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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dikaji tentang penelitian terdahulu, kajian pustaka serta 

landasan teori yang berhubungan dengan pengelolaan kesan dengan teknik 

normalisasi stigma.  

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang terkait dengan topik dalam disertasi yang saya tulis 

ini sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Muhammad Saleh Nuwa, Stefanus Mendes dan Antonius 

Rino Vanchapo (2019) dalam artikel yang berjudul “Penanganan terhadap 

Stigma Masyarakat tentang orang dengan HIV/AIDS(ODHA) di Komunitas", 

menurut penelitian ini bahwa Stigma terhadap ODHA di masyarakat dapat 

diatasi dengan berbagai cara seperti: memberikan pendidikan kesehatan 

untuk peningkatan pengetahuan masyarakat tentang HIV dan AIDS; 

meningkatkan peran dari masyarakat madani (peran tokoh masyarakat 

maupun agama); meningkatkan dukungan sosial teman sebaya dan 

meningkatkan dukungan sosial masyarakat. 

Berlina Situmeang (2017) dalam artikel yang berjudul “Hubungan 

HIV/AIDS dengan Stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS di kalangan 

Remaja 15-19 Tahun (Analisa data SKDI Tahun 2012)” menurut penelitian 

ini bahwa 71,63 % remaja mempunyai stigma terhadap ODHA dan yang 

mempunyai pengetahuan kurang tentang HIV/AIDS berhubungan dengan 

stigma terhadap ODHA setelah dikontrol oleh keterpaparan media massa. 

Perlu dilakukan peningkatan pengetahuan tentang HIV/AIDS pada remaja 

guna mengurangi stigma terhadap ODHA. 
 

Nasriati (2017) yang berjudul Stigma dan dukungan keluarga dalam 

merawat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) hasil penelitiannya didapatkan 

stigma tinggi dari 13 responden (52%) dan stigma rendah dari 12 responden 

(47%) dan dukungan baik dari 10 responden (40%) dan dukungan buruk dari 

15 responden (60%). Dengan menggunakan Fisher Exact untuk uji 
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statistiknya didapatkan hasil ada hubungan antara stigma dengan dukungan 

keluarga dalam merawat orang dengan gangguan jiwa dengan (p 

value=0,0082) 
 

Azmat & Lakhani (2015) peneliti asal Pakistan yang berjudul The 

Impact of Branding on Consumer Buying Behavoir, Menurut penelitian ini 

semua faktor secara statistik signifikan tetapi hanya gendera dalah satu-

satunya variabel yang tidak signifikan secara statistik dan nilainya berbeda 

dari 0. Pada tabel reliabilitas, itu adalah dihitung bahwa validitas dan 

reliabilitas penelitian adalah 89,6% yang bagus. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa branding berdampak pada perilaku konsumen dalam kaitannya dengan 

ketergantungan berbeda dan variabel independen.  

Menurut Wright (2016) peneliti asal Brasil dalam Marketing Public 

Relations Strategies to Develop Brand Awareness of Coffee Products. 

Penelitian ini menyajikan kualitatif studi kasus yang menggabungkan dua 

perusahaan Cina dengan anak perusahaan di Brasil. Itu dilakukan melalui 

wawancara mendalam dengan anggota yang berbeda dari perusahaan yang 

diteliti, yang temuannya adalah model dikembangkan yang menjelaskan hal 

positif dan/atau efek negatif dari atribut umum Cina (pasar tenaga kerja, 

kerangka kerja dan pendidikan lembaga) tentang merancang produk-produk 

dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu diingatan konsumen 

(preposisi nilai, penggunaan aset dan sumber dana, target utama dan 

penguatan gambar), yang mempengaruhi strategi biaya-manfaat merek di 

taraf internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model 

agar dapat memahami bagaimana perusahaan Cina memposisikan merek 

mereka secara strategis, mempertimbangkan sebab-sebab efek negara asal 

(COO), kapan melalui proses internasionalisasi 

Menurut Rashid (2015) peneliti asal Malaysia dalam penelitiannya 

yang berjudul Brand Identity: Introducing Renewed Concept For Coffee 

Shops  yang hasil temuan adalah menyarankan bahwa proses menciptakan 

dan membangun identitas merek lebih rumit daripada hanya menciptakan 

citra visual untuk membangun kekhasan. Kebutuhan untuk memiliki 
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pemahaman yang sama tentang istilah "merek" sangat penting untuk memiliki 

lebih lanjut pemahaman merek, dan juga identitas merek.  

Sebuah merek diharapkan lebih bergaung dengan konsumen jika 

memiliki tanda identifikasi, simbol, kata (s) atau campuran dari mereka untuk 

membedakan produknya atau layanan dari perusahaan lain, sehingga 

menciptakan identitas unik. Merek adalah suatu nama, kata, tanda, simbol, 

atau desain kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasikan pembuat atau 

penjual produk dan jasa tertentu. Dari pengertian diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa merek adalah suatu nama, istilah, simbol, tanda, desain, 

atau kombinasi dari semuanya yang digunakan untuk mengidentifikasikan 

produk dan membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing. 

Penelitian selanjutnya Philip Kotler (2002) pada buku edisi ke empat yang 

berjudul “New exciting ideas and perspectives on brand building”  Ide dan 

perspektif baru yang menarik dalam membangun merek” 

Kapferer (2008) dalam The New Strategic Brand Management bahwa 

seseorang tidak menghasilkan uang dengan menjual produk, tapi merek: 

artinya seperangkat nilai unik, berwujud dan tidak berwujud. Bahkan operator 

berbiaya rendah pun perlu bersaing mempercayai. Perasaan kita adalah 

bahwa, sedikit demi sedikit, branding telah dibangun sebagai bidang yang 

terpisah. Namun ada risiko bahwa komunitas merek yang jatuh cinta dengan 

citranya sendiri, Tentunya profesional merek dapat menjadi tergila-gila dan 

melupakan sumber ekuitas merek: produksi, servis, penempatan, 

pendistribusian, inovasi, penetapan harga dan periklanan, yang semuanya 

membantu menciptakan asosiasi dan efek nilai yang tertanam dalam memori 

jangka panjang klien.  

Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyyah (2014) yang berjudul  

Clicktivims sebagai dramaturgi di Media Sosial, menghasilkan temuan yaitu 

menunjukkan bahwa clicktivist menggunakan aksi dalam gerakan Ice Bucket 

Challenge sebagai upaya untuk menampilkan diri, seperti yang dijelaskan 

Goffman dalam konsep dramaturgi. Clicktivist menggunakan front region 

untuk mempercantik tampilan dirinya melalui aksi yang dilakukan, atau 
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pakaian dan atribut yang dikenakan. Clicktivist juga menggunakan 

pengelolaan kesan  agar dipersepsikan secara positif oleh penonton sesuai 

dengan gambaran/image ideal dirinya. Pengelolaan kesan  ditunjukkan 

melalui pakaian/atribut yang dikenakan, juga dari dialog dan gesture yang 

ditampilkan clicktivist. Sedangkan backstage merupakan fakta-fakta yang 

terdapat dalam aksi Ice Bucket Challenge yang dilakukan clicktivist. Fakta ini 

seringkali tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan clicktivist pada front 

stage-nya.  

Aini (2014) dalam “Presentasi Diri Ayam Kampus” (studi dramaturgi 

mengenai perilaku menyimpang mahasiswa di Pekan Baru). Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa tahap depan sebuah "Ayam kampus". Bisa 

beradaptasi dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat melalui 

peranan mereka bermain sebagai mahasiswa dilihat dari sikap fisik, sikap dan 

tingkah laku kampus dan lingkungan sosial lainnya. Sedangkan di belakang 

panggung dimana lingkungan lingkup yang lebih sempit dengan nilai dan 

norma yang sangat longgar memungkinkan mereka untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi, jenis kelamin, dan eksistensi diri sebagai glamor dan 

wanita modern dengan cara menjadi pekerja seks.  

Presentasi diri informan sebagai mahasiswi dan ayam kampus 

menunjukkan hasil dimana adanya perbedaan dari masing-masing informan 

dalam mengelola peran dan kesan yang ingin ditampilkan dan dirasakan oleh 

mereka dibandingkan saat mempresentasikan diri di panggung belakang yang 

cenderung memiliki ruang lingkup yang lebih kecil dengan jumlah anggota 

yang juga kecil dibandingkan panggung depan. Selain itu penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa istilah “mahasiswi” maupun “ayam kampus” tidak layak 

disematkan pada mereka mengingat kedua peran yang mereka lakoni tersebut 

tidak memiliki makna yang berbeda jika diaplikasikan pada panggung 

lainnya. 

Yassin (2013) Visibility Of PM Najib’S 100 Day in Office : A Framing 

Approach Of His Political Branding Identity,  yang melakukan penelitian 

tentang pencitraan politik semakin populer karena kompetitif dalam hal pasar 
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pemilih. Dengan keterlibatan pilihan konsumen atau pemilih, prinsip 

pencitraan merek praktis bisa dilakukan. Media memainkan peran penting 

dalam mempromosikan nama pemimpin dan menggambarkan citranya. Citra 

tokoh politik bisa diatur oleh media dan juga membuat mereka lebih menonjol 

dari yang lain. Akhir-akhir ini pencitraan merek politik semakin populer 

karena kompetitif dalam hal pasar pemilih. Pencitraan politik mirip dengan 

product branding yang melibatkan atribut seperti barang fisik, jasa, orang, 

organisasi, tempat atau gagasan yang bisa dikaitkan dengan partai politik 

yang dikenal sebagai organisasi dimana politisi (orang) mencari pertukaran 

gagasan dan janji untuk pemilih yang mendukung. 

Ahmeda, Political Brand Equity (PBE) Model: The Integration of 

Political Brands in Voter Choice, tulisan ini berusaha membangun 

pemahaman tentang pentingnya komunikasi internal ketika membangun 

merek politik yang kuat dengan menggunakan prisma merek Jean-Noel 

Kapferer, sebagai kerangka konseptual, makalah ini mengeksplorasi sikap 

anggota Partai Konservatif Inggris terhadap pengembangan merek 

Konservatif sebagaimana yang dipersonalisasi oleh David Cameron. Ada 

implikasi yang jelas bagi para ahli strategi politik karena temuan-temuan 

menunjukkan bahwa sangat penting untuk melibatkan pasar internal dalam 

penciptaan strategi komunikasi pemasaran untuk sebagai penginjil merek 

mereka menafsirkan janji merek di tingkat lokal.  

Penelitian Tarih (2017) Political Branding/ Brand Personality and 

Voters’ Choice of Candidate: An Empirical Inquiry into 2015 Presidential 

Election in Nigeria yang meneliti pencitraan merek politik dan kepribadian 

merek atau dimensi yang memengaruhi pilihan pemilih kandidat sebelum dan 

selama pemilihan. Kepribadian merek dari dua kandidat paling menonjol 

(Goodluck PDP dan Buhari dari APC) dalam pemilihan presiden Nigeria 

2015 diperiksa. Temuan juga menunjukkan korelasi kuat antara dimensi 

kepribadian merek kedua kandidat tetapi dengan peringkat yang berbeda dari 

skala yang menggambarkan dimensi merek mereka. Implikasi dari temuan ini 

kepada pemasar politik adalah untuk memanfaatkan kedua ekuitas merek 
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partai (PBE) dan karakter kepribadian yang dihargai kandidat dalam 

menyusun strategi kampanye berorientasi hasil untuk pemasaran kandidat. 

Pada penelitian C. Pich & G.Armannsdottir (2015) Political brand 

image: an investigation into the operationalisation of the external orientation 

of David  Cameron’s Conservative brand, Penelitian ini menunjukkan 

penerapan enam variabel atau dikenal sebagai 'kerangka citra merek' untuk 

lingkungan politik. Namun, penerapan kerangka citra merek dalam 

konseptualisasi aslinya terbukti bermasalah. Banyak variabel citra merek 

diklarifikasi, diartikulasikan ulang dan disederhanakan untuk mengatasi 

konteks politik. Konseptualisasi halus ini memberikan pemahaman 

mendalam tentang cara menyelidiki citra merek politik Partai Konservatif 

David Cameron. 

Selanjutnya Salniza (2016) yang bertajuk “An Empirical Study in 

Voting  Behavior and Political  Brand”. Menurut penelitian tersebut 

pemasaran politik masih merupakan arena yang dicari terutama dalam hal 

kesetiaan pemilih terhadap merek politik. Studi saat ini secara empiris 

mencoba untuk menguji hubungan antara kepercayaan pihak dan komitmen 

pemilih dengan kesetiaan pemilih untuk mengatasi keterbatasan dalam upaya 

sebelumnya. Data dikumpulkan dari para pemilih "merek partai" di tiga 

daerah pemilihan di Yordania. Teknik PLS-SEM telah diterapkan pada 

sampel 208 pemilih untuk menguji hubungan yang dihipotesiskan. 

Menurut Lubis (2016) presentasi diri seorang Intel di Sat Intelkam 

Polres Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dalam pengungkapan kasus Pencurian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan harus mengelola kesan 

dengan mengubah pengaturan font dan personal saat berada pada tahap depan 

ini dilakukan agar orang tidak curiga terhadap kehadiran mereka saat 

pengungkapan pencurian. Setiap kecerdasan memiliki peran tersendiri yang 

telah dipersiapkan di belakang panggung, sebuah peran yang dilakukan sesuai 

dengan karater mereka ingin menunjukkan waktu di depan panggung. Di 

bagian belakang panggung (back stage) tetap merupakan kecerdasan manusia 

yang sesuai dengan kepribadian mereka saat berada di keluarga dan teman 
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terdekat. Karena di tahap belakang (back stage) intel berinteraksi dengan 

lingkungan yang diciptakan agar sesuai paling dekat tanpa kecerdasan 

sekaligus makhluk sosial.  

Presentasi diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk 

menumbuhkan kesan kepada orang lain sesuai dengan individu. Persentase 

diri biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan profesi tertentu seperti 

kecerdasan. Intelijen berfungsi sebagai penyidik kasus harus menampilkan 

diri dengan baik kepada para penjahat dan masyarakat. Hal ini dilakukan 

dalam pengungkapan kasus pidana seperti pencurian yang sering terjadi di 

Rokan Hilir dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Saat tampil sendiri 

biasannya seorang intelijen memiliki panggung depan sebagai anggota polisi 

yang menyamar untuk menyelidiki kasus tersebut dan tahap belakang sebagai 

orang yang berada. Dua tahap itu terkandung dalam teori Dramaturgi yang 

dipopulerkan oleh Goffman. 

Selanjutnya dibahas oleh Ramadhanti (2016) The Phenomenon of 

Utilization Instagram as a Personal Branding Medium yang artinya adalah 

Fenomena Pemanfaatan Instragram sebagai media branding pribadi, Yang 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna jejaring sosial instagram 

dapat melakukan personal branding dengan menghadirkan diri sebaik 

mungkin secara berurutan atau mencapai tujuan yang mereka inginkan.  

Instagram adalah media yang bisa dijadikan media untuk 

mengkomunikasikan personal branding-nya melalui foto, caption, hastag, 

dan juga comment section. Untuk mencapai tujuan personal branding, 

pengguna memainkan peran panggung depan untuk melakukan Pengelolaan 

kesan  agar bisa mencapai tujuannya, sedangkan pada tahap belakang, 

pengguna berusaha menjaga semaksimal mungkin sehingga tidak bisa 

merusak reputasinya. dan tidak terlihat oleh orang lain dan menyiapkan 

gambar, caption dan hastag untuk diposkan sebagai alat personal branding 

mereka. 

Sandi (2017) Perspektif dramaturgi dalam kasus mucikari di kalangan 

mahasiswa kawasan kampus Panam Kota Pekanbaru hasil penelitiannya 
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menemukan latar belakang kehidupan sosial siswa yang datang dari keluarga 

yang memiliki masalah ekonomi rendah, setiap germo latar belakang 

ekonomi tidak stabil sebelum menjadi mucikari, dan setiap germo sudah 

terbiasa hidup. Proses interaksi kerja meliputi karakteristik dan kinerja yang 

mumpuni di kampus dan lingkungan.  Di kedua lingkungan mimpinya yang 

sangat cerdas tanpa menimbulkan kecurigaan oleh orang disekitarnya. Proses 

kerja mucikari termasuk bagaimana melayani konsumen dan sistem kerjanya. 

Dalam melayani konsumen mucikari tidak sewenang-wenang menerima 

pelanggan, mucikari akan meminta persetujuan dari ayam kampusnya 

terlebih dahulu, lalu kampus yang disetujui lalu konsumen akan 

dipresentasikan mengenai pembayaran dan layanan pelacuran yang 

diberikan. 

Menurut Mustikasari, Bunga Fefiana, Mutiaz, Intan Rizky, 

Wiyancoko, Dudy (2017) dalam Representasi Diri Pemain Game Online 

Audition Ayodance (Kajian Dramaturgi Mengenai Representasi Diri Pemain 

dalam Wujud Avatar Game Online Audition Ayodance). Hasil penelitian ini 

adalah mengungkapkan bahwa seorang pemain memiliki kecenderungan 

dalam merepresentasikan dirinya sesuai kehidupan real life nya dan akan 

sangat berkebalikan bila terdapat alasan khusus seperti perbedaan gender, 

faktor agama, dan lainnya. Avatar merupakan wujud visual dalam dunia 

virtual game online yang menjadi media bagi pemain untuk berinteraksi dan 

berosialisasi dengan pemain lain.  

Selanjutnya Probo (2017) Pengolahan Citra dan Konstruksi Diri 

Pengajar pada Ruang Riil dan Ruang Virtual di Lembaga Pendidikan 

(Analisis deskriptif Dramaturgi Erving Goffman dalam Pengelolaan Karakter 

Tenaga pendidik di Ruang Kelas), didapatkan hasil yaitu guru dipandang 

sebagai media, sekaligus ujung tombak dalam pendidikan. Guru bukan saja 

membantu para siswa-siswi mengembangkan pengetahuan kognitifnya, tetapi 

juga dapat membantu siswa mengubah dan mengarahkan perilakunya 

menjadi semakin baik. Kekuatan karakter guru dapat membantu dan 

mengarahkan siswa semakin berkembang Peran penting seorang guru. 
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Karakter-karakter yang ingin diperlihatkan telah dikondisikan sedemikian 

rupa, sehingga proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan kondisi 

maksimal dan sesuai normalisasi stigma yang diinginkan. 

 
2.2. Kajian Pustaka 

2.2.1. Interaksi Sosial 

Menurut H. Bonner bahwa interaksi sosial merupakan suatu hubungan 

antara dua atau lebih individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu 

mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain 

atau sebaliknya (Ahmadi, 2007). Definisi ini menggambarkan adanya proses 

timbal-baliknya terjadinya interaksi sosial antara dua orang atau lebih. 

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, Oleh 

karena itu tanpa terjadinya interaksi sosial tidak akan ada kehidupan bersama 

manusia (Soekanto, 1985). Bertemunya antar orang perorangan secara fisik 

saja tidak akan dapat menghasilkan suatu pergaulan hidup dari suatu 

kelompok sosial dalam masyarakat. Pergaulan hidup dalam kelompok sosial 

baru akan terjadi bila orang perorangan maupun kelompok manusia dapat 

bekerja sama, untuk saling berbicara, dan sebagainya guna mencapai tujuan 

bersama yang telah disepakati, mengadakan persaingan antar kelompok, 

munculnya pertikaian dan lain-lain.  

Johnson (1988) menjelaskan bahwa Interaksi sosial di dalam 

masyarakat pada suatu kelompok adalah proses hubungan timbal balik antar 

satu individu dengan individu lainnya baik secara personal individu maupun 

secara kelompok. Selanjutnya oleh Weber dinyatakan bahwa suatu tindakan 

social dari individu yang secara pandangan secara langsung diarahkan kepada 

individu yang lain. Interaksi social adalah wadah masyarakat dalam berproses 

sedemikian rupa sehinnga terbangun pola hubungan antara satu individu 

dengan yang lainnya. Lebih lanjut Loomis mengatakan bahwa ciri penting 

interaksi social dapat terjadi antara: 

a. Jumlah pelaku interaksi lebih dari satu orang bisa dua atau 
lebih. 
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b. Simbol-simbol bisa digunakan untuk komunikasi antara para pelaku 
interaksi. 

c. Terdapat dimensi waktu yang terdiri dari masa lampau, kini dan 
masa akan datang yang menentukan aksi yang sedang berlangsung. 

d. Terdapat tujuan yang ditentukan, walaupun tidak sama dari 
perkiraan pengamat (Taneko, 1984) 

 

Selanjutnya menurut Young menyatakan bagaimana Interaksi social 

bisa terjadi: 

a. Antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan 

individu. 

b. Kelompok dengan kelompok. 

c. Orang dengan perorangan (Taneko, 1990) 
 

Sesungguhan interaksi sosial merupakan hubungan antar orang atau 

individu yang bermakna. Dengan hubungan tersebut maka terwujud situasi 

kontak makna yang direspon oleh kedua individu tersebut sehingga makna-

makna tersebut dituangkan dalam bentuk symbol-simbol. Misal saja perasaan 

suka dapat diungkapkan dalam bentuk senyum, bergandegtangan, memeluk, 

berjabat tangan dan tindakan-tindakan lainnya.  

Menurut Puspito (1992) bahwa para ahli bidang sosiologi 

mengklasifikasikan dari bentuk serta pola terjadinya interaksi sosial menjadi 

dua, yaitu proses sosial yang bersifat menggabungkan (associative processes) 

dan proses sosial yang menceraikan (dissociative processes). Proses sosial 

yang mengarah menggabungkan ditujukan bagi terwujudnya nilai-nilai yang 

disebut kebajikan-kebajikan sosial seperti keadilan sosial, cinta kasih, 

kerukunan, solidaritas dan dikatakan sebagai proses positif. Sedangkan 

proses sosial menceraikan mengarah kepada terciptanya nilai-nilai negatif 

atau asosial seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, 

pertentangan, perpecehan dan ini dikatakan proses negatif (Hendro 1992). 

Bentuk-bentuk proses sosial asosiatif adalah: 

1.   Kerja sama, yaitu suatu bentuk proses sosial dimana dua atau 
lebih perorangan atau kelompok mengadakan kegiatan bersama 
guna mencapai tujuan yang sama. Bentuk ini paling umum terdapat 
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di antara masyarakat untuk mencapai dan meningkatkan prestasi 
material maupun non material. 

2.   Asimilasi, yaitu berasal dari kata latin assimilare yang artinya 
menjadi sama. Secara sosiologis merupakan suatu bentuk proses 
sosial dimana dua atau lebih individu atau kelompok saling 
menerima pola kelakuan masing-masing sehingga akhirnya 
menjadi satu kelompok yang terpadu. Mereka memasuki proses 
baru menuju penciptaan satu pola kebudayaan sebagai landasan 
tunggal untuk hidup bersama. 

3.   Akomodasi, yaitu berasal dari kata latin acemodare yang berarti 
menyesuaikan. Secara sosiologis berarti suatu bentuk proses sosial 
yang di dalamnya dua atau lebih individu atau kelompok berusaha 
untuk tidak saling mengganggu dengan cara mencegah, 
mengurangi atau menghentikan ketegangan yang akan timbul atau 
yang sudah ada. Akomodasi ada dua bentuk yaitu toleransi dan 
kompromi. Bila pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini bersedia 
menanggung derita akibat kelemahan yang dibuat masing-masing. 
Bila masing-masing pihak mau memberikan konsesi kepada pihak 
lain yang berarti mau melepaskan sebagian tuntutan yang semula 
dipertahankan sehingga ketegangan menjadi kendor disebut 
kompromi (Hendro Puspito, 1989). 

 
Lebih lanjut, Puspito (1989) menjelaskan bentuk-bentuk dari disosiatif 

yang terdiri dari: 

1.   Persaingan, adalah bentuk proses sosial dimana satu atau lebih 
individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan bersama dengan 
cara yang lebih cepat dan mutu yang lebih tinggi. Dengan adanya 
persaingan itu, masyarakat mengadakan seleksi untuk mencapai 
kemajuan. 

2.   Penghalang (oposisi), berasal dari bahasa latin opponere yang 
artinya menempatkan sesuatu atau seseorang dengan maksud 
permusuhan. Oposisi adalah proses sosial dimana seseorang atau 
sekelompok orang berusaha menghalangi pihak lain mencapai 
tujuannya.  

3.   Konflik, berasal dari bahasa latin confligere yang berarti saling 
memukul. Konflik berarti suatu proses dimana orang atau 
kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara 
menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. 

 
Suatu bentuk interaksi akan dapat menguntungkan seseorang apabila 

berlangsung dengan adanya perhitungan rasional serta dapat mendatangkan 

keuntungan untuk seseorang yang menjalankannya. Namun juga dapat 

merugikan seseorang apabila kerjasama serta persaingan maupun pertikaian 
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dijalankan atas dasar emosional dan rasa sentimen yang tidak terkendali 

sehingga dampaknya kerap kali membawa kerugian serta kekecewaan bagi 

seseorang (Soemardjan dan Soemardi, 1974). 

Menurut Loomis (Taneko, 1984) ada beberapa ciri-ciri yang penting 

yang dapat dilihat dari interaksi sosial, antara lain:  

1. Pelakunya berjumlah lebih dari seorang, bisa dua atau lebih. 
2. Munculnya simbol-simbol sebagai bentuk komunikasi antara para 

pelaku. 
3. Menggunakan dimensi waktu terdiri dari masa lampau, kini, dan 

akan datang, yang dapat menentukan sifat dari aksi yang sedang 
berlangsung. 

4. Selalu ada tujuan tertentu, baik itu terlepas dari sama atau tidak sama 
dengan yang diperkirakan oleh pengamat.  

 
Menurut Hall bahwa setiap interaksi sering dijumpai suatu aturan yang 

berkaitan dengan hal ruang, waktu, gerak serta sikap tubuh. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa dalam situasi sosial seseorang cenderung akan 

menggunakan empat macam jarak yaitu jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, 

serta jarak publik. Selain itu, Hall juga  melihat bahwa dalam suatu masyarakat 

yang berbeda akan dijumpai penggunaan waktu secara berbeda pula karena 

masing-masing adanya persepsi yang berbeda terhadap waktu. Dengan 

demikian dalam interaksi yang terjadi kita tidak hanya dapat melihat apa yang 

akan dikatakan oleh orang lain, namun juga apa yang dilakukan oleh masing-

masing orang. Hal dikarenakan bahwa komunikasi non verbal atau bahasa 

tubuh yang bisa kita lakukan secara sadar (Edward, 1982). 

 

 

2.2.2. Impression Management 

Impression Management (Manajemen kesan) yang dikembangkan 

oleh Goffman merupakan bagian kajian teori dramaturgi. Pengelolaan kesan  

(pengelolaan kesan) adalah suatu usaha seorang individu yang dilakukan 

untuk dapat menciptakan kesan atau persepsi atas dirinya dihadapan publik. 

Pengelolaan kesan dilakukan terhadap simbol verbal ataupun simbol 

nonverbal yang melekat pada diri seseorang. Pada penelitian citra polisi 



25 
 

mengkaji sejauhmana pengelolaan kesan berada di panggung depan (front 

region) maupun panggung belakang (back stage) pada diri seorang personel 

polisi di wilayah hukum Kepolisian Negeri Bumi Pancasila yang mana 

Goffman telah membagi menjadi dua arah berdasarkan aktor yang 

memainkan peran tersebut, yaitu: 

a.   Panggung depan (front region). Membahas tentang pengelolaan 
kesan yang perankan oleh aktor personel polisi berkaitan dengan 
aspek penampilan (appearance) serta gaya (manner).  
1) Penampilan (appearance) dari pengelolaan kesan yang 

ditinjau berdasarkan segi penampilan yang dilakukan oleh 
aktor personel polisi meliputi sikap tampang dan pakaian. 
Bagaimana sikap tampang dan pakaian seorang personel polisi 
saat aktor tersebut ada bagian panggung depan (front region) 
yang diperlihatkan sehingga dapat menimbulkan kesan 
sebagaimana yang diinginkan oleh kalangan masyarakat 
Negeri Bumi Pancasila maupun oleh orang yang ada 
disekitarnya yang merupakan bagian dari pementasan di 
panggung depan. 

2) gaya (manner) dari pengelolaan kesan merupakan bagian yang 
dilihat dari segi gaya yang dilakukan oleh aktor personel polisi 
yang berkaitan dengan perilaku, sikap, mimik wajah, bahasa 
tubuh, isi pesan, serta cara berbicara maupun gaya bahasa pada 
ssar sedang melaksanakan perannya sebagai polisi. 

b.   Panggung belakang (back stage). Peneliti meneliti kehidupan 
aktor polisi yang berada di jalan tempat pengaturan lalu lintas 
maupun di tempat kerja, apa saja yang dipersiapkan oleh aktor 
polisi yang ditinjau sebagaimana telah dipaparkan di depan, 
sehingga bisa terjun di kehidupan aktor front regionnya. Dengan 
demikian akan dapat diketahui terjadinya perbedaan yang 
signifikan pada proses pengelolaan kesan dari kehidupan aktor 
back stage-nya bila dibandingkan dengan kehidupan aktor front 
region. Ada beberapa segi penting yang merupakan bagian dari 
kehidupan back stage aktor polisi antara lain: 
1) Penampilan. Meski penelitian ini meneliti tentang polisi 

Kepolisian Negeri Bumi Pancasila. Namun penampilan 
merupakan salah satu aspek yang menjadi fokus penelitian, 
karena pengelolaan kesan pada aktor polisi dapat 
memungkinkan ia menggunakan perias wajah pada kehidupan 
back stage-nya untuk kepentingannya; 

2) Pakaian berfungsi untuk membuat pencitraan terhadap aktor 
yang memakainya. Sehingga aspek pakaian yang dikenakan 
oleh aktor polisi juga menjadi bahan kajian dari penelitian ini. 

3) Sikap dan Perilaku Peneliti. Kajian ini fokus pada sikap dan 
perilaku dari aktor polisi di Kepolisian Negeri Bumi Pancasila.  
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4) Bahasa Tubuh merupakan salah satu identitas atau ciri khas 
dari aktor. Sebagaimana aktor polisi Kepolisian Negeri Bumi 
Pancasila, yang bisa dilihat pengelolaan kesan melalui gerak 
bahasa tubuhnya.  

5) Mimik Wajah merupakan bentuk ekspresi dari aktor saat 
mereka melakukan interaksi. 
 

Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 

pengelolaan kesan Goffman (1959) memperkenalkan Pengelolaan kesan  

sebagai kebutuhan  individu dalam mempresentasikan dirinya sebagai 

seseorang yang bisa diterima oleh orang lain. Sedangkan menurut Schlenker 

(1980), Pengelolaan kesan  terdiri dari perilaku individu saat menciptakan, 

mengendalikan, serta menata atau menjaga citra diri mereka (self image), dan 

hal tersebut mempengaruhi cara mereka dianggap oleh orang penting lainnya. 

Usaha Pengelolaan kesan  yang merupakan bagian dari presentasi diri ini jelas 

digunakan oleh banyak figur publik.  

Konsep diri dan pengelolaan kesan saling berkaitan. Konsep diri 

merupakan suatu pengamatan yang kita lakukan terhadap diri kita bagaimana 

kita melihat gambaran diri dan memberikan peniaian terhadap diri kita 

sendiri. Sedangkan pengelolaan kesan berkaitan dengan bagaimana orang 

melihat kita dengan segala atribut,yang notabenenya berasal dari konsep diri 

kita yang kita buat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh orang 

lain ketika memandang diri kita sangat berperan dalam pembentukan konsep 

diri kita dan bagaimana kita mengelola kesan. 

Teori pengelolaan kesan, konsep diri merupakan suatu gambaran diri 

guna membentuk serta dibentuk oleh adanya interaksi sosial (Schlenker, 

1980). Konsep diri akan berubah dan berkembang sesuai dengan perjalanan 

hidup sosial seseorang. Schlenker (1980) juga menjelaskan bahwa setiap anak 

akan mengantisipasi setiap perilaku yang mereka miliki terhadap sesama serta 

bagaimana orang lain itu melakukan dan mengevaluasi mereka. Mereka juga 

melakukan kontrol terhadap kesan yang dibentuk oleh orang lain serta 

melakukan kontrol terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan interaksi 

sosial. Sedangkan identitas sosial seseorang akan mengacu pada bagaimana 
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orang tersebut didefinisikan serta dianggap dalam aktivitas interaksi sosial 

(Schlenker, 1980). 

 
2.2.3. Impression Management Dalam Perpektif Dramaturgi 

 

Pada bidang psikologi, sosiologi dan sosial, pengelolaan kesan  adalah 

tujuan diarahkan proses sadar atau tidak sadar di mana orang berusaha untuk 

mempengaruhi persepsi orang lain tentang benda, orang atau peristiwa, 

mereka melakukannya dengan mengatur dan mengendalikan informasi dalam 

interaksi sosial (Piwinger & Ebert, 2001). Hal ini biasanya digunakan secara 

sinonim dengan presentasi diri, dimana seseorang mencoba untuk 

mempengaruhi persepsi citra mereka.  

Gagasan pengelolaan kesan  juga mengacu pada praktek dalam 

komunikasi profesional dan hubungan masyarakat, dimana istilah ini 

digunakan untuk menggambarkan proses pembentukan perusahaan atau citra 

publik organisasi. Selain itu, pengelolaan kesan juga digunakan sebagai 

upaya untuk menggambarkan kontrol self relevant yang ditampilkan dalam 

aktivitas interaksi sosial yang nyata atau yang dibayangkan. Oleh sebab itu, 

seseorang bisa saja mengelola pertunjukan dari kelompok lain di luar diri 

mereka seperti kota-kota, perusahaan, serta individu lainnya (Leary & 

Kowalski, 1990). 

Jones seorang psikolog sosial membawa kajian pengelolaan kesan  

dalam bidang psikologi selama 1960-an serta memperluas cakupannya  guna 

mengontrol karakteristik pribadi dari masyarakat. Berkat karyanya ini 

sehingga memicu perhatian terhadap kajian pengelolaan kesan sebagai suatu 

proses interpersonal yang lebih mendasar.  

Membicarakan pengelolaan kesan tentu saja tidak bisa dilepaskan dari 

kajian teori dramaturgi. Dimana dramaturgi dijadikan sebagai sarana dan 

bentuk komunikasi yang dipergunakan oleh manusia sehari-hari. Dalam teori 

dramaturgi dijelaskan bahwa setiap identitas manusia mengalami 

ketidakstabilan serta setiap identitas manusia adalah bagian kejiwaan 

psikologi seseorang yang mandiri.  



28 
 

Setiap identitas dari manusia tidak tetap dan bisa berubah-ubah 

tergantung dari aktivitas interaksi dengan manusia lainnya. Dari sini 

dramaturgi masuk, bagaimana upaya kita dapat menguasai interaksi yang 

terjadi. Pada dramaturgi, interaksi sosial diartikan sama sebagai pertunjukan 

teater. Manusia merupakan aktor yang menggabungkan karakteristik dari tiap 

personal yang ditujukan terhadap orang lain melalui peran pertunjukan dari 

dramanya sendiri. Guna mencapai tujuan dari perannya itu, manusia akan 

berusaha untuk mengembangkan berbagai perilaku guna lebih mendukung 

perannya itu.  

Pada pertunjukan drama, bahwa seorang aktor drama kehidupan harus 

mempersiapkan setiap kelengkapan dari pertunjukan. Hal ini bertujuan agar 

dapat meninggalkan kesan baik terhadap lawan interaksi serta dapat 

memuluskan jalan guna mencapai tujuan. Selain itu, dengan cara mengelola 

informasi yang diberikan terhadap orang lain, kita akan dapat untuk 

mengendalikan pemaknaan yang diberikan oleh orang lain terhadap 

keberadaan diri kita. Hal ini dimaksudkan untuk memberi tahu kepada orang 

lain mengenai jati diri kita (Mulyana, 2003).  

Goffman memberikan istilah tindakan di atas dengan pengelolaan 

kesan. Selain itu, Goffman melihat ada perbedaan peran yang dimainkan oleh 

aktor dalam berakting antara di panggung depan (front stage) dengan di 

panggung belakang (back stage) dalam drama kehidupan. Saat di panggung 

depan yang dilihat penonton, maka kita memainkan peran (berakting) dengan 

sebaik-baiknya sehingga penonton mengerti dan memahami maksud dan 

tujuan kita berakting. Namun akting ini dibatasi oleh konsep drama agar 

tujuan dari pertunjukan dapat berhasil. Sedangkan di panggung belakang, kita 

tidak dilihat oleh penonton sehingga kita berperilaku dan berekspresi secara 

bebas tanpa harus dibatasi dengan alur cerita sebagaimana yang harus 

diperankan. 

Dramaturgi dapat diilustrasikan sebagai aktivitas akting yang 

dilakukan oleh aktor (manusia). Aktivitas peran ini disesuaikan dengan tujuan 

peran yang ingin dicapai sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya. 
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Goofman sendiri mengembangkan management impression (pengelolaan 

kesan) yang merupakan bagian dari dramaturgi sebagai bentuk usaha individu 

untuk menciptakan kesan tertentu dalam dirinya terhadap publik. Pengelolaan 

kesan dilakukan baik terhadap simbol-simbol verbal maupun simbol-simbol 

non verbal yang ada pada diri aktor (Mulyana, 2006).  

  
2.2.4. Citra Polri 

Mempertahankan citra yang positif dan baik akan meningkatkan rasa 

kepercayaan dari masyarakat. Namun citra akan berubah menjadi negatif dan 

buruk apabila kurang didukung oleh adanya kemampuan serta kondisi yang 

sebenarnya. Sebagaimana beberapa contoh menyangkut citra institusi Polri 

yang berkaitan dengan peristiwa pengeboman di beberapa tempat di 

Indonesia. Citra positif dan kepercayaan masyarakat meningkat saat polisi 

berhasil menangkap pelaku pengeboman ang ada di Jakarta maupun di Bali. 

Namun sebaliknya, citra negatif juga muncul dan menurunkan kepercayaan 

masyarakat pada saat peristiwa salah tangkap yang dilakukan polisi terhadap 

pimpinan KPK beberapa waktu yang lalu (Pudjiastuti dan Fadhal, 2012).   

Citra merupakan suatu tujuan inti untuk menjaga keberlangsungan 

dari organisasi maupun institusi. Pengertian citra adalah sesuatu yang abstrak 

(intangible), namun bisa merasakan wujudnya berdasarkan dari penilaian, 

berupa respek dan tanda rasa hormat dari masyarakat luas terhadap 

keberadaan organisasi maupun institusi sebagai suatu badan yang dapat 

dipercaya, bersifat profesional serta dapat dipercaya untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik (Ruslan, 1994).  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), citra sebagai suatu 

pemahaman terhadap kesan yang muncul sebagai dampak pemahaman 

terhadap suatu kenyataan. Sedangkan Linggar (2000) mengatakan bahwa 

citra dalam humas yang baik merupakan suatu kesan yang benar, yaitu 

berdasarkan dari pemahaman, pengetahuan dan pengalaman berdasarkan 

atas kenyataan sesungguhnya. Dengan demikian citra yang ditonjolkan 

merupakan suatu pengalaman dan pengetahuan yang riil.  
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Reputasi atau citra didefinisikan sebagai a picture of mind, yaitu suatu 

gambaran yang ada di dalam benak seseorang. Citra dapat berubah menjadi 

buruk atau negatif, apabila kemudian ternyata tidak didukung oleh 

kemampuan atau keadaan yang sebenarnya. Citra merupakan suatu kesan 

untuk memunculkan opini publik yang positif yang dilakukan oleh 

perusahaan terhadap khalayak.  

Ruslan (1998) menjelaskan bahwa citra berlandaskan pada nilai 

kepercayaan dari individu secara konkrit sebagai cara pandang maupun 

persepsi yang kemudian individu mengalami proses akumulasi persuasi 

yang bisa berlangsung secara lambat maupun cepat sehingga membentuk 

opini public secara abstrak dan luas, yang kemudian disebut dengan citra 

(image). Sedangkan Rhenald Kasali (1991) mengartikan citra sebagai kesan 

yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman itu 

sendiri timbul karena adanya informasi.  

Kotler (1997) mengatakan bahwa citra sebagai sekumpulan dari ide, 

keyakinan serta kesan dari seseorang dalam memandang suatu obyek. Selain 

itu, Sutisna (2001) mengemukakan bahwa citra merupakan keseluruhan 

persepsi individu terhadap obyek terbentuk melalui pemrosesan informasi 

yang berasal dari berbagai sumber pada setiap waktu.  

Citra didefinisikan Buchari Alma (2002) sebagai kesan yang 

diperoleh sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman seseorang tentang 

sesuatu. Menurut Philip Henslowe (2003) citra adalah kesan yang diperoleh 

dari tingkat pengetahuan dan pengertian terhadap fakta (tentang orang-orang, 

produk atau situasi). 

Menurut Bill Canton dalam Ardianto&Soemirat (2010) dalam Dasar-

Dasar Public Relations, Bill Canton “Image: the impression, the feeling, the 

conception which the public has of a company; a conciously created 

impression of an object, person or organization” mengatakan bahwa citra 

adalah kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan; kesan 

yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rhenald_Kasali
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bill_Canton&action=edit&redlink=1
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Rakhmad dalam Soemirat dan Ardianto (2007), mendefinisikan citra 

sebagai gambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas, citra 

adalah dunia menurut persepsi. Berdasarkan pengertian para pakar di atas, 

citra dapat diartikan sebagai gambaran yang didapat oleh lingkungan di 

sekitar atau pihak lain sebagai hasil dari pengalaman dan pengetahunnya 

tentang suatu obyek. 

Menurut G. Sach dalam Soemirat dan Ardianto (2007) citra adalah 

pengetahuan mengenai kita dan sikap-sikap terhadap kita yang mempunyai 

kelompok-kelompok yang berbeda. Sedangkan pengertian citra ini kemudian 

disitir oleh Effendi dalam Soemirat dan Elvinaro Ardianto (2007) bahwa citra 

adalah dunia sekeliling kita yang memandang, terdapat empat komponen 

pembentukan citra antara lain: 
 

1)   Persepsi merupakan hasil dari pengamatan unsur lingkungan yang 
dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan dengan kata lain. 
Individu akan memberikan makna terhadap rangsang berdasarkan 
pengalamannya mengenai rangsang. Kemampuan mempersepsi 
inilah yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra.  

2)   Kognisi merupakan bentuk keyakinan diri dari personel polisi 
terhadap stimulus keyakinan ini akan timbul apabila personel 
tersebut harus diberikan informasi-informasi yang cukup dapat 
mempengaruhi perkembangan kognisinya. 

3)   Motivasi dan sikap yang ada akan menggerakan respon seperti 
yang diinginkan oleh pemberi rangsang. Motif adalah keadaan 
dalam pribadi personel polisi yang mendorong keinginannya untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. 

4)   Sikap merupakan bentuk kecenderungan untuk bertindak, 
berpersepsi, berfikir, dan merasa dalam menghadapi obyek, ide, 
situasi atau nilai. Sikap bukan prilaku tetapi merupakan 
kecenderungan untuk berprilaku dengan prilaku tetapi merupakan 
kecendrungan untuk berprilaku dengan cara-cara tertentu, sikap 
mempunyai daya pendorong atau motivasi sikap menentukan 
apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu, menentukan 
apa yang disukai, diharapkan dan diinginkan, sikap mengandung 
aspek evaluatif artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak 
menyenangkan, sikap juga diperhitungkan atau diubah. 
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Gambar 1. Model Pembentukan Citra 
Sumber: Soemirat dan Elvinaro Ardianto (2007) 
 

Model pembentukan citra di atas memperlihatkan sebuah stimulus 

(rangsangan) dari ekstern masuk kemudian berubah menjadi persepsi. Namun 

stimulus eksternal yang dipengaruhkan kepada individu bisa saja ditolak 

maupun diterima. Apabila stimulus ditolak maka proses pembentukan citra 

tidak akan berlanjut, karena stimulus dianggap kurang efektif dalam memberi 

pengaruh kepada individu, karena tidak ada tanggapan dari individu. Namun 

apabila stimulus diterima, maka akan terjadi proses pembentukan citra, hal 

ini disebabkan karena adanya tanggapan dan perhatian dari individu terhadap 

stimulus. 

Bila peran public relations dihubungkan dengan publik, harus mampu 

untuk mengorganisasikan setiap pesan (message) agar setiap rangsangan 

yang masuk dapat diterima dengan baik oleh publik guna menjaga citra baik 

organisasi atau institusi. Untuk itu, citra organisasi harus dapat dijaga dengan 

baik, dengan cara memberikan respon yang baik terhadap setiap stimulus. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu citra terbentuk atas empat 

komponen yaitu persepsi, koginisi, motivasi serta sikap. Dimana empat 

komponen ini saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lainnya. 
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Ada enam panduan umum yang dapat dilakukan dalam membangun 

citra, yaitu (Wasesa, 2006):  

1)   Memetakan persepsi. Tahap ini dimulai dengan mengaudit citra 
organisasi dalam pandangan publik atau masyarakat. Berdasarkan 
persepsi masyarakat itu, lalu memetakan titik fokusnya yang 
kemudian melakukan sinkronisasi dengan visi manajemen 
organisasi. 

2)   Menyesuaikan dengan visi manajemen. Penyesuaian aktivitas 
manajemen dengan program humas merupakan hal yang mutlak 
agar program humas dapat menunjang pencapaian visi manajemen. 

3)   Pahami stakeholder. Efektivitas program tercapai apabila 
program yang direncanakan dan dibuat memahami stakeholder 
yang akan menjadi target program, sehingga program yang disusun 
sesuai dengan keingingan dan kebutuhan stakeholder. 

4)   Fokus.  Progam yang dipersiapkan harus terpusat pada titik 
tertentu dalam pengembangannya. Adanya Titik fokus akan 
mempermudah humas dalam mensosialisasikan dan 
mengkomunikasikan program kepada publik, serta memudahkan 
dalam mengevaluasi progress program. 

5)   Kreativitas. Humas harus memiliki kreativitas dalam 
berkomunikasi sehingga program lebih efektif untuk dapat 
mempengaruhi persepsi publik. 

6)   Konsistensi. Pelaksanaan program humas secara konsisten 
merupakan suatu yang wajib karena menyangkut kemampuan 
humas dalam membentuk dan mengubah citra organisasi. 

 
Berikut ini gambaran unsur-unsur pembentuk citra yang merupakan 

suatu akumulasi dari citra produk, citra kinerja, citra lembaga, citra SDM, 

citra sistem dan citra budaya yang saling berkaitan satu dengan lainnya. 
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Gambar 2. Unsur-Unsur Pembentuk Citra 
Sumber: (http://Pertamina,  8 September 2008, 12.30) 

 
Penjelasannya:  

a. Citra Produk adalah pandangan dari masyarakat terhadap produk 

perusahaan, yang dibangun untuk menciptakan persepsi publik yang baik 

terhadap produk tersebut. Dengan demikian akan mempengaruhi mindset 

publik terhadap merek produk sehingga tertanam dalam benak 

pikirannya untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. 

b. Citra Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari moral, attitude dan 

profesionalisme. Moral dan attitude berkaitan dengan pelaksanaan kode 

etik dalam organisasi yang mengacu pada nilai-nilai kebenaran dan etika. 

Untuk itu setiap pegawai harus berperilaku sesuai dengan nilai kebenaran 

dan etika agar citra organisasi tetap baik. Sedangkan profesionalisme 

merupakan kemampuan, keterampilan dan keahlian pegawai yang 

berasal dari pendidikan dan pelatihan. 

c. Citra Budaya merupakan upaya organisasi untuk mengimplementasikan 

budaya positif secara internal organisasi. Sebagai contoh institusi 

kepolisian yang mengembangan budaya anti pungli, anti KKN, Polisi 

sebagai mitra masyarakat, dan Polisi melayani rakyat.  

d. Citra Sistem merupakan satu kesatuan dari birokrasi, prosedur dan aturan 

main yang tidak berdiri sendiri dan saling berkaitan guna mendukung 

pelayanan. Sebagaimana institusi kepolisian dalam merespon setiap 

pengaduan masyarakat, memproses dan menyelesaikannya sehingga 

akan berdampak pada citra polisi.  

CITRA  

SDM 

CITRA 

BUDAYA 
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e. Citra Kinerja merupakan cerminan dari keberhasilan institusi polisi 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh 

kinerja pelayanan institusi dalam membuat SKB, SIM, maupun 

menyelesaikan pengaduan dari masyarakat. 

R.P. Abelson menjelaskan bahwa untuk memahami opini dan persepsi 

publik bukanlah hal yang mudah karena menyangkut nilai kepercayaan 

(belief), sikap (attitude), serta persepsi (perception) yaitu pemaknaan dari 

masing-masing individu yang sangat dipengaruhi oleh fakto pengalaman 

masa lalu, latar belakang pendidikan, nilai yang dianur serta isu-isu yang 

sedang berkembang (Soemirat, 2004). Opini yang ada di masyarakat tidak 

bisa dihindarkan dari nilai kepercayaan, persepsi, sikap dan isu yang 

menyangkut institusi. Kepercayaan publik adalah sebagai hasil dari suatu 

proses yang panjang yang disebabkan faktor informasi dari media massa, 

serta dari pengalaman pribadi individu (Ward & Smith, 2003).  

Untuk membentuk kepercayaan dari publik merupakan suatu 

keharusan meskipun itu sesuatu yang tidakk mudah. Namun ketika 

kepercayaan publik sudah didapat maka akan sulit luntur karena adanya 

mindset yang telah tertanam dalam benak masing-masing individu. 

Sebagaimana pendapat Cram (2001) yang menjelaskan bahwa kepercayaan 

public dapat luntur bisa disebabkan oleh tiga faktor yaitu keingkaran (tidak 

menepati janji), membeberkan data yang bersifat rahasia, serta masalah 

keuangan. 
 

 
2.2.5. Polisi Promoter 

Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan denganfungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan (UU No 2 tahun 2002 

Pasal 1 ayat (1)). Keberadaan institusi kepolisian merupakan bentuk perang 

yang harus dimainkan berkaitan dengan simbol yang ada pada personil 

ataupun lembaga. Institusi kepolisian melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya atas dasar asas legalitas dari Undang-undang sehingga 

masyarakat wajib mematuhi dan mentaatinya.  
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Berbagai pemaknaan yang melekat pada peran polisi diantaranya 

adalah sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat harus mendapat 

pemahaman yang benar dari personil polisi sehingga dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawabnya bisa lebih professional. Adapun pemaknaan dari 

pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a)   Pengayom merupakan kemampuan dari anggota Polri untuk 
memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, ajakan, dorongan, 
pesan, serta nasehat kepada masyarakat sehingga bisa tercipta rasa 
aman dan tentram. 

b)   Pelindung merupakan kemampuan dari anggota Polri untuk  
memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat, agar 
terbebas dari ancaman, bahaya dan rasa takut, sehingga merasa 
aman, damai dan tentram. 

c)   Pelayan adalah anggota Polri yang setiap langkah pengabdiannya 
dilakukan secara bermoral, sopan, ramah dan porprosional (Arief, 
1998). 
 

Pemaknaan peran polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan 

seyogyanya tidak hanya tampil setiap langkah kegiatan apapun yang 

dilakukan oleh personil polisi berkaitan dengan tugasnya namun juga dalam 

perilaku dan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Tampilan perilaku dimaksud 

akan sangat tergantung pula kepada integritas pribadi masing-masing anggota 

polisi, untuk bisa dilaksanakan secara sadar baik dan tulus. Pada intinya 

perilaku yang ditampilkan dapat berwujud: 

a. Sebagai pelindung: Berikan bantuan kepada masyarakat yang merasa 

terancam dari gangguan fisik dan psikis tanpa perbedaan perlakuan. 

b. Sebagai pengayom: Dalam setiap kiprahnya, mengutamakan tindakan 

yang bersifat persuasif dan edukatif. 

c. Sebagai pelayan: Layani masyarakat dengan kemudahan cepat, simpatik, 

ramah, sopan, serta pembebasan biaya yang tidak semestinya. 

Sebagai pengayom, polisi selalu simpatik serta ramah tamah. Satu lagi 

konsep policy Polri adalah relevan kuat, yaitu Polisi harus memiliki kesadaran 

sebagai pemburu kejahatan (crime hunter). Di sini ada tiga konsep polisi yang 

relevan, yaitu etis, open, tanggap dan jangan merasa paling hebat. Sedangkan 
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sebagai pengawas masyarakat, Polisi harus tegas, berwibawa dan kalau perlu 

keras.  

Polisi dalam bertindak harus keras namun bukan berarti harus bengis, 

memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien namun tidak 

mengharapkan imbalan, dalam bertindak bersikap netral terhadap kesatuan 

manapun dan khususnya di bidang politik guna tegaknya azas netralitas 

kepolisian (Kunarto, 2001).  

Pemaknaan terhadap policy polri merupakan landasan falsafah 

personil polisi dalam melaksanakan tugas yang dipedomani sebagai standar 

minimum dalam berperilaku guna menjalankan tugas pokok sebagai berikut: 

1. Aspek keamanan dan ketertiban umum. 

2. Aspek perlindungan dari gangguan dan perbuatan yang melanggar 

hukum, aliran kepercayaan yang membahayakan, dan penyakit serta 

memberikan pelayanan perlindungan dan pertolongan yang baik kepada 

individu maupun masyarakat. 

3. Aspek pendidikan sosial yang berakitan dengan pembinaan kepatuhan 

dan ketaatan hukum bagai warga masyarakat. 

4. Aspek penegakan hukum yang menyangkut peradilan baik dalam 

penyidikan maupun penyelidikan. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999), profesionalisme dapat 

dimaknai sebagai kualitas, mutu, dan perilaku sebagai ciri dari profesi atau 

orang profesional. Sedangkan Anoraga (1998) memberi definisi 

profesionalisme merupakan bentuk keahlian, kecakapan, serta kedisiplinan. 

Profesionalisme merupakan perpaduan unsur antara kecakapan teknik yang 

dimiliki guna melaksanakan pekerjaan serta bentuk kematangan etika yang 

ada pada diri seseorang. Penggunaan kemampuan teknik saja tidak lantas 

menjadikan seseorang profesional.  

Selain itu, Witter menjelaskan bahwa profesionalisme memiliki arti 

yang sangat urgent karena menunjukkan pelayanan yang baik, menjamin 

perlindungan terhadap kesejahteraan public yang didasarkan pada 

kompetensinya serta berfungsi untuk memperbaiki suatu profesi. Sedangkan 



38 
 

Maister mendefinisikan profesionalisme sebagai bentuk kepedulian seorang 

teknisi namun tidak berkaitan secara langsung dengan ketrampilan teknis 

seseorang. Sikap profesional ditunjukkan dari keberanian untuk mengambil 

keputusan serta cara dia menyelesaian suatu permasalahan yang ada 

(Sibarani, dkk., 2001). 

Selain pendapat di atas, Legge dan Exley mendefinisikan 

profesionalisme adalah keterampilan atas pengetahuan yang diperoleh karena 

mengikuti pendidikan dan pelatihan yang kemudian diabdikan untuk 

kepentingan kemanusiaan berdasarkan kode etik profesi yang ditingkatkan 

secara terus menerus keahlian dan ilmunya (Kunarto, 1997). Pendapat Legge 

dan Exley tentang profesionalisme juga dikomentari oleh Koehn (2000) yang 

menyebut profesionalisme sebagai tindakan yang bertujuan untuk membantu 

pelanggan atas dasar ilmu pengetahuan guna mendapatkan rasa kepercayaan 

serta tanggungjawab dari kerja profesinya. 

Whitlam mengatakan bahwa profesionalisme merupakan bentuk 

pelayanan terbaik bagi klien yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan, 

dimana dalam Profesionalisme terkandung adanya perilaku otonom serta 

kemampuan untuk mengontrol perilaku diri (Djamin, 2000). Sedangkan 

dalam kaitannya dengan perilaku otonom, Meliala (2005) mendefinisikan 

profesionalisme sebagai wujud tindakan mandiri atau otonom sesuai dengan 

profesi yang berdasarkan sikap konsisten dan ilmu pengetahuan. 

Polisi yang professional dan hebat merupakan dambaan setiap Negara 

di dunia ini. Polisi professional adalah polisi yang dapat diandalkan serta 

dapat dibanggakan oleh bangsa, Negara dan masyarakat guna menjaga dan 

menanggulangi segala gangguan dan ancaman keamanan, ketertiban dan 

kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat. Publik sangat mengharapkan 

terciptanya lingkungan yang aman, tertib baik di rumah, tempat kerja, tempat 

belanja, tempat bermain, maupun tempat-tempat umum seperti tempat 

rekreasi, tempat keramaian, tempat pendidikan, dan tempat pelayanan sosial. 

Namun dilain pihak, kejahatan juga mengalami peningkatan baik 

secara kuantitas maupun kualitas seiring dengan kemajuan IPTEK. Kondisi 
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ini jelas harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat guna 

mendukung program POLRI dalam melaksanakan tugas pokoknya 

sebagaimana tercantum dalam UU nomor 2 tahun 2002 pasal 13 yaitu: (1) 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, 

(2) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan (3) Menegakkan 

hukum. 

Era modern saat ini, anggota Polri harus bisa menjawab dinamika 

tantangan tugas yang dihadapi. Komitmen itu ditunjukkan melalui kinerja 

profesional berdasarkan paradigma baru sebagai polisi sipil proaktif, 

responsif, humanis, dan modern. Kepolisian membuat formasi dalam bentuk 

program polisi promoter untuk mewujudkannya, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan di bidang 

hankamtibmas, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat yang berbasis 

teknologi. Upaya memantapkan profesionalisme menjadi komitmen 

pimpinan Polri yang diaktualisasikan lewat program program polisi promoter, 

yaitu peningkatan kualitas kinerja organisasi dalam akselerasi transformasi 

kultural. Salah satunya menginternalisasi nilai-nilai Tri Brata dan Catur 

Prasetya ke dalam relung hati tiap personel. 

Program Polisi promoter sudah dilaksanakan lebih dari tiga tahun dan 

hingga sampai sekarang. Visi polisi promoter memang tidak mudah. Hal ini 

terlihat dari jumlah personil polisi yang mencapai kurang lebih 430.000 orang 

yang tersebar dari tingkat Mabes POLRI sampai ke Polsek di pelosok tanah 

air dengan berbagai masalah yang komplek baik secara internal maupun 

secara eksternal. Harus diakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah polisi 

untuk menyelesaikan tunggakan permasalah yang belum diselesaikan. 

Meskipun demikian secara jujur juga harus mengakui banyak prestasi yang 

ditorehkan oleh institusi Polri dalam pengungkapan kasus narkoba, terorisme, 

korupsi, premanisme serta kegiatan pengamanan pada hari-hari besar agama 

seperti pengamanan idul fitri, pengamanan natal, perayaan hari Waisak, hari 

Nyepi, serta perayaan Imlek. 
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Kejahatan di masa milenial ini kebanyakan adalah kejahtan di dunia 

maya, sehinnga diperlukan manajemen media dalam menghadapi hegemoni 

media sosial. Di mana kita sadari bahwa perkembangan penggiat media sosial 

di Indonesia termasuk luar biasa. Penggunaan medsos yang lewat batas 100 

juta, Polri merespons juga menjadi institusi negara yang dalam tugas 

melayani masyarakat harus menjadikan media sosial sebagai sarana 

komunikasi dengan publik. Divhumas Mabes Polri berinisiatif menambah 

satu Biro yaitu Biro Multimedia yang bertugas menyusun rencana program 

terkait dengan manajemen media yang dibagi dalam tiga tahun mulai dari 

tahun 2017 ini sampai dengan tahun 2019 dan akan dilanjutkan pada tahun-

tahun berikutnya yaitu monitoring, analisis, PR (public relation) dan 

pelaporan. 

Coates (1972)  membedakan tiga tipe atau kualifikasi polisi yang 

berkaitan dengan predeposisi individu polisi dalam pelaksanaan tugas polisi 

yang professional yaitu: 

a.   Individu polisi harus sadar perannya adalah sebagai pelindung 
masyarakat, penjaga nilai dalam masyarakat dan bisa 
menggunakan kekuatan secara otoriter dengan cepat (The legalistic 
abusive officer; 

b.   Individu polisi harus mampu menjalankan aturan hukum tanpa 
memperdulikan nilai-nilainya sendiri (The task officer); dan 

c.   Individu polisi yang tidak menerapkan setiap aturan hukum dan 
bertindak sebagai penegak hukum, namun hanya berusaha untuk 
membantu masyarakat serta membantu memecahkan persoalan 
(The community service officer). 
 

Menurut Coates ada tiga tipe yang dikualifikasikan yang dirasa sudah 

tergerus oleh kemajuan zaman dan teknologi, untuk itu diperlukan ide-ide 

baru yang dapat meningkatkan profesionalisme polisi sehingga bisa dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat. Ide perubahan ini muncul sebagai dampak 

kemajuan yang cepat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga 

berimplikasi pada tuntutan sikap profesionalisme personil polisi. 

Penetapan IPTEK sebagai standar profesionalisme polisi merupakan 

suatu tuntutan dan tantangan akibat semakin beragamnya modus operandi 

kejahatan saat ini. Untuk itu perlu adanya langkah pencegahan yang lebih 
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efektif dan efisien yang disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan 

IPTEK di abad ke 21 serta diselaraskan dan disinkronkan dengan kaidah 

teoritik ilmu kepolisian guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

lebih baik. 

Menurut Sullivan (1985) ada tiga parameter untuk melihat 

standarisasi profesionalisme Polri dari aspek IPTEK yaitu: 

1.   Well Motivation berarti setipa anggota Polisi dalam melaksanakan 
tugasnnya harus memiliki motivasi yang baik. Well Motivation 
adalah salah satu unsur terpenting yang tidak bisa diacuhkan, 
karena motivasi yang baik yang dimiliki personel polisi sebelum 
menjadi seorang polisi akan sangat menentukan tindakan yang 
dilakukan dalam pekerjaan di masa mendatang. Oleh karena modal 
awal adannya kesiapan mental dan fisik yang baik dalam 
melaksanakan tugasnnya yaitu mengayomi, melindungi dan 
melayani masyarakat.  

2.   Well Education berarti pendidikan yang baik harus dimiliki oleh 
setiap personil polisi seperti, tingkat akademi (diploma) maupun 
pendidikan tinggi (sarjana). Well Education sangat berperan 
penting dalam menciptakan kualitas bagi personil polisi. Personil 
polisi yang berkualitas akan tercermin dari perilakunya dalam 
menjalankan tugas. Dengan demikian personil polisi akan 
memahami tugasnya di tengah-tengah masyarakat yaitu 
melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

3.   Well Salary berarti gaji yang memadai bagi personil polisi 
sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan dapat terhindar 
dari perilaku korupsi. 

   
Kualifikasi pendidikan (well education) sangat dibutuhkan dan sangat 

penting dalam menunjang kerja personil polisi. Namun gaji yang memadai 

(well salary) juga merupakan sesuatu yang sensitif dalam meningkatkan 

motivasi bekerja personil polisi. Bila dibandingkan dengan penegak hokum 

lainnya seperti hakim dan jaksa, maka gaji polisi masih dibilang relatif kecil. 

Selain 3 (tiga) standar profesionalisme sebagaimana pendapat 

Sullivan, masih ada 2 (dua) standar profesionalisme menurut Tabah (1991) 

yaitu: 

1.   Well Trained berarti pelatihan yang baik dan terus menerus bagi 
personil polisi dalam proses manajerial yang terkontrol serta 
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disinkronkan pendidikan dan pelatihan guna menciptakan personil 
polisi yang tangguh dalam menjawab tantangan ke depan dan atual. 

2.  Well Equipments berarti ketersediaan sarana dan prasarana dengan 
baik termasuk sistim dan sarana teknologi yang memadai guna 
mendukung pelaksanaan tugas personil polisi.  
 

Fungsi polisi di Indonesia cenderung untuk melaksanakan fungsi 

kontrol sosial masyarakat secara pre-emtif, preventif, dan refresif yang 

berdasarkan pada criminal justice system frame (kerangka sistim peradilan 

pidana). Oleh sebab itu, dalam melaksana tugas dan tanggungjawabnya 

personil polisi harus taat pada hukum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dalam fungsinya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban yang 

secara moral bertanggungjawab kepada masyarakat (Maskun, 2013). 

Guna lebih mewujudkan polisi yang merakyat, maka standardisasi 

profesionalisme polisi terus dirumuskan strategi pelaksanaannya. Hal ini 

bertujuan untuk menciptakan polisi yang lemah lembut, ramah, dan sopan 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian 

penegakan hukum secara tegas. Untuk itu, perlu adanya langkah konkrit guna 

mewujudkan output dari profesionalisme polisi yang dibarengi dengan 

pembinaan profesi bagi setiap personil polisi. Adapun ketentuan pembinaan 

terhadap profesi polisi tercantum dalam UU No, 2 tahun 2002 pasal 34 yang 

berbunyi: 

1.   Sikap dan prilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi 
Polri. 

2.   Kode Etik Profesi. Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban 
fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. 

3.   Ketentuan tentang Kode Etik Profesi Polri lebih lanjut diatur 
dengan Keputusan Kapolri. 
 

 

Pembinaan dalam pekerjaan sebagai polisi merupakan tuntutan yang 

harus dilakukan Polri guna menghadapi tantangan di masa mendatang melalui 

pembenahan kemampuan dan perilaku dari personil polisi guna 

meningkatkan kinerja dalam mencapai prestasi. Untuk itu, perlu adanya 
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langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh pimpinan Polri yang 

diawali dari proses rekrutmen personil polisi. 

Rekrutmen personil polisi harus mendapatkan calon personil polisi 

yang professional, yang dididik dan dilatih dengan baik dan proporsional 

guna menunjang pelaksanaan tugas di masa datang. Selain itu, personil polisi 

yang professional juga akan menunjang dalam promosi jabatan maupun 

analisis jabatan sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakat. Salah satu masalah yang dihadapi polisi adalah persoalan 

rekrutmen personil polisi. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang serius 

dari pimpinan Polri, karena merupakan awal dari proses pembinaan personil 

polisi. Meskipun dalam pola rekrutmen personil polisi sudah dilakukan 

analisis jabatan (anjab) yang berkaitan dengan persyaratan administrasi, 

kesehatan, tingkat pendidikan, serta bermacam tes lainya, namun 

kenyataannya proses rekrutmen personil polisi masih diwarnai adanya 

intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam penentuan kelulusannya.  

Perilaku dari pihak tertentu (oknum-oknum) dalam proses rekrutmen 

menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan oleh pejabat yang 

berwenang maupun masyarakat. Kondisi ini menggambarkan bahwa proses 

rekrutmen belum dilakukan secara jujur dan transparan sehingga muncul 

berbagai macam opini di masyarakat terhadap institusi Polri. Dengan 

demikian seharusnya pimpinan Polri memiliki komitmen untuk memperbaiki 

sistem rekrutmen personil polisi secara terbuka dan transparan sehingga dapat 

mengubah opini publik yang mencitrakan institusi Polri semakin positif. 

Pengawasan yang baik merupakan salah satu faktor pendukung 

pencapaian profesionalisme. Namun ada faktor lain yang sangat pentinf 

dalam optimalisasi profesionalisme personil polisi yaitu adanya komitmen 

moral. 

Ciri-ciri profesionalisme personil polisi yang memiliki komitmen 

moral sebagai berikut: 

a)   Kejujuran, merupakan sifat ketaatan dari kewajiban serta selalu 
menghargai hak orang lain. 
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b)   Tekad dalam jiwanya, merupakan keinginan yang dilandasi oleh 
niat beramal dan beribadah sebagai bentuk pengabdian diri kepada 
masyarakat dan lingkungannya. 

c)   Ketakwaan, merupakan sifat, akhlak, watak dan kepribadiaan 
personil polisi yang dilandasi dengan keimanan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. 

d)   Itikad baik, merupak perilaku yang selalu dilandasi dengan niat 
dan itikad baik guna mencapai tujuan yang baik dengan cara yang 
baik. 

e)   Tidak memiliki itikad jelek dalam melaksanakan tugas yang 
diamanahkan padanya dari masyarakat, bangsa dan Negara sesuai 
dengan aturan hukum. 

f)   Bangga pada profesi yang diwujudkan dengan mendahulukan 
kepentingan umum diatas kepentingan pribadi (Pudi Rahardi, 
2007). 

 

Profesionalisme personil polisi, komitmen moral merupakan modal 

utama yang menjadi pegangan bagi personil polisi dan pimpinan Polri. 

Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pejabat Polri guna 

meningkatkan profesionalisme personil polisi yaitu: 

a. Pemberian tanda pengenal sebagai pejabat penyidik bagi pejabat Polri di 

bagian reserse sebagai petugas resmi guna memberikan kepastian kepada 

masyarakat. 

b. Terciptanya mekanisme pengawasan di lingkungan polisi melalui 

kegiatan penataran pengawasan melekat di tingkat eselon pimpinan. 
 

 

 

 

 

 

2.3. Kajian Teori 

2.3.1. Teori Dramaturgi 

 

Dramaturgi bisa diibaratkan sebagai permainan peran oleh manusia 

tentunya permainan peran yang dimainkan oleh manusia tersebut disesuaikan 

dengan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Entah itu hanya sekedar untuk 

menciptakan kesan tertentu tentang diri kita dihadapan penonton ataupun 

suatu bentuk penghargaan lainnya yang kita peroleh dari permainan peran 
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tersebut.  

Menurut Goffman dalam bukunya   Presentation of Self in Everyday 

Life, yang diterbitkan tahun1959 bahwa dalam dramaturgi pertunjukan friksi 

di atas panggung dan dimainkan oleh seorang actor dengan menggunakan 

karakter orang lain yang sangat kental dengan pengaruh drama atau teater 

sehingga si penonton bisa memahami alur cerita yang disajikan dengan 

mendapatkan gambaran kehidupan dari tokoh tersebut.  

MenurutGoffman, tindakan permainan peran disebut dengan istilah 

pengelolaan kesan. Selain itu, ada dua bidang penampilan di atas panggung 

yaitu panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). 

Front stage merupakan bagian penampilan individu yang secara teratur 

berfungsi di dalam mode yang umum dan tetap untuk mendefinisikan situasi 

bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu (Goffman, 1995). 

Selain itu, front Stage merupakan bagian pertunjukan berfungsi untuk 

mendefinisikan kondisi pertunjukan yang terdiri dari dua bagian yaitu: setting 

pemandangan fisik yang harus selalu ada jika sang aktor (Polisi) saat 

memainkan perannya dengan berpakaian rapi dan berbagai asesoris 

pelengkap lainnya. Kemudian ada personal front yang berisi berbagai macam 

perlengkapan alat peraga sebagai cerminan perasaan dari sang aktor (Personel 

Polisi). Panggung   belakang (back   stage) sebagai tempat dari perrjalannya 

skenario pertunjukan yang dilakukan oleh personel yang diber tugas untuk 

mengaturnya (anggota lain yang mengatur agar penampilannya sempurna 

(personel Polisi yang profesional). Panggung belakang merupakan keadaan 

seseorang aktor berada di belakang panggung tanpa penonton, sehingga dapat 

melakukan sesuai keinginannya tyang dimainkan dalam sandiwarannya.  

Personel Polisi yang bertugas memberikan pelayanan dengan bersikap 

ramah terhadap masyarakat yang dilayani. Saat personel polisi yang 

memberikan pelayanan kepada pelanggan, merupakan waktu pertunjukan 

sebagai front stage. Adapun yang menjadi tanggung jawabnya yaitu 

memberikan pelayanan bagi seluruh pelanggan guna meminta jasa pelayanan 

kepolisian, seperti telah diskenario oleh dirinya sendiri. 
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Goffman memahami dramaturgi berdasarkan sudut pandang sosiologi 

dengan menggali segala perilaku interaksi individu yang dilakukan pada 

pertunjukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menampilkan diri kita 

sendiri sebagaimana cara seorang aktor dalam menampilkan karakter orang 

lain pada sebuah pertunjukan drama. Demikian pula perilaku yang sama ini 

mengacu kepada perilaku yang sama sehingga muncullah pertunjukan yang 

ditampilkan aktor. Dalam perspektif sosiologi Goffman, bahwa pertunjukan 

yang tampil dan terjadi di masyarakat bermaksud untuk memberikan kesan 

baik guna mencapai tujuan (Suneki dan Haryono, 2012). 

First, there is setting, involving furniture, decor, physical layout, and 

other background items which supply the scenery and stage props for the 

spate of human action played out before, within or upon it. Pendapat ini 

pengaturan ini melibatkan hal-hal yang berkenaan dengan atribut-atribut yang 

diperlukan, seperti furniture, dekorasi, tata letak fisik, dan barang barang latar 

belakang lain yang meyediakan alat-alat untuk membantu serangkaian untuk 

individu memainkan tindakannya. Jadi ada sebuah pengaturan mengenai diri 

yang berkaitan dengan segala atribut yang diatur untuk memenuhi suatu 

standar diri yang dikonsepkan contohnya seorang anggota Polri yang bertugas 

di Satuan lalu lintas harus menggunakan seragam lalu lintas dengan berbagai 

asesorisnya (Goffman, 1972). 

Konteks perilaku manusia, dramaturgi mempelajari upaya mencapai 

tujuan yang ingin dicapainya bukan digunakan untuk mempelajari hasil dari 

perbuatannya tersebut. Interaksi yang terjadi antar manusia dramaturgi 

memahami bahwa adanya kesepakatan perilaku yang disetujui guna dapat 

membawa kepada tujuan yang ingin dicapai dari adanya interaksi sosial 

tersebut. Bermain peran adalah salah satu media yang dapat mengacu kepada 

tercapainya tujuan kesepakatan dari interaksi manusia (Dewisyahyada dan 

Fahmi, 2018). 

Teori dramatugi menjelaskan bahwa setiap identitas yang ada pada 

manusia adalah tidak stabil serta setiap identitas manusia adalah bagian dari 

kejiwaan psikologi yang berdiri sendiri. Identitas setiap manusia bisa 
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berubah-ubah tergantung dari kondisi interaksi dengan individu lainnya. Dari 

sini terlihat  peran teori  dramaturgi, bagaimana cara kita menguasai  interaksi  

sosial tersebut. Dalam teori dramaturgi, interaksi sosial bisa dimaknai dengan 

pertunjukan yang terjadi di atas panggung (teater). (Dewisyahyada dan 

Fahmi, 2018) 

Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan 

karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui pertunjukan 

dramanya sendiri (Widodo, 2010:167). Untuk mencapai tujuan manusia 

konsep dramaturgi akan berfungsi menjadi bayangan manusia dengan 

mengembangkan perilaku-perilaku untuk mendukung perannya. 

Sebagaimana pertunjukan dari drama, dimana seorang aktor drama kehidupan 

harus mempersiapkan dengan baik kelengkapan pertunjukan (Dewisyahyada 

dan Fahmi, 2018). 

Sebagaimana pertunjukan dalam drama seorang aktor drama 

kehidupan juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. 

Kelengkapan pertunjukan antara lain berkaitan setting, kostum, penggunaan 

kata (dialog) dan tindakan non verbal lainnya. Tindakan ini bertujuan untuk 

meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi sehingga memuluskan 

jalan dalam mencapai tujuan (Dewisyahyada dan Fahmi, 2018).  

 

Goffman dalam Asylums:Essays on the Social Institution of Mental 

Patients and Other Inmate (1961) menyatakan bahwa institusi total adalah “ 

suatu tempat untuk bekerja dan tinggal dimana terdapat sejumlah individu 

terlepas dari masyarakat luas dalam waktu yang lama  bersama-sama terlibat 

dan berperan dimana kehidupannya diatur secara formal”. Maksudnya adalah 

tempat-tempat yang memisahkan penghuninya dari dunia luar dengan 

pengawasan yang ketat (Pujileksono, 2010). 

Ciri-ciri institusi total menurut Goffman (1961) adalah memiliki 

hirarki dan dikendalikan oleh kekuasaan yang jelas. Contohnya di Lembaga 

Kepolisian masih menganut senioritas  yaitu senior dan junior dimana yang 
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junior harus mengikuti setiap perintah seniornnya (Pujileksono, 2010). Pada 

instansi-instansi yang menuntut adannya pengabdian setinggi-tingginnya 

yang tidak menghendaki adannya perlawanan dari anggotannya Dramaturgi 

masih sangat berperan, karena di dalam institusi yang seperti ini peran-peran 

sosial akan lebih mudah diidentifikasi (Wawin, 2014). 

Analisis kerangka  merupakan kristalisasi dari politik hierarki yang 

dalam Goffman tersirat bahwa bentuk-bentuk ketaatan sesuai mekanisme 

terhadap peraturan  melalui suatu proses aktif, kreatif dan dinegosiasikan 

(Ritzer, 2010). Dalam analisis kerangka, Goffman (1974) menyatakan 

kerangka kerja dasar pengertian yang ada di masyarakat kita harus dipisahkan 

untuk menganalisa kerentanan khusus yang menjadi kerangka acuan dan 

mengerti tentang kejadian-kejadian (Ritzer 2010). Peraturan yang telah ada 

sebagai alat untuk legitimasi agar kerangka acuan yang telah disetujui tetap 

berada pada kesepakatan awal. 

Menurut Gonos (1997) bahwa kerangka acuan merupakan sejumlah 

komponen esensial yang memiliki susunan jelas. Selain itu adanya hubungan 

stabil yang selalu ditemukan bersama sebagai  bentuk dari suatu sistem. Oleh 

sebab itu, kerangka acuan sangat dekat dengan deskripsi dari struktur-struktur 

(Ritzer 2010).  

Selain itu, menurut Gonos, kerangka acuan sebagian besar merupakan 

aturan atau hukum yang berfungsi untuk memperbaiki terjadinya interaksi. 

Setiap aturan biasanya dilaksanakan dengan tidak sadar serta biasanya kurang 

dapat dinegosiasi. Goffman melihat bahwa bukan mengenai situasi-situasi 

tetapi kerangka-kerangkanya dalam sebuah interaksi terdapat struktur dan 

ideology yang abadi (Ritzer, 2010). 

Kerangka yang secara tidak sadar akan membuat aktor untuk tetap 

berada di dalam kerangka acuan. Goffman dengan cara melihat keluar dan di 

balik situasi yang terjadi sehari-hari, mencari struktur kerangka acuan yang 

mengatur secara tidak kelihatan. Dengan cara membuat suatu peristiwa atau 

kejadian yang penuh arti, maka kerangka berfungsi untuk mengorganisasi 



49 
 

pengalaman serta untuk memandu tindakan, apakah itu perilaku individu 

maupun kolektif (Snow, 1986 dalam Ritzer 2010).  

Kerangka merupakan prinsip dalam pengaturan yang mendefinisikan 

setiap pengalaman dari kita terhadap lingkaran kerangka acuan, agar  

kesepakatan politik yang telah dibuat bersama tetap terjaga. Walaupun 

kondisi atau situasi maupun cara aplikasi tujuan politik yang telah berbeda.  

Menurut Snow (Ritzer, 2010) bahwa kerangka acuan memiliki 

beberapa fungsi di dalam melaksanakan karya interpretatif yaitu:  

Pertama, focus perhatian dan menyoroti apa yang sesuai dan yang tidak 
sesuai mengacu pada yang ada di dalam kerangka.  
Kedua, menghubungkan berbagai unsur yang disoroti dengan bertindak 
sebagai mekanisme-mekanisme artikulasi, sehingga suatu cerita 
diceritakan tentang mereka, Sekumpulan arti yang satu disampaikan 
lebih terarah daripada kumpulan arti yang lain.  
Ketiga, melalui pembentukan kembali cara melihat sesuatu obyek dan 
sehubungan dengan yang lain atau sang actor adalah fungsi 
transformative.  
 

Goffman lebih berfokus pada aturan serta melihatnya sebagai batas 

eksternal dari perilaku sosial. Goffman memandang aturan itu bisa menjadi 

penyekat serta sumber daya yang digunakan orang-orang di dalam melakukan 

interaksi sosial. Selain itu, kerangka yang dilakukan melalui aturan-aturan 

sebagai penyekat bisa menyebaban kristalisasi politik hierarki. Dimana 

politik hierarki dapat dikondisikan dengan medan serta cara menguasai 

medan tersebut. Sehingga jalur gerakan dari aktor tetap berada di bawah garis 

komando. 

 
 
2.3.2. Teori Stigma 

 

Sosiolog Erving Goffman (dalam Sengupta, Banks, Jonas, Miles, & 

Smith, 2011; Genberg et al., 2007) mendefinisikan stigma sebagai proses 

dinamis dari devaluasi yang secara signifikan mendiskredit seorang individu 

di mata individu lainnya. Stigma dapat juga didefinisikan sebagai suatu 

fenomena yang dapat memengaruhi diri individu secara keseluruhan 
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(Crocker dkk., Jones dkk., Link & Phelan dalam Major&O’Brien, 2005). 

Menurut Goffman (dalam Scheid & Brown, 2010) menyatakan bahwa “stigma 

concept identifies an attribute or a mark residing in the person as something 

the person possesses” artinya bahwa konsep stigma mengidentifikasi atribut 

atau tanda yang berada pada seseorang sebagai sesuatu yang dimiliki.  

Stigma juga berarti sebuah fenomena yang terjadi ketika seseorang 

diberikan labeling, stereotip, separation, dan mengalami diskriminasi (Link 

Phelan dalam Scheid & Brown, 2010).  Menurut Surgeon General Satcher’s 

(Teresa, 2010), bahwa stigma merupakan kejadian atau fenomena yang 

menghalangi seseorang untuk mendapatkan perhatian, mengurangi seseorang 

untuk memperoleh peluang dan interaksi sosial.  
 

Menurut Plummer (1979) dan Schur (1984) bahwa teori labeling/ 

stigmatisasi lebih fokus pada proses pemberian label yang didasarakan pada 

suatu karakteristik tertentu sehingga menjadi sumber label, kondisi adanya 

pemberian label, serta konsekuensinya terhadap penerima label. Proses 

labeling terjadi bilamana seseorang dicap dengan label penyimpang, 

delinkuen, atau kriminal atas reaksi sosial dari pelanggaran norma sehingga 

menimbukan efek dari label tersebut terhadap perilaku dari penerima label 

dimasa yang akan datang merupakan lanjutan dari perilaku yang mirip 

dengan label. 

Individu yang dicap sebagai penyimpang dapat menyebabkan 

individu bertingkah laku menyimpang dengan perilaku kesehariannya, 

melainkan dapat berperilaku sebagai orang menyimpang. Labeling 

disematkan tidak semata-mata akibat perilakunya, namun dititikberatkan 

pada siapa yang melakukan. Dalam teori ini, ada sekelompok orang yang 

kemungkinan diberikan label kriminal karena disebabkan oleh seks, ras, kelas 

dan lainnya, yang dimiliki oleh orang tersebut (Morris, 1987). Perempuan 

kemungkinan diberi label kena sakit mental daripada laki-laki, sedangkan 

laki-laki kemungkinan diberikan label kriminal daripada perempuan. 

Penyakit mental sebagai bentuk alternatif perumpamaan untuk kejahatan 

ataupun penjelasan dari kejahatan (Morris, 1997). 
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Pengelompokan kategori sosial yang didasarkan pada  sosio-kultural 

seperti kejujuran, pekerjaan, pribadi, dan sebagainya disertai dengan 

atributnya biasanya disebut stereotype. Dengan adanya stereotipe, maka 

kelompok sosial akan memperlihatkan adanya harapan serta ekspektasi 

berkaitan dengan kelompok dan anggotanya. Stereotipe merupakan sebuah 

cara yang cepat serta mudah guna menilai suatu aktivitas kelompok dan 

anggota-anggota di dalamnya. Simbol umum yang biasa diakui oleh 

masyarakat dalam suatu status sosial biasa disebut dengan identitas sosial. 

Orang dikenal serta dapat dibedakan dengan orang lain berdasarkan identitas 

sosialnya, tidak dari status sosial yang disandangnya.  

Identitas sosial yang ada pada individu berguna untuk membedakan 

antar individu yang memiliki tingkat status sosial yang sama. Identitas sosial 

individu bukan hanya sebagai ciri dari tiap individu tetapi juga sebagai 

harapan yang normatif dari masyarakat bahkan telah berubah menjadi 

tuntutan. Adapun tuntutan itu biasa disebut dengan virtual social identity 

yang didasarkan pada stereotipe serta atribut yang dilekatkan. Adapun atribut 

sosial serta kategori nyata yang dimiliki oelh seseorang biasa disebut dengan 

actual social identity. 

Menurut Goffman yang menjadi masalah adalah jika identitas sosial 

tersebut menjadi stigma. Pemicu adanya stigmatisasi adalah celah maupun 

kekecewaan yang terjadi antara atribut yang kelihatan dengan stereotipe. 

Stigma merupakan atribut yang sangat menyudutkan terhadap seseorang serta 

merusak citra diri dari seseorang (Goffman, 1963). Selain itu, stigma 

merupakan sifat yang muncul dalam bentu saja yang sangat jelas sehingga 

mempunyai berpengaruh terhadap kepribadian seseorang sehingga ia tidak 

bisa berperilaku sebagaimana kesehariannya. Goffman mendefinisikan 3 

(tiga) tipe stigma yaitu: 

1. Stigma seseorang yang dihubungkan dengan cacat tubuh yang 
dimiliki oleh seseorang. 

2. Stigma seseorang yang dihubungkan dengan karakter individu yang 
umum diketahui, seperti bekas narapidana dan pasien rumah sakit 
jiwa. 
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3. Stigma seseorang yang dihubungkan dengan ras, bangsa, dan agama. 
Stigma semacam ini ditransmisikan dari generasi ke generasi 
melalui keluarga. 

 

Adanya dinamika terjadinya ketidaksesuaian identitas virtual dengan 

identitas aktual akan muncul stigma negatif yang disebut sebagai spoils the 

identity atau pencitraan diri yang rusak. Saat seseorang diberikan suatu 

stigma, maka mereka juga akan diberikan atribut yang memiliki sifat negatif 

serta bisa merugikan mereka. Sehingga seseorang yang memiliki suatu stigma 

serta ditempelkan stigma oleh masyarakat sehingga berusaha mengatur 

stigma melalui cara mengontrol dari informasi sosial serta pada identitas 

sosial dirinya.  

Mengontrol informasi merupakan cara yang dilakukan oleh orang 

yang terstigma sehingga terhindar dari stigmatisasi, apalagi bagi orang yang 

sudah terstigma oleh publik, dengan demikian akan mengurangi dampak 

negatif dari stigma tersebut. Melalui kontak sosial, maka informasi sosial 

tentang seseorang yang terstigma berkaitan dengan karakteristiknya akan 

dapat dinilai. Sedangkan identitas sosial seseorang merupakan tanda secara 

fisik serta sejarah hidup seseorang yang dapat dilihat kumpulan fakta sosial 

serta biografi orang tersebut. 

Goffman (1963) mengatakan bahwa, melalui passing, covering serta 

techniques of information control maka seseorang dapat mengurangi dampak 

dari stigma bahkan bisa menghindari stigma. Teknik-teknik digunakan secara 

berkesinambungan satu sama lainnya pada proses terjadinya stigmatisasi. 

Passing dilakukan dengan cara melakukan perpindahan dari satu 

kelompok ke kelompok lain, misalnya dari kelompok yang memiliki stigma 

ke kelompok yang memiliki stigma kurang negatif dari kelompok 

sebelumnya atau bahkan kekelompok yang tidak memiliki stigma. Pelaku 

passing biasanya menganggap dirinya (yang memiliki stigma) bukan bagian 

dari orang yang di stigma Passing merupakan usaha untuk 

menyamarkan/menyembunyikan stigma dari sekelompok orang yang tidak 

mengetahui tentang stigma tersebut atau terhadap orang-orang yang 
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diharapkan tidak mengetahui stigma yang dimiliki. Passing hanya bisa 

dilakukan saat pihak lain tidak mengetahui atau hanya pihak tertentu saja 

yang mengetahui tentang stigma atau atribut yang dimiliki seseorang yang 

mungkin menjadi stigma di masyarakat. Pada kondisi ini, mereka pelaku 

passing berupaya untuk memposisikan dirinya pada tempat-tempat dimana ia 

bisa menyembunyikan jati dirinya. Tahapan berikutnya saat  seseorang 

melakukan passing yaitu melakukan kontrol atas informasi berkaitan dengan 

dirinya terhadap lingkungan sosialnya.  

Mengkontrol informasi dilakukan oleh orang yang distigma guna 

menghindar dengan berbagai cara, supaya orang tidak sadar dengan 

kekurangan yang dimilikinya serta dianggap sebagai bagian dari kelompok 

orang normal, atau paling tidaknya membuat atribut yang ada pada dirinya 

menjadi kurang terstigma. Dilakukan dengan membatasi pengetahuan orang 

lain berkaitan dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Adapun covering 

merupakan tahapan akhir terhadap mereka yang memiliki stigma yang telah 

diketahui oleh publik serta mau menerima stigma tersebut sebagai bagian 

dirinya. Covering bertujuan untuk meminimalisir supaya stigma tidak tampak 

dengan jelas sehingga tidak mengganggu terjadinya interaksi sosial antara 

pemilik stigma dengan kelompok normal lainnya.  

Beberapa teknik yang dapat dilakukan yaitu dengan tidak 

menunjukkan kekurangannya pada orang lain yang dianggap sebagai stigma 

terhadap orang lain serta mengatur terhadap situasi sosial yang dihadapinya 

guna mengurangi efek negatif adanya stigmatisasi. Misalnya bagi mereka 

yang mempunyai cacat pada tubuh, akan berusaha menutupi cacat tubuhnya 

melalui alat bantu.  

Definisi stigma dari Goffman (1963) memiliki kelemahan yaitu 

pengertian stigma akan menjadi sulit untuk diukur. Untuk dapat memahami 

konsep tentang stigma tidak hanya mengacu pada definisi serta sumber 

stigma. Namun yang penting mengetahui proses terjadinya stigmatisasi serta 

dampaknya terhadap orang yang terstigma berdasarkan pengalaman yang 

mereka alami. Guna memahami hal tersebut, definisi stigma dititikberatkan 
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pada cara pandang ilmu sosial, dimana stigma muncul saat komponen-

kompenen yang menyusunnya muncul bersamaan. Komponen itu dapat 

dijadikan sebagai alat ukur dalam proses stigmatisasi yang akhirnya stigma 

akan menjadi identitas sosial melalui labeling, stereo typing, separation, 

status loss, serta discrimination.  

Berdasarkan pemikiran Goffman (1963) yang berkaitan dengan 

definisi stigma, maka komponen stigma dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.   Labeling: dimana masyarakat melakukan pembedaan dan 
memberikan label berdasarkan perbedaan-perbedaan yang dimiliki 
oleh anggota masyarakat. 

2.   Stereo typing: merupakan budaya yang dominan menghubungkan 
orang yang dilabel pada karakteristik tertentu yang tidak 
diharapkan stereotipe negatif. 

3.   Separation: adanya pemisahan kita (sebagai pihak yang tidak 
memiliki stigma/pemberi stigma), dengan mereka (kelompok yang 
terstigma). Hubungan label dengan atribut negatif menjadi 
pembenaran untuk mempercayai bahwa orang yang dilabel negatif 
secara mendasar berbeda dengan mereka yang tidak memiliki 
label. Jika pada saat yang sama orang yang dilabel percaya bahwa 
dirinya memang berbeda, maka proses pemberian sterotipe 
berhasil. 

4.   Status loss dan discrimination: adalah mereka yang mendapat 
stigma mengalami keadaan yang dirugikan dalam kehidupan sosial 
akibat stigmanya, diantaranya adalah: kehilangan status atau 
mengalami penurunan status. 

 
Selanjutnya berkaitan dengan diskriminasi, baik perlakuan yang tidak 

baik dan adil terhadap individu, maupun diskriminasi secara struktural, bukan 

karena akibat dari stigma yang dimilikinya tidak juga karena kesempatan 

dalam kehidupan sosialnya terbatasi, namun akibat dari kesengajaan 

masyarakat untuk memberikan batasan-batasan terhadap akses bagi individu 

yang terstigma. 

Stigmatisasi dapat berhasil apabila pihak yang terstigma tidak mampu 

lagi untuk menghindar maupun melakukan perlawanan terhadap stigmatisasi 

terhadap dirinya. Individu yang terstigma tidak akan menerima begitu saja 

stigma yang dilekatkan padanya. Guna menutupi stigma itu, mereka 

melakukan teknik passing, dan covering melalui metode information control. 
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Namun teknik ini tidak dapat bertahan lama, karena terjadinya perbedaan 

kekuatan antara pemberi stigma dengan individu yang terstigma. Untuk itu 

proses stigmatisasi membutuhkan kekuatan/kekuasaan besar dari orang yang 

terstigma agar stigma tersebut dapat menempel pada individu yang terstigma 

(Link & Phelan, 2001). Misalnya media massa mampu memberikan stigma 

yang kuat karena media massa memiliki fungsi sosialisasi sehingga dapat 

mempengaruhi cara pandang masyarakat. 

Berbagai cabang ilmu, situasi dan kondisi telah memberikan konsep 

yang berbeda-beda dari para peneliti terhadap konsep stigma dengan berbagai 

cara pandangnya. Selain itu penelitian tentang stigma bersifat multi disiplin. 

Oleh sebab itu, stigma memiliki berbagai konsep yang beragam, namun 

seperti dalam tulisan Link & Phelan (2001), bahwa setiap peneliti dapat 

memberikan definisi dari stigma sesuai tema penelitiannya, selama peneliti 

tersebut dapat menjelaskan dengan baik pengertian stigma yang dikonsepkan. 

Oleh sebab itu, sesuai dengan konsep stigma dari Goffman, maka pada 

penelitian ini, stigma didefinisikan sebagai atribut negatif yang dilekatkan 

pada institusi Kepolisian Negeri Bumi Pancasila karena adanya citra negatif 

akibat perilaku dari oknum-oknum institusi kepolisian. 

 
 
 
 
 
 
 

2.4. Kerangka Berpikir 

 

Sebagai kerangka berpikir untuk memahami fenomena citra 

Kepolisian Negeri Bumi Pancasila yang terstigma negatif maka digunakan 

paradigma sosial. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengelolaan kesan 

dengan teknik normalisasi stigma melalui program Polisi Promoter di 

kehidupan front region (panggung depan) dan back stage (panggung 

belakang) pada diri seorang personel polisi di wilayah hukum Kepolisian 

Negeri Bumi Pancasila, sehingga citra personel Polri Kepolisian Negeri Bumi 
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Pancasila dapat meningkat seperti yang diharapkan oleh masyarakat Negeri 

Bumi Pancasila. Kalau kita kehilangan Mobil, atau terjadi pencurian di rumah 

kita atau terjadi kasus lainya, lalu kita laporkan kepolisi, polisi akan bergerak 

dan menangani kasus lamban akan tetapi akan beda bilamana ada duit maka 

polisi sangat bergerak dengan cepat meskipun mereka sudah digaji untuk 

melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. 

Perspektif teoritik maupun kajian pustaka yang diuraikan di atas, akan 

membantu mempermudah peneliti dalam membuat skema kerangka pikir 

seperti dalam gambar berikut ini:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fenomena Sosial Citra Yang Terstigma Negatif: 

1. Pakai Narkoba 
2. suka mencari-cari kesalahan  
3. beraninya sama masyarakat sipil 
4. kalau ada duit, polisi bergerak dengan cepat menyelesaikan 

kasus 
5. Masyarakat menganggap kewibawaan Polri hanya pada 

senjata dan wewenang formalnya 
6. Polisi tidak ada wibawa sama sekali dan dapat dikendalikan 

dengan uang 
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Gambar 3. 

Alur Kerangka Berpikir 
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