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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi saat ini semakin hari semakin berkembang mengikuti

perkembangan zaman yang ada. Perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi sendiri tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari.

Menurut Lucas dalam Bungin (2006:30) menyatakan bahwa teknologi informasi

adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan

mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Kehadiran teknologi informasi

pada era saat ini juga memberikan pengaruh yang besar dalam berbagai aspek

kehidupan. Inovasi-inovasi yang diciptakan memberikan banyak manfaat positif

bagi kehidupan kita. Pada kenyataannya kehadiran teknologi informasi saat

inimempermudah manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Mayoritas pekerjaan

saat ini sudah berbasis teknologi yang lebih canggih tentunya. Begitu pula dengan

Indonesia sebagai negara berkembang yang juga telah mengaplikasikan teknologi

informasi dan komunikasi di berbagai instansi.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa instansi pemerintahan Indonesia

saat ini telah menggunakan teknologi dengan baik. Salah satu bentuk

perkembangan teknologi yang telah diaplikasikan oleh pemerintahan kita yaitu

program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP. Berdasarkan situs resmi

dari Kartu Tanda Penduduk sendiri dimana Kartu Tanda Penduduk Elektronik

merupakan dokumen kependudukan yang didalamnya memuat sistem

pengendalian atau keamanan baik melalui sisi teknologi informasi ataupun
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administrasi yang berbasis berdasarkan basis data dari kependudukan nasional.

Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini merupakan salah satu program

pemerintah Indonesia yang harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat

Indonesia. Karena dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini maka akan

mempermudah pemerintah dalam pengecekan data indentitas setiap

masyarakatnya. Hal ini juga untuk mengurangi tindak kejahatan yang dilakukan

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang biasanya memalsukan

identitas untuk melakukan tindak kriminal. Adanya Kartu Tanda Penduduk

Elektronik sendiri dilatarbelakangi berdasarkan sistem pembuatan Kartu Tanda

Penduduk di Indonesia yang masih konvensional sehingga memungkinkan

masyarakat untuk mempunyai Kartu Tanda Penduduk lebih dari satu. Menurut

UU No 23 Tahun 2006 tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan

bahwa penduduk Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu Kartu Tanda

Penduduk. Hal ini berarti dengan adanya Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini

maka akan mengurangi resiko penduduk Indonesia mempunyai Kartu Tanda

Penduduk lebih dari satu atau Kartu Tanda Penduduk ganda.

Perlu diketahui bahwa program Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini

merupakan program pemerintah yang harus dilakukan oleh setiap lapisan

masyarakat untuk mendukung serta membantu menjalankan program

pemerintahan di Indonesia. Sehingga untuk menunjang pengetahuan dan

mengenalkan masyarakat tentang adanya program pemerintah Kartu Tanda

Penduduk Elektronik ini maka Dinas Kependuduakan bagian Catatan Sipil

melakukan kegiatan sosialisasi di setiap daerah. Menurut Soerjono Soekanto
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(2010:55) sosialisasi adalah proses interaksi sosial yakni dasar sosial, merujuk

pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Sosialisasi merupakan salah satu

kampanye media komunikasi massa. Menurut Rogers (1985:3) kampanye media

komunikasi massa untuk pembangunan biasanya mempunyai pengaruh yang

paling besar terhadap bagian khalayak yang lebih beruntung. Sehingga dengan

dilakukannya sosialisasi untuk program pemerintah maka akan memberikan

pengaruh yang besar terhadap pemerintahan di Indonesia.

Komunikasi massa adalah salah satu jenis dari bentuk-bentuk komunikasi.

Menurut Devito (Edisi Kelima:564) komunikasi massa dapat didefinisikan dengan

memusatkan perhatian pada lima variable yaitu sumber, khalayak, pesan, proses,

dan konteks yang terkandung dalam setiap tindak komunikasi dan

memperlihatkan bagaimana kelima variable ini bekerja pada media

massa.Sehingga komunikasi massa merupakan proses suatu komunikasi yang

harus memperhatikan kelima varaibell tersebut. Menurut Nurudin (2007:95-133)

ada 8 elemen-elemen komunikasi massa yaitu komunikator, isi, audience, umpan

balik, gangguan, gatekeeper, pengatur dan filter.

Sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan salah satu

bentuk kegiatan komunikasi dan suatu jembatan penyampaian informasi yang

berperan aktif sebagai media informasi pembelajaran atau penyebaran

pengetahuan mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronikdari Dinas

Kependudukan bagian Catatan Sipil kepada masyarakat umum yang menjadi

kewenangannya. Pentingnya sosialisasi yang efektif dan berkualitas berpengaruh

besar dalam berjalannya program pemerintah dan tingginya partisipasi masyarakat
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mendukung pemerintah melaksanakan program Kartu Tanda Penduduk

Elektronik. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan yaitu

melalui berbagai media. Mulai dari media elektronik, media cetak, hingga

memberi sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi melalui media

elektronik seperti radio maupun blog juga telah dilakukan pihak Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan media cetak seperti koran, baliho,

pamflet, bahkan banner. Sosialisasi secara langsung pun juga sering dilakukan

Dinas Kependudukan di berbagai daerah di Indonesia untuk menunjang

pemberian informasi kepada masyarakat tentang program pemerintah. Seperti

sosialisasi yang dilakukan saat ada event-event tertentu. Dinas Kependudukan

juga mensosialisasikan program Kartu Tanda Penduduk Elektroniksecara bertatap

muka dengan khalayak agar masyarakat lebih mengerti serta paham tentang

pentingnya program tersebut dan memberikan arahan kepada masyarakat tentang

prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik. Sehingga masyarakat dapat bersama-sama berpartisipasi membantu

menjalankan program pemerintah.

Sosialisasi yang dilakukan tentunya diharapkan dapat membentu suatu

komunikasi yang efektif. Menurut Kelman dalam Hamidi (2007:74)jika

dipandang dari komunikan, komunikasi yang efektif akan terjadi apabila

komunikan mengalami yang pertama internalisasi yaitu jika komunikan menerima

pesan yang sesuai dengan system nilai yang dianut. Yang kedua identifikasi diri

yang terjadi pada komunikasi (self-identification) adalah jika komunikan merasa

puas dengan meniru atau mengambil pikiran atau perilaku dari orang atau
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kelompok lain. Dan yang terakhir apabila adanya ketundukan (compliance) yakni

akan terjadi jika komunikan yakin akan mengalami kepuasan, mengalami reaksi

yang menyenangkan, memperoleh reward (balasan positif) dan terhindar dari

punishment (keadaan, kondisi yang tidak enak) dari komunikator, jika menerima

atau menggunakan isi pesannya.

Sosialisasi dari suatu program atau kebijakan pemerintah tidak lepas dari

tanggung jawab dan peran aparatur pemerintahan, upaya dan tahapan-tahapan

yang terencana, terorganisir dan kerjasama yang baik diharapkan mampu

mencapai hasil yang efektif dan sesuai dengan target yang ditentukan sebelumnya.

Pentingnya sosialisasi yang efektif juga akan memberikan pengaruh bagi

masyarakat untuk lebih mengenal program Kartu Tanda Penduduk Elektronik

yang sudah diterapkan di Indonesia. Sosialisasi secara terencana untuk

mengenalkan program pemerintah Kartu Tanda Penduduk Elektroniktelah

dilakukan oleh Dinas Catatan Sipil kepada seluruh masyarakat. Baik masyarakat

yang berada di pedesaan maupun yang berada di perkotaan. Padahal sebagai

masyarakat perkotaan yang telah melek teknologi seharusnya bisa dengan mudah

menerima informasi yang telah diberikan oleh Dinas Kependudukan. Namun tidak

semua masyarakat dapat menerima dengan baik sosialisasi tersebut. Kurangnya

pengetahuan dan partisipasi masyarakat tentang Kartu Tanda Penduduk

Elektronikini tentunya akan menghambat program pemerintah Indonesia. Menurut

data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, Kabupaten

Blitar merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk sebesar 1.348.711 jiwa

pada Januari 2017. Dari total jumlah penduduk sebanyak 1.348.711 jiwa,
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sebanyak 1.041.979 penduduk sudah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk.

Namun dari total penduduk yang sudah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk,

sebanyak 95.663 belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Berdasarkan dari data tersebut, masih banyak masyarakat Kabupaten Blitar

yang belum ikut berpartisipasi dalam mendukung program kebijakan pemerintah.

Sehingga fenomena ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti apakah

efek pesan sosialisasi yang dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil

sampai kepada masyarakat sehingga mempengaruhi keputusan masyarakat untuk

membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peneliti tertarik untuk meneliti

seberapa besar efek pesan yang ditimbulkan dari sosialisasi terhadap tindakan

masyarakat dalam membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik.Berdasarkan

pemaparan  latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul Efek Pesan

Sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Tindakan

Masyarakat Membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian yang

diangkat oleh peneliti adalah

a. Apakah ada atau tidak efek pesan yang ditimbulkan dari sosialisasi Kartu

Tanda Penduduk Elektronik terhadap tindakan masyarakat dalam membuat Kartu

Tanda Penduduk Elektronik?

b. Seberapa besar efek pesan yang ditimbulkan dari sosialisasi Kartu Tanda

Penduduk terhadap tindakan masyarakat dalam membuat Kartu Tanda Penduduk

Elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui ada atau tidaknya efek pesan yang ditimbulkan oleh

sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik terhadap tindakan masyarakat

membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

b. Untuk mengetahui seberapa besar efek pesan yang ditimbulkan oleh

sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik terhadap tindakan masyarakat

membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperluas,

dan memperkaya pengetahuan dalam bidang Ilmu Komunikasi serta berguna bagi

pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya tentang efek pesan sosialisasi.

penelitian ini juga diharapkan dapat memerikan informasi dan referensi khususnya

bagi para mahasiswa Ilmu Komunikasi yang mengadakan penelitian sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, manfaat,

pengetahuan dan pemahaman tentang efek pesan sosialisasi. Selain itu, penelitian

ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam praktik

mensosialisasikan program pemerintah lainnya.


