itu sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana pada 

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Polittik 

Universitas Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengambil tiga skripsi yang 

berhubungan dengan tema judul peneliti. Adapun penelitian pertama atas 

nama Heriyanto dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran 

Jurusan Pendidikan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta 2014 yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY.  

 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif 

yang mana dalam penelitian ini memiliki hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa persepsi masyarakat pengguna pelayanan pada bagian 

Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 

menyatakan penyelenggaraan pelayanan masih kurang memuaskan pada 

beberapa aspek. persamaan yang dapat diambil untuk bahan rujukan pada 

skripsi yang akan dibuat ialah, persamaan keduanya adalah sama-sama 

meneliti mengenai persepsi masyarakat kepada suatu intansi/ lembaga. 

Perbedaanya, Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti tentang 
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pelayanan lembaga. Sedangkan penelitian ini meneliti terfokus ke 

perkembangan dan kasus kasus HAM.  

 

Selanjutnya skripsi rujukan yang kedua yakni atas nama Tusri Suharyadi 

jurusan Ekonomi dan Sosial Universitas Negri Yogyakarta 2016 yang 

berjudul: pelaksanaan publik relation dalam rangka meningkatkan citra 

lembaga di balai teknologi komunikasi pendidikan daerah istimewa 

yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif 

kualitatif yang mana dalam penelitian ini memiliki hasil yaitu pendekatan 

dengan menggunakan public relation untuk membangun citra pada lembaga 

teknologi komunikasi pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Skripsi yang ketiga atas nama Asri Maratus Sholihah dari Jurusan Dakwah 

Komunikasi Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi 2016 yang berjudul: Komunikasi Kelompok Motor 

CBR Sidoarjo Club dalam Pembentukan Citra. Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa komunikasi kelompok yang dilakukan oleh Kelompok 

CBR dalam membangun sebuah citra.  

 
Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu 

No. 

 

1.  

Judul Penilitian Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan 

Publik P ada Bagian Administrasi Kesejahteraan 

Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY 

 

Penulis Heriyanto, Program Studi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran Jurusan Pendidikan Administrasi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2014 

 

Hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

persepsi masyarakat pengguna pelayanan 

pada bagian Administrasi Kesejahteraan 
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Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 

menyatakan penyelenggaraan pelayanan 

masih kurang memuaskan pada beberapa 

aspek.  

 

Persamaan pada 

Penelitian ini 

Persamaannya adalah sama-sama meneliti 

mengenai persepsi masyarakat kepada suatu 

intansi / lembaga. 

 

Perbedaan pada 

Penelitian ini 

Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti 

tentang pelayanan lembaga. Sedangkan penelitian 

ini meneliti terfokus ke perkembangan dan kasus 

– kasus HAM  

 

Kontribusi pada 

Penelitian ini 

Membantu penulis mendapatkan informasi terkait 

persespsi khalayak terhadap kinerja suatu 

lembaga. 

 

 

2.  

Judul Penilitian Pelaksanaan Public Relations Dalam Rangka 

Meningkatkan Citra Lembaga Di Balai Teknologi 

Komunikasi Pendidikan Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

 

Penulis Tusri Suharyadi, Program Studi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran Jurusan Pendidikan 

Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Yogyakarta 2016 

 

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi  

yang digunakan Public Relations dalam rangka 

meningkatkan citra lembaga di BTKP DIY yaitu 

dengan cara meningkatan sosialisasi dan promosi 

produk media pembelajaran melalui berbagai 

kegiatan seperti rapat koordinasi, keikutsertaan 

dalam pameran, dan penyelenggaraan berbagai 

lomba berbasis TIK bagi sekolah, guru, dan siswa 

serta siaran interaktif di televisi. 

 

Persamaan pada 

Penelitian ini 

Persamaannya adalah sama-sama meneliti 

mengenai dampak citra di suatu instansi. 

 

Perbedaan pada 

Penelitian ini 

Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti 

mengenai peranan PR dalam membentuk citra 

instansi. Sedangkan penelitian ini meneliti 

mengenai bagaimana citra kemenkumham pada 

masa kepemimpinan Yasona Lauly. 
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Kontribusi pada 

Penelitian ini 

Membantu penulis mendapatkan informasi dalam 

menambah referensi pembuatan skripsi. 

 

 

3.  

Judul Penilitian Komunikasi Kelompok Motor CBR Sidoarjo Club 

Dalam Pembentukan Citra 

 

Penulis Asri Mar-Atus Sholichah, Program Studi 

Komunikasi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya, 2018 

 

Hasil Hasil penelitian Komunitas Motor CBR Sidoarjo 

Club dalam proses membangun sebuah citra 

ditengah-tengah masyarakat yakni dengan cara 

Rolling Silaturahmi, kegiatan ini bertujuan untuk 

menjalin keakraban antar anggota dan keluarga 

anggota agar kelompok motor CBR Sidoarjo Club 

lebih dikenal dan diterima di masyarakat dengan 

baik. 

 

Persamaan pada 

Penelitian ini 

Persamaannya adalah penelitian ini sama-sama 

berfokus pada pentingnya citra dalam suatu 

organisasi dan intsansi. 

 

Perbedaan pada 

Penelitian ini 

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada 

penggunaan teori yang akan digunakan, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teori citra dan 

persepsi untuk menganalisis citra kemenkumham 

pada masa kepemimpinan yasona lauly. 

Sedangkan dalam penelitian asri menggunakan 

teori SOR dalam menganalisis citra komunitas 

CBR sidoarjo. 

 

Kontribusi pada 

Penelitian ini 

Penelitian ini membantu penulis memperoleh 

gambaran mengenai proses pembentukan citra 

suatu organisasi atau instansi.  

 

Sumber : http://digilib.unila.ac.id,  

  http://repository.uinjkt.ac.id 

  http://repository.radenintan.ac.id (Diakses pada 2 September 2018) 

 

 

 

http://repository.uinjkt.ac.id/
http://repository.radenintan.ac.id/
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B. Persepsi 

 

1. Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi 

manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di 

sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, 

menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi 

yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung 

makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi 

adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. 

 

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah 

kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk 

menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. 

Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. 

Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif 

maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia 

yang tampak atau nyata. 

 

Bimo Walgito (2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan 

suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang 

diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang 

berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. 

Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan 

berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon 
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dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. 

Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-

pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi 

sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu 

satu dengan individu lain. 

 

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama 

dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi 

oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan 

sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang 

seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda 

dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha 

untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file 

yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File 

itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada 

kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam 

memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 

2006: 118). 

 

Jalaludin Rakhmat (2007: 51) menyatakan persepsi adalah pengamatan 

tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan, Suharman 

(2005: 23) menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses 

menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui 

sistem alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek di dalam 
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persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan 

indera, pengenalan pola, dan perhatian.  

 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa 

persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga 

terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu 

sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera 

yang dimilikinya. 

 

2. Syarat Terjadinya Persepsi 

Menurut Sunaryo (2004: 98) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah 

sebagai berikut: 

a. Adanya objek yang dipersepsi 

b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam mengadakan persepsi. 

c. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus 

d. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang 

kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Miftah Toha (2003: 154), faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi seseorang adalah sebagai berikut : 

a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, 

keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan 

fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan 

motivasi 
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b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, 

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, 

keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau 

ketidak asingan suatu objek. 

 

Menurut Bimo Walgito (2004: 70) faktor-faktor yang berperan dalam 

persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu: 

a. Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang 

mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang 

bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja 

sebagai reseptor. 

b. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, 

di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk 

meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, 

yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan 

respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi 

seseorang. 

c. Perhatian 

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan 

adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu 

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan 
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pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang 

ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek. 

 

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama 

lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu 

objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi 

seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau 

kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat 

ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-

perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan 

dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi 

dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, 

proses belajar, dan pengetahuannya. 

 

4. Proses Persepsi 

Menurut Miftah Toha (2003: 145), proses terbentuknya persepsi didasari 

pada beberapa tahapan, yaitu: 

a. Stimulus atau Rangsangan 

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu 

stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya. 

b. Registrasi 

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme 

fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh 

melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan 
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atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar 

semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut. 

c. Interpretasi 

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat 

penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang 

diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara 

pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang. 

 

C. Citra  

 

Menurut Frank Jefkins dalam buku Public Relations, definisi citra dalam 

konteks humas, citra diartikan sebagai “kesan, gambaran, atau impresi yang 

tepat (sesuai dengan kenyataan) atas sosok keberadaan berbagai kebijakan 

personil personil atau jasa-jasa dari suatu organisasi atau perusaahaan”.Citra 

dapat dikatakan sebagai presepsi masyarakat dari adanya pengalaman, 

kepercayaan, perasaan, dan pengetahuan masyarakat itu sendiri terhadap 

perusahaan, sehingga aspek fasilitas yang dimiliki perusahaan, dan layanan 

yang disampaikan karyawan kepada konsumen dapat mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap citra. 

 

Pengertian citra itu sendiri abstrak (intangible), tidak nyata, tidak bisa 

digambarkan secara fisik dan tidak dapat diukur secara sistematis, karena 

citra hanya ada dalam pikiran.Walaupun demikian, wujudnya bisa dirasakan 

dari hasil penilaian baik atau buruk, seperti penerimaan dan tanggapan baik 

positif maupun negatif yang datang dari publik dan masyarakat luas pada 

umumnya. 
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Citra bisa diketahui, diukur dan diubah.Penelitian mengenai citra organisasi 

(corporate image) telah membuktikan bahwa citra bisa diukur dan diubah, 

walaupun perubahan citra relatif lambat. Selanjutnya Ardianto dan Soemirat 

menjelaskan bagaimana efek kognitif dari komunikasi sangat mempengaruhi 

proses pembentukan citra seseorang. 

         Model Pembentukan Citra 

 

 

 

 

 

                     Sumber: Ardianto dan Soemirat (Dasar dasar Public Relation ) 2002. 

 

Dari gambar di atas dapat di jelaskan bahwa stimulus adalah input yang 

diberikan kemudian di proses melalui pola pikir tentang sesuatu yang 

dipercaya dapat mempengaruhi persepsi, motivasi dan sikap mereka sehingga 

akhirnya menghasilkan output yaitu berupa respon atau perilaku tertentu. 

 

Dengan demikian citra merupakan salah satu asset terpenting dari perusahaan 

atau organisasi yang selayaknya terus menerus dibangun dan dipelihara.Citra 

yang baik merupakan perangkat kuat, bukan hanya untuk menarik konsumen 

dalam memilih produk atau perusahaan, melainkan juga dapat memperbaiki 

sikap dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. 
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Berikut ini adalah dimensi atau sub variabel citra perusahaan yang digunakan 

dan dikembangkan dari gabungan penelitian Zhang dan Shirley Harrison 

(dalam Fitriani 2012) yaitu: 

a. Personality, di antaranya yaitu sikap perusahaan dalam 

bertanggungjawab kepada nasabah jika terjadi masalah. 

b. Value, di antaranya yaitu nilai moral, etika dan kepedulian karyawan 

kepada nasabah dalam melayani. 

c. Communication, di antaranya yaitu brosur mengenai perusahaan jelas, 

iklan yang disajikan menarik dan website mudah diakses. 

d. Likeability, di antaranya yaitu keramahan karyawan, perhatian karyawan 

secara personal. 

 

Citra perusahaan tidak dapat direkayasa, artinya citra tidak datang dengan 

sendirinya melainkan dibentuk oleh masyarakat, dari upaya komunikasi dan 

keterbukaan perusahaan dalam usaha membangun citra positif yang 

diharapkan. Upaya membangun citra tidak bisa dilakukan secara 

serampangan pada saat tertentu saja, tetapi merupakan suatu poses yang 

panjang. Karena citra merupakan semua persepsi atas objek yang dibentuk 

oleh konsumen dengan cara memproses informasi dari berbagai sumber 

sepanjang waktu. 

 

 

 

 

 



22 
 

D. Teori S-O-R 

I. Latar Belakang Kelahiran Teori 

Dimulai pada tahun 1930-an, lahir suatu model klasik komunikasi yang 

banyak mendapat pengaruh teori psikologi, Teori S-O-R singkatan dari 

Stimulus-Organism-Response. Objek material dari psikologi dan ilmu 

komunikasi adalah sama yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-

komponen : sikap, opini, perilaku, kognisi afeksi dan konasi. 

Asumsi dasar dari model ini adalah: media massa menimbulkan efek yang 

terarah, segera dan langsung terhadap komunikan. Stimulus Response Theory 

atau S-R theory. Model ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan 

proses aksi-reaksi. Artinya model ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, 

isyarat non verbal, simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain 

memberikan respon dengan cara tertentu. Pola S-O-R ini dapat berlangsung 

secara positif atau negatif; misal jika orang tersenyum akan dibalas tersenyum 

ini merupakan reaksi positif, namun jika tersenyum dibalas dengan palingan 

muka maka ini merupakan reaksi negatif. Model inilah yang kemudian 

mempengaruhi suatu teori klasik komunikasi yaitu Hypodermic Needle atau 

teori jarum suntik. Asumsi dari teori inipun tidak jauh berbeda dengan model 

S-O-R, yakni bahwa media secara langsung dan cepat memiliki efek yang 

kuat tehadap komunikan. Artinya media diibaratkan sebagai jarum suntik 

besar yang memiliki kapasitas sebagai perangsang (S) dan menghasilkan 

tanggapan ( R) yang kuat pula. 
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II. Uraian Teori 

 Menurut stimulus response ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus 

terhadap stimulus khusus sehingga seseorang dapat mengharapkan dan 

memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Jadi unsur-

unsur dalam model ini adalah ; 

 Pesan (stimulus, S) 

 Komunikan (organism, O) 

 Efek (Response, R) 

Hosland, et al (1953) mengatakan bahwa proses perubahan perilaku pada 

hakekatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut 

menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari : 

 Stimulus (rangsangan) yang diberikan pada organisme dapat diterima atau 

ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus 

itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini. Tetapi 

bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari individu dan 

stimulus tersebut efektif. 

 Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme (diterima) maka 

ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. 

 Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi 

kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap). 
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 Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka 

stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan 

perilaku). 

 Selanjutnya teori ini mengatakan bahwa perilaku dapat berubah hanya 

apabila stimulus (rangsang) yang diberikan benar-benar melebihi dari 

stimulus semula. Stimulus yang dapat melebihi stimulus semula ini berarti 

stimulus yang diberikan harus dapat meyakinkan organisme. Dalam 

meyakinkan organisme ini, faktor reinforcement memegang peranan penting. 

 Dalam proses perubahan sikap tampak bahwa sikap dapat berubah, hanya 

jika stimulus yang menerpa benar-benar melebihi semula. Mengutip pendapat 

Hovland, Janis dan Kelley yang menyatakan bahwa dalam menelaah sikap 

yang baru ada tiga variabel penting yaitu : 

 (a) perhatian, 

 (b) pengertian, 

 (c) penerimaan. 

 Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin 

diterima atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada 

perhatian dari komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. 

Kemampuan komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah 

komunikan mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk 

mengubah sikap. 

 Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan 

perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi 

dengan organisme. Artinya kualitas dari sumber komunikasi (sources) 
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misalnya kredibilitas, kepemimpinan, gaya berbicara sangat menentukan 

keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat. 

Contoh Aplikasi Teori  

 Iklan televisi merupakan sarana memperkenalkan produk kepada 

konsumen. Keberadaanya sangat membantu pihak perusahaan dalam 

mempengaruhi afeksi pemirsa. Ia menjadi kekuatan dalam menstimulus 

pemirsa agar mau melakukan tindakan yang diinginkan. 

 Secara substansi iklan televisi memiliki kontribusi dalam 

memformulasikan pesan-pesan kepada pemirsa. Akibatnya secara tidak 

langsung pemirsa telah melakukan proses belajar dalam mencerna serta 

mengingat pesan yang telah diterimanya. Kondisi ini tentunya tanpa disadari 

sebagai upaya mengubah sikap pemirsa. 

 Senada dengan yang diungkapkan oleh Hovland, Janis dan Kelleydiatas 

(pada uraian teori S-O-R) yang menyatakan ada tiga variabel penting dalam 

menelaah sikap yang dirumuskan dalam teori S-O-R, secara interpretatif iklan 

televisi merupakan stimulus yang akan ditangkap oleh organisme khalayak. 

Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Proses 

berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan komunikan inilah yang 

melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan mengolahnya dan 

menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap. Dalam hal 

ini, perubahan sikap terjadi ketika komunikan memiliki keinginan untuk 

membeli atau memakai produk yang iklannya telah disaksikan di televisi.  

 Pendekatan teori S-O-R lebih mengutamakan cara-cara pemberian imbalan 

yang efektif agar komponen konasi dapat diarahkan pada sasaran yang 
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dikehendaki. Sedangkan pemberian informasi penting untuk dapat 

berubahnya komponen kognisi. Komponen kognisi itu merupakan dasar 

untuk memahami dan mengambil keputusan agar dalam keputusan itu terjadi 

keseimbangan. Keseimbangan inilah yang merupakan sistem dalam 

menentukan arah dan tingkah laku seseorang. Dalam penentuan arah itu 

terbentuk pula motif yang mendorong terjadinya tingkah laku tersebut. 

Dinamika tingkah laku disebabkan pengaruh internal dan eksternal. 

 

Dalam hal ini, perubahan sikap terjadi ketika komunikan memiliki keinginan 

untuk membeli atau memakai produk yang iklannya telah disaksikan di 

televisi.  

Pendekatan teori S-O-R lebih mengutamakan cara-cara pemberian imbalan 

yang efektif agar komponen konasi dapat diarahkan pada sasaran yang 

dikehendaki. Sedangkan pemberian informasi penting untuk dapat 

berubahnya komponen kognisi. Komponen kognisi itu merupakan dasar 

untuk memahami dan mengambil keputusan agar dalam keputusan itu terjadi 

keseimbangan. Keseimbangan inilah yang merupakan system dalam 

menentukan arah dan tingkah laku seseorang. Dalam penentuan arah itu 

terbentuk pula motif yang mendorong terjadinya tingkah laku tersebut. 

Dinamika tingkah laku disebabkan pengaruh internal dan eksternal. 

Dalam teori S-O-R, pengaruh eksternal ini yang dapat menjadi stimulus dan 

memberikan rangsangan sehingga berubahnya sikap dan tingkah laku 

seseorang. Untuk keberhasilan dalam mengubah sikap maka komunikator 

perlu memberikan tambahan stimulus (penguatan) agar penerima berita mau 
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mengubah sikap. Hal ini dapat dilakukan dalam barbagai cara seperti dengan 

pemberian imbalan atau hukuman. Dengan cara demikian ini penerima 

informasi akan mempersepsikannya sebagai suatu arti yang bermanfaat bagi 

dirinya dan adanya sanksi jika hak ini dilakukan atau tidak. Dengan 

sendirinya penguatan ini harus dapat dimengerti, dan diterima sebagai hal 

yang mempunyai efek langsung terhadap sikap. Untuk tercapainya ini perlu 

cara penyampaian yang efektif dan efisien. 

Jika kita amati dari sisi keterpengaruhan, maka secara pragmatis iklan televisi 

mudah mempengaruhi kelompok remaja dibandingkan kelompok dewasa. 

Artinya, jika teori S-O-R kita hubungkan dengan keberadaan remaja, maka 

kekuatan rangsangan iklan televisi begitu kental dalam memantulkan respon 

yang sebanding. Sistem seleksi yang semestinya melalui proses penyaringan 

yang ketat terkalahkan oleh sifat mudah dipengaruhi. Akibatnya terjadi 

pergeseran implementasi toritikal dari teori S-O-R menjadi teori S-R. Artinya, 

respon yang ditimbulkan sebagai konsekuensi adanya stimulus iklan televisi 

yang diterima remaja tanpa melalui filter organisme yang ketat. 

Kontribusi Teori S-O-R begitu terlihat dalam iklan televisi. Dilihat dari sudut 

pandang target sasaran, secara kondisional yang gampang dipersuasi adalah 

remaja. Remaja. Remaja yang masih berada pada masa transisi memiliki 

tingkat selekivitas yang lebih rendah di bandingkan dengan dengan orang 

dewasa. Konsekuensinya, wajar jika remaja menjadi kelompok sasaran utama 

iklan televisi. Akibatnya, tanpa disadari remaja telah memposisikan diri 

sebagai kelompok hedonis dengan rating tinggi. Keinginan yang selalu 

menggebu-gebu dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah indikasi yang pas 
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sekaligus menggambarkan betapa remaja begitu sukar untuk menunda 

desakan kebutuhan emosinya.  

Membeli dan mencoba seakan menjadi bagian hidup remaja yang sejalan 

dengan mengkristalnya kognisi tentang aneka ragam kebutuhan yang 

ditawarkan televisi melalui iklannya yang akomodatif dan fantastis. 

 

E. Profil Kemenkumham 

 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat 

Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang 

membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri 

yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham 

beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" 

(1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), 

"Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), 

"Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan 

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang). 

 

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena 

disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen 

Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan 

sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/27_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/2014
https://id.wikipedia.org/wiki/Yasonna_Laoly
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bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:  

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan 

perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, 

keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; 

2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia; 

5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah; 

6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional; 

7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak 

asasi manusia; 

8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan 

hak asasi manusia; 

9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; 

10. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan 

11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah sebagai 

berikut: 

Visi: 

"Masyarakat memperoleh kepastian hukum". 

 

Misi : 

1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas; 

2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas; 

3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas; 

4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM; 

5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan 

HAM; serta 

6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional 

dan berintegritas. 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal 

penting jadi dengan dengan demikian, maka kerangka pikir adalah sebuah 

pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran 

atau suatu bentuk proses dari keseluruhandari penelitian yang dilakukan. 

(Sugiyono 2011:60) 

 

Kerangka pikir menjelaskan bagaimana peneliti ingin mengkonsep suatu 

bagan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Mahasiswa FISIP Universitas 
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Lampung merupakan subjek utama dalam penelitian ini. Agar lebih spesifik, 

peneliti membatasi informan, yaitu mulai dari angkatan 2014 – 2016. 

 

Penelitian ini terfokus pada satu hal, yaitu persepsi. Peneliti mencari tahu 

bagaimana persepsi mahasiswa FISIP Universitas Lampung terhadap citra 

dari kemenkumham pada masa kepemimpinan Yassona Lauly dari berbagai 

informasi yang dilihat melalui media massa. Dari situ, peneliti dapat melihat 

sejauh mana citra dari Kemenkumham yang berhasil dibangun oleh Yassona 

Lauly selama ia menjabat. 
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Kemenkumham 

Stimulus dari berita di BBC 

news dengan judul “Temuan di 

Lapas Sukamiskin 

 

Stimulus berita di website resmi 

Kemenkumham yang berjudul 

“Peresmian desa/kelurahan Sadar 

Hukum Propinsi Lampung 2018” 

Citra Kemenkumham pada 

periode 2014 - 2019 

Persepsi Mahasiswa FISIP Univesitas 

Lampung Terhadap Citra 

Kemenkumham pada Periode 2014 - 

2019 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  
 

 

A. Sifat Penelitian 

 

Pada penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan 

Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan 

pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 

manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, 

meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan 

studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998 : 65) 

 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif karena penelitian ini 

berupaya mengungkapkan sesuatu secara apa adanya. Berdasarkan uraian 

pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian deskriptif 

kualitatif merupakan cara atau studi untuk menggambarkan secara akurat 

sifat-sifat dari fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Dalam penelitian 

ini, penulis bermaksud mendeskripsikan bagaimana peran penting dan 

dampak citra di sebuah organisasi atau instansi. Maka dari itu penelitian ini 

digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. 
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B. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti di FISIP ( Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik ) Universitas Lampung  

 

C. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian dalam pendekatan kualitatif merupakan fokus kajian yang 

mengandung penjelasan-penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa saja yang 

menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas 

dengan mengunakan metode deskriptif kualitatif (Arikunto, 2002). Fokus 

dalam penelitian ini diarahkan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. 

Terkait konteks penelitian ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada 

analisis persepsi citra kemenkumham pada masa kepemimpinan Yasona 

Lauly periode 2014 – 2019. Khusus nya aspek – aspek yang mencakup 

tentang persepsi mahasiswa FISIP Universitas Lampung terhadap 

Kemenkumham. 

 

Pengertian dari persepsi adalah adalah kemampuan otak dalam 

menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang 

masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan 

sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu 

baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan 

mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. 
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Pengertian dari citra adalah kesan, gambaran, atau impresi yang tepat (sesuai 

dengan kenyataan) atas sosok keberadaan berbagai kebijakan personil 

personil atau jasa-jasa dari suatu organisasi atau perusaahaan.Citra dapat 

dikatakan sebagai presepsi masyarakat dari adanya pengalaman, kepercayaan, 

perasaan, dan pengetahuan masyarakat itu sendiri terhadap perusahaan, 

sehingga aspek fasilitas yang dimiliki perusahaan, dan layanan yang 

disampaikan karyawan kepada konsumen dapat mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap citra. 

 

D. Penentuan Informan 

 

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling (disengaja). 

Teknik purposive sampling bersifat tidak acak, dimana subjek penelitian 

dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Effendy, 2000:111) 

Adapun pertimbangan dan kriteria yang digunakan dalam memilih informan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Informan merupakan Mahasiswa Fisip UNILA 6 Narasumber 

b. Informan merupakan mahasiswa S1 Fisip unila dari masing masing 

jurusan 

c. Informan bersedia menerima kehadiran peneliti secara lebih baik 

dibandingkan dengan yang lainnya. 

d. Informan yang mempunyai cukup informasi, banyak waktu dan 

kesempatan untuk di wawancarai dan data yang dibutuhkan terkait 

masalah penelitian. 
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E. Sumber Data 

 

Jenis data dalam penelitian ini meliputi : 

1. Data Primer, yaitu data yang di dapat langsung dari lapangan melalui 

wawancara mendalam dengan para Mahasiswa. Teknik wawancara yang 

dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan informan 

berdasarkan pedoman wawancara dan tujuan penelitian. 

2. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai buku-

buku, referensi, artikel, dan internet serta yang berhungan dengan 

penelitian ini. Dengan demikian data sekunder berfungsi untuk 

melengkapi dan mendukung data primer.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan cara mencatat 

hasil wawancara, merekam dalam bentuk suara dan video, wawancara 

mendalam akan dilakukan dengan mengunakan pedoman wawancara. 

Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan dapat terarah dengan 

benar tanpa mengurangi kebebasan untuk mengembangkan pertanyaan, 

serta agar suasana dapat terjaga sehingga terkesan santai dan tampak 

informal. Wawancara ini juga dilakukan beberapa kali sampai peneliti 

mendapatkan data hasil yang diperlukan dalam penelitian ini. 

2. Dokumentasi  

Riset di lokasi penelitian juga digunakan peneliti sebagai data pendukung 

yang akan digunakan peneliti sebagai alat bantu pada tahap pembahasan 
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pada penelitian ini hingga tujuan penelitian sesuai dengan yang 

diharapkan. Disini dokumentasi yang dilakukan adalah dengan membuat 

foto dari objek yang diteliti. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data terkumpul, selanjutnya data di oleh dengan teknik : 

a. Seleksi data yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh 

dari wawancara dengan informan. 

b. Klasifikasi data yaitu menempatkan atau mengelompokkan data sesuai 

dengan pokok bahasan atau permasalahan yang telah disusun. 

c. Penyusunan data yaitu kegiatan menyusun data secara sistematis menurut 

tata urutan yang telah ditetapkan sehingga mudah di analisis. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data menurut Patton dalam Moelong adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar. Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang 

merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan 

hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moelong, 1991) 

 

Data yang diperoleh akan di analisis menggunakan teknik analisis data 

kualitatif. Proses analisis data kualitatif melalui tiga tahapan menurut 

(Mathew Humberman, 1992:47) sebagai berikut: 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk 

suatu analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

menyeleksi ketat, dengan membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan. 

2. Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik adalah suatu cara 

yang utama bagi analisis kualitatif yang valid untuk melihat gambaran 

keseluruhan dari penelitian ini. Dalam display data ini sangat 

membutuhkan kemampuan data yang lebih baik. 

3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) 

Didalam penarikan kesimpulan dalam kegiatan yang dilakukan sejak 

pengumpulan data meskipun masih bersifat sementara, kesimpulan 

hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh dan melihat 

kebenaran dan validasinya. 

 

 

 

  



39 
 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 
 

A. Gambaran Umum Kemenkumham 

 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 

19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang 

pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu 

berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.  

 

Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman 

dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen 

termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, 

kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan 

tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman 

walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie 

Staatblad No.576.  

 

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas 

yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 0ktober 

1945 dan Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 

Nomor 1/S.D. Jawatan Topograpi kemudian dikeluarkan dari Departemen 

https://id.wikipedia.org/wiki/19_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/1945
https://id.wikipedia.org/wiki/Soepomo
https://id.wikipedia.org/wiki/Panitia_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kejaksaan&action=edit&redlink=1
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Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan 

Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.  

Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah 

Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan 

masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan 

pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D.  

 

Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi 

departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI 

Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. 

Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan 

tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan 

Menteri Kehakiman pada saat itu.  

 

Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-

Undang No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan 

Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan 

finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan 

Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima 

Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pertahanan_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/3_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/1946
https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Tata_Usaha_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarno_Putri
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia
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dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 

2004.  

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena 

disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen 

Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang 

menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.  

VISI 

"Masyarakat memperoleh kepastian hukum". 

 

MISI 

1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas. 

2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas. 

3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas. 

4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. 

5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan 

HAM. 

6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan 

berintegritas. 

 

Tugas dan Fungsi  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015, Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia
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1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan 

perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, 

keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; 

2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia; 

5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah; 

6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional; 

7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia; 

8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak 

asasi manusia; 

9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; 

10. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan 

11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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B. Stimulus Negatif 

 

 

Stimulus berita negatif tentang Temuan di Lapas Sukamiskin : Dari TV layar 

datar, microwave, sampai uang Rp 102 juta, yang di muat di BBC News periode 

tanggal 23 Juli 2018, berikut adalah potongan beritanya 
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C. Stimulus Positif 

 

Stimulus berita positif tentang Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Propinsi 

Lampung 2018, yang di muat di Website Kemenkumham periode tanggal 15 

September 2018, berikut adalah potongan beritanya 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai Analisis Persepsi Citra Kemenkumham Pada Masa Kepemimpinan 

Yassona Lauly Periode 2014-2019. Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh 

dari hasil wawancara mendalam terhadap informan sesuai dengan fokus penelitian 

dan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. 

 

Data yang telah peneliti kumpulkan kemudian diolah secara sistematis menurut 

tata urutan yang telah ditetapkan dalam metode penelitian. Dalam bab ini juga 

akan dikemukakan analisis persepsi secara keseluruhan dari data yang didapat 

selama wawancara serta memaparkan persepsi citra berdasarkan tahapan-tahapan 

persepsi dalam membentuk persepsi citra menurut mahasiswa Fisip Universitas 

Lampung.  

A. Identitas Informan 

Objek penelitian ini adalah mahasiswa Fisip Universitas Lampung. Setelah 

melakukan wawancara mendalam, maka data serta analisis yang disajikan 

adalah berupa hasil persepsi dari citra kemenkumham. Berdasarkan hasil 

penelitian ini didapatkan informan 8 informan yang terdiri dari mahasiswa 

Fisip Universitas Lampung dengan pandangan nya masing – masing. 
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Tabel 3. Identitas Informan 

No Nama Alamat 
Jenis 

Kelamin 
Fakultas Angkatan 

1. Riski 

Wiranata 

Jln. Imam Bonjol, 

Gg Pisang No 12 A 

Pria  HI 2014 

NPM 

14160710

74 

2. Annisa 

Salsabilla  

Jln. Perwira, gang 

Swadaya 2, 

Bandarlampung. 

Perempuan Sosiologi  2013 

NPM  

13160110

69 

3 Fatriyani 

Bonur L 

Way Halim 

Bandarlampung 

Perempuan Komunikasi  2015 

NPM 

15160310

26 

4 Ubaidillah Sukarame, 

Bandarlampung 

Pria Administrasi 

Negara 

2013 

 

5 Dasa 

octalitando  

Jln. Perintis 

Kemerdekaan, Tj. 

Karang Timur, 

Bandarlampung 

Pria  Adminstrasi 

Bisnis 

2013 

NPM 

13160510

18 

6 Iranda Putri Enggal, Bandar 

lampung 

Perempuan  Pemerintahan  2014 

NPM 

14160210

52 

(Sumber : Peneliti 2019) 

 

1. Informan Pertama 

 

 

Gambar 1. Informan Pertama Riski Wiranata 

Sumber : (dokumentasi pribadi informan tahun 2019) 
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Informan pertama adalah Riski Wiranata atau biasa dipanggil dengan 

Kiki, seorang pria berumur 23 tahun yang lahir pada 21 Oktober 1996 di 

Teluk Betung, Bandar Lampung. Kiki merupakan seorang mahasiswa 

yang memiliki salah satu percetakan di Bandarlampung dan saat ini 

sedang fokus untuk mengembangkan usaha percetakan nya.  

 

Kiki merupakan anak pertama dari dua (2) bersaudara, dia adalah seorang 

mahasiswa aktif di organisasi himpunan mahasiswa Hubungan 

Internasional. Sempat menjabat sebagai seorang sekretaris BEM 

Fakultas, Kiki yang sekarang sedang menyelesaikan studi Strata satu ( S1 

), mencoba kuliah diselingi dengan menjalankan usaha percetakannya 

yang bernama 8 warna. Mengapa saya memilih Kiki sebagai salah satu 

informan saya, dikarenakan menurut saya Kiki cukup kompeten dan 

mengetahui dengan tema dari skripsi saya.  

 

2. Informan Kedua 

 

   Gambar 2. Informan Kedua Annisa Salsabilla 

  Sumber : (dokumentasi pribadi informan tahun 2019) 

 

Informan yang ketiga adalah seorang perempuan berumur 23 Tahun yang 

lahir pada tanggal 12 Desember 1996 di Tanjung Karang yang bernama 
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Annisa Salsabilla. Annisa Salsabilla saat ini sedang melanjutkan studinya 

dengan menjadi salah satu mahasiswi di Fisip Universitas Lampung. 

Annisa Salsabilla berkuliah di Jurusan Strata 1 ( S1 ) Sosiologi Angkatan 

2013.Annisa Salsabilla merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dia 

merupakan anak tertua, dia memiliki dua orang adik laki – laki 

dibawahnya. 

Annisa Salsabilla merupakan seseorang yang memiliki pandangan dan 

pengetahuan yang cukup luas. Annisa Salsabilla aktif disalah satu 

organisasi kampus, yanag bergerak di dalam bidang pendalaman bahasa 

inggris, nama organisasi yaitu, spec. Dia menjabat sebagai bendahara 

disana, yang mana organisasi itu sering   memberikan andil di acara – 

acara kampus. 

Mengapa saya memilih Annisa Salsabilla sebagai salah satu informan, 

dikarenakan dia cukup mengikuti informasi mengenai Kemenkumham 

dan tertarik dengan pembahasan di skripsi saya dan dia juga memiliki 

pandangan dan pengetahuan yang cukup luas 

3. Informan Ketiga 

 

Gambar 3. Informan Ketiga Fatriyani Bonur Lubis 

    Sumber : (dokumentasi pribadi informan tahun 2019) 



55 
 

Informan yang keempat adalah seorang perempuan berumur 22 Tahun 

yang lahir pada tanggal 7 Februari 1997 di Palembang yang bernama 

Fatriyani bonur Lubis. Fatriyani bonur Lubis saat ini sedang melanjutkan 

studinya dengan menjadi salah satu mahasiswi di Ilmu Komunikasi 

Universitas Lampung. Fatriyani Bonur Lubis berkuliah di Jurusan Strata 

1 ( S1 ) Ilmu Komunikasi Angkatan 2015.  

 

Fatriyani Bonur Lubis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dia 

merupakan anak tertua, dia memiliki dua orang adik laki – laki 

dibawahnya. Fatriyani Bonur Lubis merupakan seseorang yang memiliki 

pengalaman sebagai seorang bendahara umum di organisasinya. Fatriyani 

Bonur Lubis aktif disalah satu organisasi kampus, yanag bergerak di 

dalam bidang penerapan ilmu hukum. Dia menjabat sebagai bendahara 

umum disana, yang mana organisasi itu sering memberikan andil di acara 

– acara kampus. 

 

Mengapa saya memilih Fatriyani Bonur Lubis sebagai salah satu 

informan, dikarenakan dia cukup mengikuti informasi mengenai 

Kemenkumham dan tertarik dengan pembahasan di skripsi saya dan dia 

juga memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup luas. 
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4. Informan Keempat 

 

Gambar 4. Informan Keempat Ubaidillah 

Sumber : (dokumentasi pribadi peneliti tahun 2019) 

 

Informan yang kelima adalah seorang pria berumur 25 Tahun yang lahir 

pada tanggal 18 Agustus 1994 di Kemiling yang bernama Ubaidillah. 

Ubaidillah saat ini sedang melanjutkan studinya dengan menjadi salah 

satu mahasiswa di Fisip Universitas Lampung. Ubaidillah berkuliah di 

Jurusan Strata 1 ( S1 ) Administrasi Bisnis Angkatan 2013.  

 

Ubaidillah merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dia merupakan 

anak tertua, dia memiliki seorang adik laki – laki dibawahnya. Ubaidillah 

merupakan seseorang yang memiliki pengalaman sebagai seorang kepala 

bidang di organisasinya. Ubaidillah aktif disalah satu organisasi kampus 

yang berfokus di jurusan. Dia menjabat sebagai kepala bidang disana, 

yang mana organisasi itu sering memberikan andil di acara – acara 

kampus. 
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Mengapa saya memilih Ubaidillah sebagai salah satu informan, 

dikarenakan dia cukup mengikuti informasi mengenai Kemenkumham 

dan tertarik dengan pembahasan di skripsi saya dan dia juga memiliki 

pandangan dan pengetahuan yang cukup luas. 

 

5. Informan Kelima 

 

Gambar 6. Informan Kelima Dasa Octalitando  

Sumber : (dokumentasi pribadi informan tahun 2019) 

 

Informan yang keenam adalah seorang pria berumur 23 Tahun yang lahir 

pada tanggal 2 Agustus 1996 di Kedaton yang bernama Dasa 

Octalitando. Dasa saat ini sedang melanjutkan studinya dengan menjadi 

salah satu mahasiswa di Fisip Universitas Lampung. Dasa berkuliah di 

Jurusan Strata 1 ( S1 ) Administrasi Negara Angkatan 2013. Dasa 

merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dia merupakan anak tertua, 

dia memiliki seorang adik perempuan dibawahnya. Dasa merupakan 

seseorang mahasiswa yang lumayan rajin di bidang akademik. Dasa 

memang kurang memiliki pengalaman sebagai seorang anggota 
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keorganisasian di kampus, akan tetapi pengetahuan yang dimiliki nya 

sangat luas, dikarenakan rasa ingin tahu Dasa yang sangat besar. 

Mengapa saya memilih Dasa sebagai salah satu informan, dikarenakan 

dia cukup mengikuti informasi mengenai Kemenkumham dan tertarik 

dengan pembahasan di skripsi saya dan dia juga memiliki pandangan dan 

pengetahuan yang cukup luas. 

 

6. Informan Keenam 

 

Gambar 6. Informan Keenam Iranda Putri 

Sumber : (dokumentasi pribadi informan tahun 2019) 

Informan yang ketujuh adalah seorang perempuan berumur 23 Tahun 

yang lahir pada tanggal 8 Agustus 1996 di Metro yang bernama Iranda 

Putri. Iranda Putri saat ini sedang melanjutkan studinya dengan menjadi 

salah satu mahasiswi di Fisip Universitas Lampung. Iranda berkuliah di 

Jurusan Strata 1 ( S1 ) Pemerintahan Angkatan 2014. 

 

Iranda merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, dia merupakan anak 

kedua memiliki dua kakak laki – laki diatasnya. Iranda merupakan 

seseorang yang memiliki pengalaman sebagai seorang sekretaris bidang 
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di hmj Pemerintahan. Iranda sangat aktif disalah satu organisasi kampus 

yang berfokus di jurusan dan fakultas. Dia menjabat sebagai sekretaris 

bidang, yang mana organisasi itu sering memberikan andil di acara – 

acara kampus. 

 

Mengapa saya memilih Iranda sebagai salah satu informan, dikarenakan 

dia cukup mengikuti informasi mengenai Kemenkumham dan tertarik 

dengan pembahasan di skripsi saya dan dia juga memiliki pandangan dan 

pengetahuan yang cukup luas. 

 

B. Hasil Penelitian 

 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti telah mengumpulkan data dari hasil 

wawancara mendalam dengan informan yang dilakukan guna melengkapi 

data-data yang berhubungan dengan penelitian mengenai analisis persepsi 

citra kemenkumham pada masa kepemimpinan Yassona Lauly sesuai dengan 

fokus penelitian dalam pedoman wawancara. Informan dalam penelitian ini 

ditentukan dengan teknik purposive sampling di mana informan dipilih 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah peneliti 

tetapkan sebelumnya. 

1. Tahapan Stimulation 

Pada tahap ini setiap informan menerima berupa stimulus yang telah 

diterima oleh indranya seperti melihat, mendengar, atau merasakan 

mengenai bebarapa pertanyaan dan sumber di media mengenai 

pemberitaan tentang citra kemenkumham.  
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Berikut adalah hasil wawancara mengenai pertanyaan yang digunakan 

untuk mengukur tahapan persepsi yaitu stimulation : 

 

a. Apa yang anda ketahui tentang kemenkumham ? 

Tabel 4. Hasil wawancara Apa yang anda ketahui tentang 

kemenkumham ? 

Informan Jawaban 

Riski wiranata “iya saya tahu tentang kemenkumham, itu 

adalah lembaga yang menangani tentang hal hal 

yang berkaitan tentang hukum dan HAM.” 

Annisa 

Salsabilla 

“tau mas, itu kementrian yang membidangi 

urusan hukum dan ham ” 

Fatriyani bonur 

L 

“kemenkumham itu hmm, yamg saya tahu 

kemenkumham itu mungkin kaya tenaga – 

tenaga kerja yang bergerak di bidang 

kenegaraan, pemerintahan, dan sipli yang 

mengepalai lapas, narkoba, dan juga yang 

berkaitan dengan hukum dan ham.” 

Ubaidillah  “yang gue tau sih kemenkumham itu, kementrian 

hukum dan ham ya,untuk lebih spesifiknya sih 

kurang terlalu paham,Cuma sekedar tau 

kemenkumham itu apa sih bagaimana nya sih, 

Cuma tau bagaimana lembaga penegakan 

hukum dan juga ham yang ada di indonesia 

sih.” 

Dasa 

Octalitando 

“iya mas tau sedikit tentang kemenkumham, 

kemenkumham itu lembaga kepemerintahan 

yang menaungi permasalahan yang berkaitan 

dengan hukum dan hak asasi manusia.” 

Iranda Putri “tau dong bro,kemenkumham itu lembaga yang 

menangani hukum dan ham, yang mana 

dipimpin oleh seorang mentri, nah untuk 

sekarang mentri yang menjabat Yassona Lauly.” 

 

Berdasarkan pemaparan di atas melihat jawaban yang diberikan secara 

keseluruhan para informan mengetahui mengenai Kemnkumham dengan 

sudut pandang yang umum yang mana kemapuan pengetahun para 

informan hanya sebatas apa yang mereka lihat dan apa yang mereka 
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dengar, hal tersebut dapat dibuktikan dengan contoh beberapa jawaban 

yang diberikan yang mana jawaban tersebut, hanya menyebutkan latar 

belakang serta instansi secara universal.  

b. Bagaimana pandangan anda terhadap kemenkumham ? 

Tabel 5. Hasil wawancara Bagaimana pandangan anda terhadap 

kemenkumham ? 

Informan Jawaban 

Riski Wiranata “kemenkumham itu kan mengatur tentang hukum dan 

hak asasi manusia yang ada di indonesia, jadi 

semuanya ditangani oleh kemenkumham dalam 

mengatur hukum dan ham,.” 

Annisa 

Salsabilla 

“kurang baik, karena pemberitaan yang di media juga 

kurang baik, kayak pemberitaan kasus lapas suka 

miskin, pelanggaran yang belum tuntas.” 

Fatriyani bonur 

L 

“pandangan saya tentang kemenkumham ya.. apa ya, 

mereka itu menangani kasus – kasus yang berkaitan 

dengan hukum misalnya kaya kasus perdata dan 

pidana, itu mereka yang tangani.” 

Ubaidillah “kalo pandangan sih ada dua sisi, ada yang positf sama 

ada yang negatif juga, terkadang sisi negatifnya aja 

kaya perlakuan hukum yang berkaitan hak asasi 

manusia di indonesia ini masih banyak diskriminasi, 

terkadang hukum di indonesia ini mana yang memiliki 

banyak uang itu yang menang dibandingkan 

masyarakat biasa yang notabene nya susah, kasus kecil 

malah dipersoalkan sedangkan hal yang besar malah 

dihlangkan kasusnya, jadi hukum nya tupul keatas.” 

Dasa 

Octalitando 

“pandangan saya tentang kemenkumham menurut saya 

sih citra mereka yang banyak ter blow up media sih 

yang negatif gitu, jadi ya pandangan saya ya negatif sih 

mas untuk saat ini.” 

Iranda Putri “kalo pandangan gue sih bro, sudah lumayan baik 

kinerjanya, tapi ada di beberapa kasus yang negatif.” 

 

Berdasarkan pemaparan jawaban para informan terhadap pandangan dari 

kemkumham sendiri banyak dari para informan yang menyatakan bahwa 

mereka memilki pandangan yang kurang baik, hal tersebut disebabkan 
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karena banyaknya pemberitaan negatif serta kinerja yang dilihat kurang 

maksimal seperti pengungkapan dari beberapa informan seperti, Annisa 

yang menyatakan bahwa kinerja kemenkumham sejauh ini dirasa kurang 

baik dari segi apapun baik program kerja dan juga aksi yang telah 

dilakukan, sedangkan salsabila, ubaidilah dan beny, lebih memaparkan 

kasus kasus yang menjerta di tubuh kemenkumham. Namun pandangan 

berbeda diberikan oleh informan Ubaidillah, Iranda dan keduanya 

memiliki pandangan dalam sisi postif yang mana mereka menyatakan 

Kemenkumham untuk saat ini sudah masuk kategori memiliki kinerja 

yang positif.  

 

c. Apakah anda mengikuti pemberitaan tentang kemenkumham di 

media ? sebutkan apa saja yang kamu ketahui 

 

Tabel 6. Hasil Wawancara Apakah anda mengikuti pemberitaan 

tentang kemenkumham di media ? sebutkan apa saja 

yang kamu ketahu 

Informan Jawaban 

Riski Wiranata “hmm pernah, tapi ga semua beritanya gitu, waktu itu 

yang saya ikutin tentang tayangan mata najwa 

judunya itu tentang yang citra kemenkumham tentang 

tahanan di lapas sukamiskin mas.” 

Annisa salsabilla  “permaslahan ham yang belum tuntas, kebakaran 

gedung kemenkumham, desa/kelurahan sadar hukum, 

lapas sukamiskin.“ 

Fatriyani bonur L “kasus yang berkaitan dengan kemenkumham itu 

waktu itu ada pengkhususan untuk lapas para 

koruptor,.” 

Ubaidillah “yang didenger di media sosial itu tentang nenek yang 

nyolong kakao yang istilahnya dia Cuma mungut 

dibawah tanah di kasus ini sama pihak perkebunan 

dihukum dan di denda uang satu milyar, sedangkan 

para koruptor yang berdasi bisa bebas begitu saja.” 

Dasa Octalitando “yang saya ketahui saat itu ialah kasus setya novanto 

yang di lapas, selain itu kasus yang belum di blow up 
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Informan Jawaban 

sampai saat ini ialah hilangnya aktivis 98.” 

Iranda Putri “pernah bro, beberapa seperti kasus marsinah itu, 

kasus yang terungkap hingga ssat ini yang selalu di 

gaung kan saat mayday salah satunya ialah kasus 

marsinah, wanita pejuang buruh di indonesia yang 

tidak mendapatkan haknya” 

Berdasarkan penjelasan informan diatas dapat disimpulkan para informan 

seluruhnya mengikuti pemberitaan dari kemenkumhan, namun 

pemberitaan yang diketahui informan ialah pemberitaan yang hanya ada 

di media, namun selain itu terdapat informan Iranda Putri yang dapat 

memaparakan kejadian dimasa silam mengenai kasus-kasus 

kemenkumham yang sudah disenyapkan. Namun dari keseluruhan 

informan sebagian diantaranya dapat memeparkan secara jelas mengenai 

kasus apa saja yang ada ditubuh kemenkumham.   

 

d. Mengenai pemberitaan di lapas sukamiskin, bagaimana 

tanggapan anda ? 

 

Tabel 7. Hasil Wawancara Mengenai pemberitaan di lapas 

sukamiskin, bagaimana tanggapan anda ? 

 

Informan Jawaban 

Riski Wiranata “tanggapannya, ya akhirnya yang ada di lapas itu 

ketawan semua jadi yang selama ini masyarakat gak 

tau terus di bongkar oleh najwa shihab dan bekerja 

sama dengan kemenkumham untuk memediakan 

keadaan yang ada di dalam lapas sesungguhmya 

tidak terlalu ketat.” 

Annisa salsabilla “menurut saya pemberitaan di lapas sukamiskin 

cukup mwncoreng sistem hukum di indonesia dimana 

dengan terkuaknya kasus lapas sukamiskin ini 

membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum 

semakin berkurang.” 

Fatriyani bonur L “kasus sukamiskin itu diotak saya gak habis pikir 

kenapa bisa ada lapas yang memberi fasilitas tertentu 

kepada koruptor – koruptor seperti itu padahal 
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Informan Jawaban 

mereka itu kan sama aja,sama sama orang yang 

terkena hukuman yang ditahan, saya ga tau juga sih 

ada pasal pasal terttentu yang dimana mungkin 

penjahat di grade koruptor itu ada fasilitas sendiri di 

banding napi napi yang lain.” 

Ubaidillah “itu merugikan masyarakat banget, itu yang saya 

bilang tadi siapa yang brduit penjaranya aja 

difasilitasin ac internet segala macem, sedangkan 

orang orang yang biasa dikumpulkan dalam satu sel 

beramai ramai, itulaah buruknya tindak hukum dari 

negara kita.” 

Dasa Octalitando “berita yang paling disoroti oleh media naik tv koran 

dan online, terungkapnya kebobrokan regulasi 

didalam tubuh dari penegak hukum.” 

Iranda Putri “Terungkap kedok selama bertahun tahun yang telah 

di simpan oleh beberapa lapas yang ada diindonesia 

yang masih menggunakan sistem uang adalah 

kekuasaan.” 

 

Berdasarkan pemaparan dan jawaban yang diterangkan oleh para 

informan sejauh ini fokus pemberitaan yang masih mereka ketahui 

mengenai kemkumham seputar lapas sukamiskin yang mana pada 

pemberitaan di media mengungkap salah satu kasus dari ketua DPR 

Setya novanto yang memiliki perjalan kasus yang panjang, sehingga para 

informan fokus terhadap pemberitaan tersebut. Banyaknya informan 

yang mengethaui hal tersebut disebabkan karena media menjadi salah 

satu wadah penyambung pemberitaan yang mengabarkan secara terus 

menerus, sehingga hal tersbut menjadi pengetahuan yang utama yang 

dimiliki oleh informan.  

 

Seperti hal nya informan anisa yang menyatakan bahwa kasus yang ada 

di tubuh kemenkumham telah banyak mencoreng nama baik kementrian 
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itu sendiri, selain itu tanggapan lain juga muncul dari ubaidillah dan dasa 

yang menyatakan hal yang sama dimana hal tersebut mencoreng dan 

memperlihatkan kepada masayarakat tentang kebobrokan yang selama ini 

tidak diketahui.  

 

e. Mengenai pemberitaan desa sadar hukum, bagaimana 

tanggapan anda ? 

 

Tabel 8. Hasil Wawancara Mengenai pemberitaan desa sadar 

hukum, bagaimana tanggapan anda ? 

 

Informan Jawaban 

Riski Wiranata “yabagus sih tapi memang harus lebih ditingkatkan, 

lebih ditingkatkan di kota juga seharusnya.” 

Annisa salsabilla  “menurut saya program atau pemberitaan mengenai 

desa sadar hukum cukup baik karena tujuan desa 

sadar hukum itu sendiri kan agar masyarakatnya 

lebih mandiri dan sadar akan hal hal yang melanggar 

hukum, jadi dalam kehidupan bermasyarakat dapat 

lebih terorganisir.” 

Fatriyani Bonur L “menurut saya rencana dari kemenkumham mengenai 

desa sadar hukum ini bagus sih, karena memang rata 

rata masyarakat ini belum merata dalam mengenai 

pengetahuan tentang hukum, kalo memang ada desa 

yang konsen akan itu ya bagus sih menurut saya, jadi 

masyarkat lebih tau tentang masalah hukum.” 

Ubaidillah “jadi dengan adanya desa sadar hukum tersebut 

baguslah, jadi harusnya yang diatass atas itu bisa 

sadar ditingkat kecil aja sudah bisa menengakan 

hukum seadil adilnya, dengan tidak adanya polisi 

mereka sadar dengan apa yang boleh dan tidak boleh 

di lakukan, kenapa yang di kota dan ditingkat atas 

justru banyak yang kebal hukum, jadi memang bagus 

banget si adanya desa sadar hukum itu, kalo bisa 

lebih pemeratakan di indonesia ini, nah dengan 

adanya hal tersebut bisa membuat semakin sadar 

tentang penegakan hukum di indonesia.” 

Dasa Octalitando “ menurut saya dengan adanya program desa sdar 

hukum ini merupakan program yang sangat bagus, 

karena dapat membantu terlaksana nya kegiatan 

hukum di indonesia secara merata.” 
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Iranda Putri “Pendapat anda mengenai desa sadar hukum : 

menerut saya desa sadar hukum ini ialah salah satu 

terobosan yang baik dari kemenkumham demi 

memberikan pendidikan yang baik kepada 

masayarakat desa. Karena melihat bahwa desa sadar 

hukum ini perlu ada disetiap titik yang ada di 

indonesia karena akan banyak dampak positif yang 

ditimbulkan.” 

 

Berdasarkan pemaparan dan jawaban yang diterangkan oleh para 

informan mereka menyatakan bawasanya desa sadar hukum adalah salah 

satu terobosan baru untuk mengedukasi masyarakat mengenai peraturan 

hukum, karena sebabnya banyak dari masayrakat di desa yang minim 

akan pengetahuan tersebut, sehingga desa sadar hukum bisa menjadi 

salah satu jawaban akan minimnya tingkat pengetahuan dari masayrakat. 

Melihat hal tersebut para informan sangat mengapresiasi akan program 

yang dicanangkan. Dari keseluruhan informan yang ada menyatakan 

dukungannya akan program yang dikeluarkan oleh kemenkumham, 

seperti riski ubaidilllah dan iranda, mereka pun menambahkan agar 

program ini dapat terus dilakasanakan dan dapat ditingkatkan serta 

diperluas di penjuru tanah air.  

 

f. Apakah pandangan anda tentang kemenkumham berubah 

setelah mengetahui berita tersebut ? jelaskan 

 

Tabel 9. Hasil Wawancara Apakah pandangan anda tentang 

kemenkumham berubah setelah mengetahui berita 

tersebut ? jelaskan 

 

Informan Jawaban 

Riski Wiranata “pandangan saya sih lebih positif, tapi harus lebih 

ditingkatkan di  kota mestinya ada” 

Annisa salsabilla  “ya sedikit berubah. Karena selama ini kan dari 

pemberitaan di media mengenai kemenkumham ini 
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Informan Jawaban 

kebanyakan hal hal yang buruknya seperti lapas 

sukamiskin, pelanggaran ham yang belum tuntas. Jadi 

dengan adanya program desa sadar hukum ini 

semoga bisa memperbaiki citra kemenkumham itu 

sendiri” 

Fatriyani Bonur L “kalo sekarang lebih cenderung positif sih, karena 

ada program desa sadar hukum. Karena mereka 

menanamkan sadar hukum kepada masyarakat, nah 

jikalau ada kejahatan mereka tahu untuk 

mengadilinya.” 

Ubaidillah  “masih 60 berbanding 40, yang 60 nya itu ke negatif 

dan yang 40 nya lebih ke positif.” 

Dasa Octalitando “kalo untuk sekarang sih pandangan saya masih 

negatif banget ke kemenkumham, tapi gatau ya kalo 

nantinya kemenkumham konsisten untuk memperbaiki 

sistem hukum mereka kedepannya.” 

Iranda Putri “Melihat hal tersebut pandangan saya mengenai 

kemenkum masa sama, karena kan desa sadar hukum 

ini juga belum rata ada diseluruh indonesia jadi 

dampak besarnya pun blm bisa kita rasakan secara 

besar dan penuh.” 

 

Berdasarkan pemaparan dan jawaban yang diterangkan oleh para informan 

mengenai pandangan setelah mengetahui program desa sadar hukum, 

jawaban para informan masih dalam taraf seimbang, yang mana beberapa 

menyatakan bahwa terdapat perubahan pandangan setelah mengetahui 

program tersebut, namun terdapat juga informan yang memilih untuk 

bersikeras masih dalam pandangan negatif mengenai kemenkumham 

seperti informan annisa, dirinya mengatakan bahwa sebelum penuntasan 

kasus HAM tersebut seluruhnya terlaksa secara baik, dirinya belum dapat 

menyatakan bahwa kinerja kemenhumham dan pandangan nya mengenai 

kemenkumhan akan berunbah. Pada informan yang menyatatakan 

pandangan negatif ialah ubaidillah, dasa, iranda dimana mereka 
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menyatakan masih memandang status kemnkumham dalam taraf negatif, 

sehingga program yang ada masih belum dapat memutar penilaian mereka 

dalam memandang kemnkumham.  

 

g. Bagaimana menurut anda kinerja dari kemenkumham pada 

massa Yassona Lauly sebagai mentri kemenkumham ? 

 

Tabel 10. Hasil Wawancara Bagaimana menurut anda kinerja dari 

kemenkumham pada massa Yassona Lauly sebagai 

mentri kemenkumham ? 

 

Informan Jawaban 

Riski Wiranata “Kalo sekarang sih lebih meningkat dibanding yang 

dulu ya, karena kemenkumham yang sekarang itu 

udah lebih bisa mengungkap kasus kasus yang besar 

ke media, jadi masyarakat itu lebih tau, terus 

masyarakat banyak jadi lebih tau kalau di lapas tidak 

seketat itu melihat dari pemberitaan di lapas 

sukamiskin” 

Annisa Salsabilla  “masih kurang baik mungkin karena masih banyak 

permasalahan yang tidak tuntas.” 

Fatriyani Bonur L “gabisa menilai secara utuh sih, karena kan selama 

ini media itu rata rata banyak memberitakan hal yang 

kurang baik, belum terlalu maksimal kerena masih 

banyak kelihatan kurang dari kemenkumham.” 

Ubaidillah  “menurut pandangan saya cukup bagus kinerja dari 

kemenkumham, tapi banyak oknum oknum di 

dalamnya yang membuat citranya menjadi jelek.” 

Dasa Octalitando “sebenernya menurut saya sudah baik, karena dia 

berani membongkar hal hal negatif yang ada di 

instansi nya sendiri, dia melakukan itu mungkin untuk 

memperbaiki sistem hukum yang ada.” 

Iranda Putri “Cukup baik, karena dimasanya saat ini sudah 

banyak keterbukaan yang dirasakn apalagi mengenai 

kasus dalam mengungkap kasus kelas kakap yang 

langsung di tindak lanjuti secara cepat. Sehingga 

tingkat kepercayaan masayarakat mulai meningkat.” 
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Berdasarkan pemaparan dan jawaban yang diterangkan oleh para 

informan mengenai kinerja dimasa pemerintahan Yassona Laully dapat 

disimpulkan keseluruhan dari informan tersebut menyatakan bawasanya 

kinerja yang diberikan pada kepemimpinan beliau terbilang cukup baik, 

karena banyaknya terobosan serta kasus yang terungkap membuat nama 

dari kemenkumham termasuk Yassona Laully menjadi baik dimata 

masyarakat, hal positif ini di ungkapkan dibeberapa informan seperti : 

riski, fatriyah, ubaidillah, dasa, iranda. Yang mana pada informan ini 

menyatakan bawasanya masa yasona laully terbilang cukup baik dan 

dapat membawa sebuah perubahan.  

 

h. Apakah saran anda terhadap kemenkumham ? 

 

Tabel 11. Hasil Wawancara Apakah saran anda terhadap 

kemenkumham ? 

 

Informan Jawaban 

Riski Wiranata “lebih ditingkatkan lagi untuk membongkar kasus 

kasus yang lain dan di beritakan ke media agar 

masyarakat luas pada tau..” 

Annisa Salsabilla  “semoga kedepannya bisa banyak progran program 

yang lebih bermanfaat buat masyarakat dan bisa 

menjadi kementrian yang lebih besar dan terhormat, 

agar masyarakat lebih ngerasa aman dalam hidup 

bermasyarakat dan bisa lebih mempercayai hukum di 

indonesia.” 

Fatriyani Bonur L “saran saya sih, kemenkumham lebih banyak turun 

ajasih ke lapangan untuk menyadarkan masyarakat 

masyarakat yang belum mau terbuka terhadap 

pengetahuan hukum, karena masih banyak orang 

yang saat ini buta hukum tapi selebihnya sudah bagus 

karena kemenkumham itu memiliki desa binaan sadar 

hukum, karena memang kebanyakan masyarakat di 

desa minim akan pendidikan, jadi sangat wajar sekali 

ketika mereka mendapatkan pelajaran tentag hukum.” 

Ubaidillah  “harus lebih adil lagi, apalagi di kelas bawah lebih di 

perbaiki sisitemnya sih biar lebih adil pada kelas yang 
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Informan Jawaban 

di bawah.” 

Dasa Octalitando “saran saya untuk kemenkumham, semoga 

kemenkumham dalam menegakan hukum tidak lagi 

melakukan tebang pilih terhadap setiap kasus 

kasusnya serta oknum oknum yang bermasalah di adil 

seadil adilnya.” 

Iranda Putri “Saran saya untuk kemenkumham sendiri, sebaiknya 

dalam mengungkap kasus harus konsisten dan tidak 

tebang pilih. Ketika kepercayaan masyarakat mulai 

didapat seharusnya kinerja semakin ditingkatkan 

untuk mempertahankan hal tersebut, termasuk dalam 

hal mengungkap kasus di tahun 98 yang melibatkan 

banyak masyarakat Indoensia yang kehilangan 

nyawa, serta kasus promotor yang masih kita kenang 

hingga saat ini yaitu kasus munir dan juga kasus 

wanita tangguh indonesia marsinah, kasus besar di 

masa silam harus bisa ditutaskan secara masif.” 

 

Berdasarkan pemaparan dan jawaban yang diterangkan oleh para 

informan banyak dari para informan yang memberikan saran mengenai 

pengungkapa kasus yang ada di kemenkumham agar lebih berani dalam 

hal tersebut, selain itu saran lain yang menjadi sorotan para informan 

ialah pembuatan program dan terobosan baru ditubuh kemenkumham 

harus lebih diperbanyak agar banyak dampak yang akan bisa dirasakan 

oleh masayarakat mengenenai pengetahuan hukum. Selain itu jawaban 

yang lebih bijaksana dilontarkan oleh informan iranda dan dasa, yang 

mana mereka menyatakan bahwa harus ada peningkatan dan 

pembaharuan serta terobosan baru pada tubuh kemenkumham, selain itu 

kasus terdahulu ditahun sembilan delapan harus diungkap secara nyata 

dan tidak tebang pilih dalam pengungkapan kasus agar hukum dapat 

ditegakan. 
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C. Pembahasan 

 

Pada sub-bab pembahasan ini akan diuraikan pembahasan dari hasil-hasil 

penelitian yang didapatkan, dalam penelitian ini mengenai analisis persepsi 

citra kemenkumham pada masa kepemimpinan Yasonna Laully. Berdasarkan 

hasil wawancara mendalam dengan informan yang telah peneliti lakukan di 

lapangan, maka peneliti dapat menganalisis persepsi citra yang terbentuk 

mengenai Kemenkumham di mata Para mahasiswa Fisip Universitas 

lampung, sebagai berikut : 

1. Persepsi Citra  

Pengertian citra itu sendiri abstrak (intangible), tidak nyata, tidak bisa 

digambarkan secara fisik dan tidak dapat diukur secara sistematis, karena 

citra hanya ada dalam pikiran.Walaupun demikian, wujudnya bisa 

dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk, seperti penerimaan dan 

tanggapan baik positif maupun negatif yang datang dari publik dan 

masyarakat luas pada umumnya. Tiga citra bisa diketahui, diukur dan 

diubah.Penelitian mengenai citra organisasi (corporate image) telah 

membuktikan bahwa citra bisa diukur dan diubah, walaupun perubahan 

citra relatif lambat.  

 

Dengan demikian citra merupakan salah satu asset terpenting dari sebuah 

lembaga seperti Kemenkumham. Citra yang baik merupakan perangkat 

kuat, bukan hanya untuk menarik respon dari masyarakat untuk 

memberikan penilaian terhadap lembaga kemenkumham namun juga 
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sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

dengan perangkat pemerintahan.  

 

Melihat dari hal tersebut dikaitkan dengan model citra dan juga 

penelitian mengenai persepsi citra dimasayrakat mengenai 

kemenkumham yang dilandasai dari : 

 

a. Kognisi  

b. Persepsi  

c. Motivasi  

d. Sikap  

 

Berikut adalah penjelasan mengenai persepsi citra dimasayrakat: 

a. Kognisi 

Pada kognisi yaitu pengetahuan terdapat pertanyaan yang 

dilontarkan mengenai seberapa paham informan mengenai 

kemenkumham. Pada dasarnya semua informan pada penelitain ini 

memahami mengenai kemenkumham namun masih pada taraf 

umum, seperti yang dikatakan oleh informan Fatriani Bonur: 

“kemenkumham itu hmm, yamg saya tahu kemenkumham itu 

mungkin kaya tenaga – tenaga kerja yang bergerak di bidang 

kenegaraan, pemerintahan, dan sipil yang mengepalai lapas, 

narkoba, dan juga yang berkaitan dengan hukum dan 

ham”(wawancara Fatriyani bonur L  8 Juli 2019) 

 

Dalam jawaban tersebut dapat dipastikan bawasanya informan Arin 

memiliki pengetahuan mengenai kemenkumham hanya sebatas apa 

saja lembaga yang membawahi dari kementrian tersebut, selain itu 
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Arin menyebutkan hal yang menjadi pekerjaan dari kementrian 

tersebut.  

 

Selain itu pada informan lain mengatakan bahwa  

“kemenkumham itu lembaga yang menangani hukum dan ham, yang 

mana dipimpin oleh seorang mentri, nah untuk sekarang mentri 

yang menjabat Yassona Lauly.”(wawancara Iranda Putri 13 

September 2019) 

 

Pada jawaban informan Irandra dapat dikatakan bawasanya terdapat 

kesamaan dalam pengetahuan, hanya saja pada informan Irandra 

menyebutkan siapa yang menjadi pemimpin dalam kementrian 

tersebut.  Dengan jawaban tersebut membuktikan bawasanya para 

informan tersebut tidak sepenuhnya mengetahui akan 

kemenkumham, namun mereka hanya mengetahui mengenai apa saja 

yang ada dipermukaan dari kementrian tersebut.  

 

Namun hal yang berbeda dikatakan oleh informan Ubaidilah 

“yang gue tau sih Kemenkumham itu hanya kementrian Hukum dan 

Ham gua cuman tau Kemenkumham itu apa, bagaimanaya lembaga 

penegakan Hukum di Indonesia”(wawancara Ubaidilah 8 Juli 2019) 

 

Pada jawaban informan Ubaidilah dapat diambil kesimpulan 

bawasan Ubaidilah tidak mengetahui secara rinci apa hal yang ada di 

tubuh dari Kemenkumham. Dapat ditarik benang merah dari ketiga 

informan yang ada ketiga informan dapat menjabarkan secara rinci 

tugas dan fungsi sedangkan kedua informan lainya hanya 

mengetahui sebatas arti dari Kemenkumham.  

 



74 
 

 

b. Persepsi  

Selanjutnya melihat dari sisi persepsi yaitu pandangan, yang mana 

pandangan tersebut terbentuk antas pengetahuan terlebih dulu yang 

dimiliki oleh seseorang yang mana pandangan atau persepsi tersebut 

dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu persepsi positif dan 

jugapersepsi neatif. Dilihat dari beberapa jawaban dari informan 

tersebut yang mana para informan yang ada memiliki setiap 

pandangannya masing masing, kebanyakan pandagan dari para 

narasumber kepada kemenkumham hampir seragam yaitu negatif, 

seperti pada pernyataan informan  

“kurang baik, karena pemberitaan yang di media juga kurang baik, 

kayak pemberitaan kasus lapas suka miskin, pelanggaran yang 

belum tuntas.”(wawancara Annisa Salsabilla 15 Juli 2019) 

 

Pada pernyataan yang diberian oleh Annisa yang mana menyatakan 

bahwa pandanganya mengenai kemenkumham masih pada lingkup 

negatif, namun hal berbeda setelah diriya mendengar daan 

mengetahui program yang dilakukan oleh kemenkumham mengenai 

desa sadar hukum yang ada di beberapa wilayah di Indoneia, yang 

menyasar mengenai peran serta dari kemenkumham dalam 

meberikan edukasi kepada masyarakat yang berada di pedesaaan.  

“ya sedikit berubah. Karena selama ini kan dari pemberitaan di 

media mengenai kemenkumham ini kebanyakan hal hal yang 

buruknya seperti lapas sukamiskin, pelanggaran ham yang belum 

tuntas. Jadi dengan adanya program desa sadar hukum ini semoga 

bisa memperbaiki citra kemenkumham itu sendiri”(wawancara 

Annisa Salsabilla 15 Juli 2019) 
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Pandangan tersebut muncul ketika dirinya diberikan pengetahuan 

akan program yang dimiliki oleh kemenkumham sehingga persepsi 

dari informan annisa berubah setelah mengetahui hal tersebut. 

“kalo pandangan sih ada dua sisi, ada yang positf sama ada yang 

negatif juga, terkadang sisi negatifnya aja kaya perlakuan hukum 

yang berkaitan hak asasi manusia di indonesia ini masih banyak 

diskriminasi, terkadang hukum di Indonesia ini mana yang memiliki 

banyak uang itu yang menang dibandingkan masyarakat biasa yang 

notabene nya susah, kasus kecil malah dipersoalkan sedangkan hal 

yang besar malah dihlangkan kasusnya, jadi hukum nya tupul 

keatas.” (wawancara Ubaidillah)  

“masih 60 berbanding 40, yang 60 nya itu ke negatif dan yang 40 

nya lebih ke positif.”(wawancara Ubaidillah 15 Juli 2019) 

 

Pada pandangan informan Ubaidillah sendiri dirinya menyatakan 

bahwasanya padanganya terhadap kemenkumham sendiri masih 

berada pada taraf negatif yang mana dirinya memberikan penilian 60 

% dari 100 % hal tersebut diutarakan karena masih minimnya 

keadilan dan masih nampak diskriminasi ditubuh lembaga 

Kemenkumham. Dengan adanya hal tersbutlah sebelum adanya hal 

yang dapat menjadi salah satu penilaian positif informan tersebut 

belum dapat merubah pandangannya dalam melihat Kemenkumham 

dalam sudut pandang serta kacamatanya.  

 

c. Motivasi 

Selanjutnya melihat dari sisi motivasi, motivasi berupa bagaimana 

tanggapan dan dorongan narasumber terhadap pemberitaan tentang 

kasus lapas sukamiskin dan desa sadar hukum, pada tanggapan 

pertama terdapat tanggapan dari saudara ubaidillah mengenai dua 

stimulus diatas 
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“itu merugikan masyarakat banget, itu yang saya bilang tadi siapa 

yang berduit penjaranya aja difasilitasin ac internet segala macem, 

sedangkan orang orang yang biasa dikumpulkan dalam satu sel 

beramai ramai, itulaah buruknya tindak hukum dari negara 

kita.”(wawancara Ubaidillah 15 Juli 2019) 

 

Tanggapan diatas merupakan respon dari pertanyaan mengenai 

bagaimana tanggapan tentang kasus lapas Sukamiskin, sedangkan 

untuk pertanyaan selanjutnya mengenai tanggapan serta dorongan 

ubaidillah mengenai program desa sadar hukum di provinsi 

Lampung 

“jadi dengan adanya desa sadar hukum tersebut baguslah, jadi 

harusnya yang diatass atas itu bisa sadar ditingkat kecil aja sudah 

bisa menengakan hukum seadil adilnya, dengan tidak adanya polisi 

mereka sadar dengan apa yang boleh dan tidak boleh di lakukan, 

kenapa yang di kota dan ditingkat atas justru banyak yang kebal 

hukum, jadi memang bagus banget si adanya desa sadar hukum itu, 

kalo bisa lebih pemeratakan di indonesia ini, nah dengan adanya hal 

tersebut bisa membuat semakin sadar tentang penegakan hukum di 

indonesia.”(wawancara Ubaidillah 15 Juli 2019) 

 

Kemudian berikut ini adalah tanggapan dari Kiki mengenai kasus 

lapas Sukamiskin dan pemberitaan tentang desa sadar hukum 

“tanggapannya, ya akhirnya yang ada di lapas itu ketawan semua 

jadi yang selama ini masyarakat gak tau terus di bongkar oleh 

najwa shihab dan bekerja sama dengan kemenkumham untuk 

memediakan keadaan yang ada di dalam lapas sesungguhmya tidak 

terlalu ketat.”(wawancara Riski 16 September 2019) 

 

Tanggapan diatas merupakan respon dari pertanyaan mengenai 

bagaimana tanggapan tentang kasus lapas sukamiskin, sedangkan 

untuk tanggapan berikutnya adalah tanggapan ubaidillah mengenai 

program desa sadar hukum di provinsi Lampung 
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“ya bagus sih tapi memang harus lebih ditingkatkan, lebih 

ditingkatkan di kota juga seharusnya.”(wawancara Riski 16 

September 2019) 

 

Melihat dari tanggapan kedua informan tersebut mengenai 

kemenkumham, keduanya cenderung memberikan nilai yang negatif 

terhadap pemberitaan yang selama ini beredar di media sosial, 

dengan kasus yang marak mengenai lapas suka miskin. Namun pada 

tanggapan di pertanyaan desa sadar hukum, keduanya memiliki 

jawaban yang hampir sama mengenai hal tersebut. Bahwasanya desa 

sadar hukum ialah terobosan terbaru dan akan memberikan dampak 

positif, namun menurutnya perlu ada pembenahan dalam hal tersebut 

seperti penyebaran desa sadar hukum yang sebaiknya merata di 

setiap daerah yang ada di Indonesia. 

 

Sedangkan pendapat berbeda diberikan oleh informan Annisa 

menyebutkan bahwa ;  

“menurut saya pemberitaan di lapas sukamiskin cukup mencoreng 

sistem hukum di indonesia dimana dengan terkuaknya kasus lapas 

sukamiskin ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum 

semakin berkurang.” (Annisa Salsabilla 15 Juli 2019) 

 

Informan Annisa menyebutkan bawasanya pemberitaan yang ada 

dimedia massa mencoreng nama baik dari Kemenkumham dengan 

kasusu yang seius yang sedang ditangai yaitu Lapas sukamiskin.  

Sedang pada pertanyaan mengenai desa sadar hukum menurut 

informan Annisa menyatakan bahwa :  
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“menurut saya program atau pemberitaan mengenai desa sadar 

hukum cukup baik karena tujuan desa sadar hukum itu sendiri kan 

agar masyarakatnya lebih mandiri dan sadar akan hal hal yang 

melanggar hukum, jadi dalam kehidupan bermasyarakat dapat lebih 

terorganisir.”(wawancara Annisa Salsabilla 15 Juli 2019) 

 

Pada informan Annisa sendiri menyatakan bahwasanya pemberitaan 

mengenai desa sadar hukum ialah cara yang ampuh untuk 

memberikan pendidikan terhadapa masyarakat mengenai 

pengethauan hukum.  

Sedang jawaban berbeda diberikan oleh informan Fatriyani Bonur 

Lubis mengenai lapas sukamiskin :  

“kasus sukamiskin itu diotak saya gak habis pikir kenapa bisa ada 

lapas yang memberi fasilitas tertentu kepada koruptor – koruptor 

seperti itu padahal mereka itu kan sama aja,sama sama orang yang 

terkena hukuman yang ditahan, saya ga tau juga sih ada pasal pasal 

terttentu yang dimana mungkin penjahat di grade koruptor itu ada 

fasilitas sendiri di banding napi napi yang lain.”(wawancara 

Fatriyani Bonur Lubis 8 Juli 2019) 

 

Pada jawaban mengenai desa sadar hukum sendiri diberikan oleh 

informan Fatriyani Bonur Lubis :  

“menurut saya rencana dari kemenkumham mengenai desa sadar 

hukum ini bagus sih, karena memang rata rata masyarakat ini belum 

merata dalam mengenai pengetahuan tentang hukum, kalo memang 

ada desa yang konsen akan itu ya bagus sih menurut saya, jadi 

masyarkat lebih tau tentang masalah hukum.” (wawancara 

Fatriyani Bonur Lubis 8 Juli 2019) 

 

Dari kedua informan tersebut menyatakan bahwa mengenai 

pandangan mereka terhadap pemberitaan dari Lapas Sukamiskin 

mencoreng nama baik dari kemnkumham itu sediri yang mana 

selama ini kasus yang tidak pernah terungkap kepermukaan lambat 
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laun dikethui oleh publik hal inilah yang menjadi salah satu 

pekerjaan rumah bagi Kemenkumham untuk mengambil kembali 

kepercayyan masyarakat.  

 

Dikaitkan dengan hal tersebut dengan adanya desa sadar hukum 

yang menjadi inisiasi serta gagasan yang dibentuk oleh 

kemenkumham ini menjadi salah satu cara agar kepercayaan tersbeut 

dapat kembali diberikan kepada kemenkumham hal tersbeut terbukti 

dari kedua infornan yang menyatakan bawaanya cara tersbut adalah 

salah satu hal yang dapat dilanjutkan karena desa sadar hukum dapat 

memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai ilmu hukum 

dan juga pengetahuan akan pendidikan hukum. 

 

d. Sikap  

Selanjutnya melihat dari sisi sikap,dari penelitian yang telah 

dilakukan kepada informan mengenai kemenkumham, terdapat 

beberapa saran dan masukan dari berbagai informan, demi 

keberlangsungan kemenkumham selaku lembaga agar menjadi lebih 

baik kedepannya, dalam membuat kebijakan serta program yang 

akan dijalankan. 

“Saran saya untuk kemenkumham sendiri, sebaiknya dalam 

mengungkap kasus harus konsisten dan tidak tebang pilih. Ketika 

kepercayaan masyarakat mulai didapat seharusnya kinerja semakin 

ditingkatkan untuk mempertahankan hal tersebut, termasuk dalam 

hal mengungkap kasus di tahun 98 yang melibatja banyak 

masyarakat indoensia yang kehilangan nyawa, serta kasus promotor 

yang masih kita kenang hingga saat ini yaitu kasusu munir dan juga 

kasus anita tangguh indonesia marsinah, kasus besar di masa silam 

harus bisa ditutaskan secara masif.(wawancara iranda Putri 13 

September 2019) 
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Pada garis besar informan Iranda memberikan masukan serta saran 

yang membangun mengenai konsistensi dari penegakan hukum di 

Indonesia, terlebih pengungkapan kasus yang terjadi di tahun 98 

yang banyak menelan korban jiwa. Di tinjau dari hasil wawancara 

yang telah dilakukan oleh delapan informan dan melihat dari empat 

aspek yang mana mengenai, kognisi, persepsi, motivasi dan juga 

sikap. Dari keseluruhan informan dapat dinyatakan bawasanya 

mereka memiliki persepsi yang seragam mengenai kemenkumham, 

persepsi tersebut timbul atas pengetahuan informan mengenai 

kemenkumham yang beredar di masayrakat dan juga di media 

massa. 

Hal tersebutlah yang menjadi acuan penilain informan terhadap 

kemenkumham pada dasarnya penilaian tersebut dapat dikatakan 

masuk kategori penilaian yang cenderung negatif melihat dari 

berbagai sisi kemenkumham. Konsep pengetahuan yang dimiliki 

oleh para informan ini kemudian di gabungkan sehingga membentuk 

sebuah persepsi atau pandangan.  

Para informan ini banyak yang mengambil langkah atau tindakan 

serta tanggapan menggenai kemenkumham, dan memberikan sebuah 

saran serta sikap dalam menilai kemenkumham. 

 

Hal yang sama diberikan oleh Arin Lubis  

“saran saya sih, kemenkumham lebih banyak turun ajasih ke 

lapangan untuk menyadarkan masyarakat masyarakat yang belum 

mau terbuka terhadap pengetahuan hukum, karena masih banyak 
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orang yang saat ini buta hukum tapi selebihnya sudah bagus karena 

kemenkumham itu memiliki desa binaan sadar hukum, karena 

memang kebanyakan masyarakat di desa minim akan pendidikan, 

jadi sangat wajar sekali ketika mereka mendapatkan pelajaran 

tentag hukum.”(wawancara fatriyani bonur lubis 8 juli 2019) 

 

Pada informan Arin sendiri menyatakan bawasanya kemenkumham 

harus lebih sering bercengkrama dengan masyarakat karena 

kepercayaan tersebut hadir dari masyarakat. Dengan adanya saran 

tersebut dapat memicu kemenkumham dalam membuat sebuah 

regulasi dan juga program kerja yang dapat meningkatkan kualitas 

dan juga menaikan kepercayaan publik terhadap Kemenkumham. 

Di sisi lain masyarakat adalah salah satu sarana untuk 

kemenkumham memperbaiki apa saja kesalahan serta kekurangan 

yang dimiliki ditubuh kenekumham sendiri. 

 

2. Teori S-O-R 

Dimulai pada tahun 1930-an, lahir suatu model klasik komunikasi 

yang banyak mendapat pengaruh teori psikologi, Teori S-O-R 

singkatan dari Stimulus-Organism-Response. Objek material dari 

psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama yaitu manusia yang 

jiwanya meliputi komponen-komponen : sikap, opini, perilaku, 

kognisi afeksi dan konasi. 

Asumsi dasar dari model ini adalah: media massa menimbulkan efek 

yang terarah, segera dan langsung terhadap komunikan. Stimulus 

Response Theory atau S-R theory. Model ini menunjukkan bahwa 
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komunikasi merupakan proses aksi-reaksi. Artinya model ini 

mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat non verbal, simbol-

simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon 

dengan cara tertentu. Pola S-O-R ini dapat berlangsung secara positif 

atau negatif; misal jika orang tersenyum akan dibalas tersenyum ini 

merupakan reaksi positif, namun jika tersenyum dibalas dengan 

palingan muka maka ini merupakan reaksi negatif. Model inilah 

yang kemudian mempengaruhi suatu teori klasik komunikasi yaitu 

Hypodermic Needle atau teori jarum suntik. Asumsi dari teori inipun 

tidak jauh berbeda dengan model S-O-R, yakni bahwa media secara 

langsung dan cepat memiliki efek yang kuat tehadap komunikan. 

Artinya media diibaratkan sebagai jarum suntik besar yang memiliki 

kapasitas sebagai perangsang (S) dan menghasilkan tanggapan ( R) 

yang kuat pula. 

Menurut stimulus response ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus 

terhadap stimulus khusus sehingga seseorang dapat mengharapkan dan 

memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Jadi unsur-

unsur dalam model ini adalah ; 

 Pesan (stimulus, S) 

 Komunikan (organism, O) 

 Efek (Response, R) 
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Hosland, et al (1953) mengatakan bahwa proses perubahan perilaku pada 

hakekatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut 

menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari : 

 Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organisme dapat diterima atau 

ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti 

stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti 

disini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian 

dari individu dan stimulus tersebut efektif. 

 Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme (diterima) maka 

ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. 

 Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan 

untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap). 

 Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka 

stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut 

(perubahan perilaku). 

 Selanjutnya teori ini mengatakan bahwa perilaku dapat berubah hanya 

apabila stimulus (rangsang) yang diberikan benar-benar melebihi dari 

stimulus semula. Stimulus yang dapat melebihi stimulus semula ini berarti 

stimulus yang diberikan harus dapat meyakinkan organisme. Dalam 

meyakinkan organisme ini, faktor reinforcement memegang peranan 

penting. 

 Dalam proses perubahan sikap tampak bahwa sikap dapat berubah, hanya 

jika stimulus yang menerpa benar-benar melebihi semula. Mengutip 
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pendapat Hovland, Janis dan Kelley yang menyatakan bahwa dalam 

menelaah sikap yang baru ada tiga variabel penting yaitu : 

 (a) perhatian, 

 (b) pengertian, 

 (c) penerimaan. 

 Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima 

atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari 

komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan 

komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan 

mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah 

sikap. 
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Stimulus Negatif 

 

 

Stimulus berita negatif tentang Temuan di Lapas Sukamiskin : Dari TV layar 

datar, microwave, sampai uang Rp 102 juta, yang di muat di BBC News periode 

tanggal 23 Juli 2018, berikut adalah potongan beritanya 
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Stimulus Positif 

 

Stimulus berita positif tentang Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Propinsi 

Lampung 2018, yang di muat di Website Kemenkumham periode tanggal 15 

September 2018, berikut adalah potongan beritanya 
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Pada penelitian ini, peneliti memberikan stimulus berupa dua berita yang 

dapat menggambarkan citra kemenkumham kepada para informan yaitu 

kedua berita tersebut mengenai citra negatif dan citra positif terhadap 

kemenkumham berita tersebut mengenai pemberitaan “Temuan di Lapas 

Sukamiskin” dan “Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Propinsi 

Lampung 2018”. Peneliti memberikan stimulus kepada narasumber dengan 

cara memberikan berita mengenai kasus lapas sukamiskin dan pemberitaan 

tentang desa sadar hukum yang ada di media pemberitaan online yang ada di 

BBC mengenai pemberitaan tentang lapas sukamiskin serta pemberitaan 

yang ada di website kemenkumham tentang desa binaan sadar hukum. 

  

Pada penelitian ini, Stimulus yang diberikan peneliti berupa kedua berita 

tersebut dimaksudkan untuk mengetahui persepsi dari para informan 

terhadap kemenkumham melalui dua berita tersebut. 

Pada pemberian stimulus berita “Temuan di Lapas Sukamiskin”  peneliti 

memiliki berbagai macam jawaban tetapi mengarah ke negatif. 

Berikut ini jawaban informan : 

“tanggapannya, ya akhirnya yang ada di lapas itu ketawan semua jadi yang 

selama ini masyarakat gak tau terus di bongkar oleh najwa shihab dan 

bekerja sama dengan kemenkumham untuk memediakan keadaan yang ada 

di dalam lapas sesungguhmya tidak terlalu ketat.”(Riski Wiranata) 
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“menurut saya pemberitaan di lapas sukamiskin cukup mwncoreng sistem 

hukum di indonesia dimana dengan terkuaknya kasus lapas sukamiskin ini 

membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin 

berkurang.”(Annisa Salsabilla) 

 

“kasus sukamiskin itu diotak saya gak habis pikir kenapa bisa ada lapas 

yang memberi fasilitas tertentu kepada koruptor – koruptor seperti itu 

padahal mereka itu kan sama aja,sama sama orang yang terkena hukuman 

yang ditahan, saya ga tau juga sih ada pasal pasal terttentu yang dimana 

mungkin penjahat di grade koruptor itu ada fasilitas sendiri di banding napi 

napi yang lain.”(Fatriyani Bonur L) 

 

“itu merugikan masyarakat banget, itu yang saya bilang tadi siapa yang 

brduit penjaranya aja difasilitasin ac internet segala macem, sedangkan 

orang orang yang biasa dikumpulkan dalam satu sel beramai ramai, itulaah 

buruknya tindak hukum dari negara kita.”(Ubaidillah) 

 

“berita yang paling disoroti oleh media naik tv koran dan online, 

terungkapnya kebobrokan regulasi didalam tubuh dari penegak 

hukum.”(Dasa Octalitando) 

 

“Terungkap kedok selama bertahun tahun yang telah di simpan oleh 

beberapa lapas yang ada diindonesia yang masih menggunakan sistem 

uang adalah kekuasaan.”(Iranda Putri) 
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Kemudian dari pertanyaan mengenai pemberitaan “Peresmian 

Desa/Kelurahan Sadar Hukum Propinsi Lampung 2018”peneliti memiliki 

berbagai macam jawaban tetapi cenderung  mengarah ke positif. 

Berikut isi jawaban informan : 

“yabagus sih tapi memang harus lebih ditingkatkan, lebih ditingkatkan di 

kota juga seharusnya.”(Riski Wiranata) 

 

“menurut saya program atau pemberitaan mengenai desa sadar hukum 

cukup baik karena tujuan desa sadar hukum itu sendiri kan agar 

masyarakatnya lebih mandiri dan sadar akan hal hal yang melanggar 

hukum, jadi dalam kehidupan bermasyarakat dapat lebih 

terorganisir.”(Annisa Salsabilla) 

 

“menurut saya rencana dari kemenkumham mengenai desa sadar hukum ini 

bagus sih, karena memang rata rata masyarakat ini belum merata dalam 

mengenai pengetahuan tentang hukum, kalo memang ada desa yang konsen 

akan itu ya bagus sih menurut saya, jadi masyarkat lebih tau tentang 

masalah hukum.”(Fatriyani Bonur L) 

 

“jadi dengan adanya desa sadar hukum tersebut baguslah, jadi harusnya 

yang diatass atas itu bisa sadar ditingkat kecil aja sudah bisa menengakan 

hukum seadil adilnya, dengan tidak adanya polisi mereka sadar dengan apa 

yang boleh dan tidak boleh di lakukan, kenapa yang di kota dan ditingkat 
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atas justru banyak yang kebal hukum, jadi memang bagus banget si adanya 

desa sadar hukum itu, kalo bisa lebih pemeratakan di indonesia ini, nah 

dengan adanya hal tersebut bisa membuat semakin sadar tentang 

penegakan hukum di indonesia.”(Ubaidillah) 

 

“ menurut saya dengan adanya program desa sadar hukum ini merupakan 

program yang sangat bagus, karena dapat membantu terlaksana nya 

kegiatan hukum di indonesia secara merata.”(Dasa Octalitando) 

 

“ menurut saya desa sadar hukum ini ialah salah satu terobosan yang baik 

dari kemenkumham demi memberikan pendidikan yang baik kepada 

masayarakat desa. Karena melihat bahwa desa sadar hukum ini perlu ada 

disetiap titik yang ada di indonesia karena akan banyak dampak positif 

yang ditimbulkan.”(Iranda Putri) 

Berdasarkan dari hasil dari pembahasan di atas stimulus yang pertama 

mengenai pemberitaan “Temuan di Lapas Sukamiskin”  informan lebih 

memiliki pandangan yang cenderung negatif terhadap Kemenkumham. 

Dan setelah diberikan stimulus yang kedua mengenai pemberitaan tentang 

“Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Propinsi Lampung 2018”, para 

informan lebih cenderung positif terhadap program dari Kemenkumham 

tersebut. 

Setelah para informan diberikan dua stimulus yang awalnya negatif dan di 

susul dengan stimulus yang positif pandangan para informan yang awalnya 
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negatif setelah diberikan stimulus pemberitaan positif mengenai program 

dari Kemenkumham ternyata tidak terlalu banyak perubahan yang 

signifikan. Para informan tetap berpersepsi negatif terhadap 

Kemenkumham, walaupun tidak semuanya berpersepsi negatif ada 2 orang 

yang berubah persepsinya dari negatif menjadi lebih positif terhadap citra 

dari kemenkumham. 

Jadi efek dari pemberitaan di media online itu sangat mempengaruhi 

persepsi dari masyarakat terhadap citra dari Kemenkumham. Disinilah peran 

media pemberitaan sebagai perangsang atau stimulus ke masyarakat selaku 

organisme untuk memberikan penilaian atau citra kemenkumham dapat 

mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kemenkumham.  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Pada bab ini didapati hasil yang berasal dari wawancara mendalam terhadap 

delapan informan mengenai persepsi citra kemenkumham pada masa 

kepemimpinan Yasonna Laully, dan selanjutnya dilihat dari model citra yang 

memiliki empat unsur didalamnya yaitu kognitif, persepsi, motivasi serta 

sikap. 

 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :  

1. Kognitif  

Pada tahap ini informan mengetahui secara umum mengenai 

kemenkumham mulai dari latar belakang dan juga sistem kerja, selain 

itu pengetahuan umum mengenai kemnkumhakam ini dijadikan acuan 

dan dasar bagi para informan untuk melihat gejala yang ada di tubuh 

lembaga kementrian hukum dan ham. Selain itu pengetahuan informan 

mengenai kemnkumham juga didapat dari berbagai sumber, mulai dari 

masyarakat luas dan juga media massa serta pengetahuan yang berasal 

dari diri mereka sendiri. 
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2. Persepsi  

Pada tahapan ini para informan memberikan sebuah pandangan dari hal 

yang telah mereka ketahui sebelumnya mengenai kemenkumham. 

Pandangan tersebut mereka dapati setelah mereka mengolah pesan dan 

pengetahuan yang mereka dapat dari berbagai sumber, pandangan serta 

persepsi dari informan secara keseluruhan cenderung memberikan 

sebuah niai yang negatif pada kinerja yang ada di tubuh 

kemenkumham. 

3. Motivasi  

Pada motivasi sendiri yang memaparkan mengenai dorongan yang 

dialakukan oleh informan dalam hal mengarah pada aktivitas 

perubahan, yang mana aktivitas perubahan tersebut ditunjukan oleh 

informan dengan wujud berbagai hal, melihat dari macam dan ragam 

motif yang diberikan salah satunya ialah para informan menginginkan 

perubahan yang baik dari tubuh kemenkumham, mulai dari transparasi, 

sistem kerja serta program yang kan dilakukan oleh kemnkumham 

sendiri  

4. Saran  

Pada tahap ini para informan memberikan solusi atas banyaknya 

pandangan atau persepsi negatif yang hadir pada lemabga 

kemenkumham. Banyaknya saran positif yang diberikan oleh informan 

menunjukan bahwa terdapat suatu kepedulian yang dimiliki oleh 

masyarakat terhadap lemabaga tersebut. Sehingga meskipun penilaian 

informan terhadap kemenkumham cenderung negatif namun para 
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informan memberikan sebuah petunjuk ataupun solusi agar persepsi 

serta citra tersebut dapat diubah oleh kemnkumham. 

 

B. Saran  

 

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus memberikan suatu masukan 

berupa saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti 

permasalahan ini adalah:  

1. Harapan peneliti dengan adanya penelitian tersebut, dapat memberikan 

edukasi bagi para pembaca mengenai kemenkumham baik pada segi latar 

belakang dan juga program kerja yang telah dilakukan.  

2. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini juga dapat menjadi bahan 

koreksi serta masukan bagi lembaga kemenkumham dalam membuat 

sebuah kebijakan dan juga menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan 

hak asasi manusia dan hukum secara se-adil-adilnya, sehinggga persepsi 

dan juga citra kemenkumham di mata masyrakat dapat selalu baik.  

3. Harapan serta saran dari peneliti untuk pembaca agar kedepanya ketika 

melihat dan menilai suatu lembaga tidak melihat secara umum harus 

melihat secara keseluruhan, baik itu kapasitas regulasi didalamnya serta 

juga program yang dimiliki.  

4. Hasil penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, sehingga 

peneliti menyarankan agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi oleh 

peneliti lainnya ke arah penelitian yang lebih baik lagi.   
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