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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Signifikansi Penelitian 

 Saat ini komunikasi strategis telah muncul dalam bentuknya pada 

perkembangan dunia yang semakin mengglobal. Dalam hal kehidupan 

bernegara, pertahanan negara, kini lebih kompleks dalam beberapa cara 

mendasar, termaksud adanya konflik kontemporer, lingkungan informasi yang 

berkembang pesat, dan dunia yang semakin mengglobal. Komunikasi strategis 

sangat penting dalam hal untuk memajukan kepentingan nasional dan untuk 

mendukung kebijakan dan tujuan nasional. Banyak negara menganggap bahwa 

ada empat instrumen kekuatan nasional yaitu: diplomatik, informasi, militer, 

dan ekonomi. 

  Komunikasi strategis memiliki peran penting dalam mengarahkan dan 

mengintegrasikan untaian informasi dengan berbagai instrumen kekuasaan. 

Komunikasi strategis sangat membantu dalam hal mencapai tujuan strategis. Ini 

adalah alat strategi, dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan paling senior ketika 

mereka menyusun dan menentukan pesan inti untuk mendukung tujuan 

kebijakan. Hal ini adalah salah satu cara dimana kepemimpinan strategis 

memberikan arahan dan panduan pada sistem pemerintahannya.Tentunya bagi 

organisasi yang ingin mempengaruhi kebijakan dan pembuat keputusan di 

tingkat tertinggi, departemen pemerintah nasional atau lembaga-lembaga 

global, komunikasi strategis adalah kuncinya. 

  Perencanaan kedepan dan memikirkan perubahan yang di inginkan untuk 

komunikasi yang akan dilakukan sangatlah penting.Komunikasi strategis duduk 

berdampingan dengan disiplin ilmu lain tetapi memiliki peran khusus untuk 

menetapkan, mengoordinasi dan memandu pelaksanaan kegiatan, berdasarkan 

wawasan, secara tepat waktu, sebagai bagian dari rencana menyeluruh untuk 

memberikan prioritas yang disepakati. Komunikasi yang baik dapat membantu 

mewujudkan penyampaian kebijakan yang sukses.  
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 Pada dunia pemerintahan untuk pengambilan sebuah putusan kebijakan 

tidak bisa dilakukan begitu saja, karena putusan kebijakan yang diambil adalah 

hal yang akan mendukung tujuan, kepentingan nasional untuk masyarakat 

negara. Dalam pengambilan sebuah putusan kebijakan tentunya pasti akan 

menerapkan konsep komunikasi strategis yang akan dilakukan. Pemerintah 

haruslah bertindak cepat saat negara sedang dihadapi suatu permasalahan yang 

mengancam keutuhan negara. Salah satu tindakan cepat yang dilakukan 

pemerintah adalah mengeluarkan sebuah putusan kebijakan yang dimana pasti 

akan merepresentasikan konsep dari komunikasi strategis.  

 Pada sistem pemerintahan Negara Republik indonesia, istilah komunikasi 

strategis cukup jarang dibicarakan. Namun tanpa disadari sebenarnya pada 

sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sudah merepresentasikan 

konsep komunikasi strategis salah satunya dalam hal pengeluaran sebuah 

putusan kebijakan yang dilakukan pemerintah dimana hal ini semata-mata 

hanyalah untuk melindungi negara, mencapai tujuan dan kepentingan nasional.  

 Banyak tindakan pengambilan putusan kebijakan yang telah dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia untuk menangani isu-isu permasalahan nasional 

yang dimana dalam putusan kebijakan yang diambil tersebut cukup menuai pro 

dan kontra, dimana pengambilan putusan kebijakan tersebut sejatinya dilakukan 

hanya untuk kepentingn nasional. Hal inipun banyak sekali terlihat di media 

yang membahasnya. Konsep komunikasi strategis sejatinya dalam hal ini 

pastilah telah dilaksanakan saat pengambilan putusan kebijakan. Berikut 

beberapa contoh putusan-putusan kebijakan yang diambil pemerintah :  

 

1. Putusan kebijakan pada PT. Freeport  

Gambar 1. Portal berita online putusan kebijakan pemerintah  pada PT. Freeport 
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Sumber : Kompas.com  

2. Putusan Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba  

Gambar 2. Portal berita online mengenai Putusan Kebijakan Hukuman Mati Bagi 

Pengedar Narkoba 

 

Sumber : www.cnnindonesia.com 

3. Disahkannya Undang-Undang Tax Amnesty 

Gambar 3. Portal berita online mengenai Disahkannya UU Tax Amnesty 
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Sumber : www.bbc.com/indonesia 

 Pada beberapa contoh kebijakan yang telah diambil pemerintah diatas, 

setiap putusan kebijakan tentunya akan menuai sebuah pro dan kontra. 

Komunikasi strategis sangat penting dilakukan untuk meminimalisir kontra 

tersebut demi mencapai tujuan dan kepentingan nasional. Salah satu putusan 

kebijakan selanjutnya yang dikeluarkan pemerintah adalah mengenai putusan 

kebijakan pencabutan izin dan pembubaran ormas HTI dengan menggunakan 

dasar hukum Perppu No.2 Tahun 2017. 

Gambar 4. Portal berita online mengenai Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan 

Pembubaran Ormas HTI 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : nasional.tempo.com 
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 Organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 

merupakan ormas yang di cabut status badan hukumnya oleh pemerintah 

melalui Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) menggunakan 

Perppu No.2 Tahun 2017. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

merupakan lembaga pemerintah yang terkait langsung dengan kebijakan-

kebijakan pemerintah dalam membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. 

Lembaga ini bertugas dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan di bidang 

peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, 

keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia.  

 Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam hal aturan 

pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Artinya, secara 

administrasi tata negara, perkumpulan atau ormas yang memenuhi persyaratan 

dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat 

Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum. Adapun sebaliknya, perkumpulan 

atau ormas bila tidak memenuhi syarat administrasi maka pihak 

Kemenkumham tidak akan memberikan SK pengesahan Badan Hukum 

perkumpulan atau ormas tersebut. 

 Pada kasus HTI tindakan tegas pada keputusan kebijakan yang diambil 

pemerintah adalah sesuatu hasil atau keadaan yang diinginkan yaitu untuk 

kepentingan nasional melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dari organisasi kemasyarakatan yang mengancam kehidupan 

bernegara bangsa Indonesia. Pembubaran ormas HTI dilandasi atas ideologi 

yang mereka bawa, pendirian negara syariah, dinilai tidak sesuai dengan amanat 

Pancasila dan UUD 1945. Ormas HTI dianggap mengancam eksistensi 

demokrasi yang telah dinikmati bangsa Indonesia sejak runtuhnya orde baru. 

Atas dasar itu, pemerintah membubarkan HTI. 

 Tentunya dalam pengambilan putusan kebijakan pencabutan izin dan 

pembubaran ormas HTI telah dilangsungkannya pula komunikasi strategis yang 

direpresentasikan. Dalam komunikasi strategis yang dilakukan tentunya banyak 

pihak-pihak yang terlibat salah satunya adalah humas. Hubungan masyarakat 
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(Humas) pada badan-badan pemerintah (government public relations) berperan 

penting dalam membangun karakter bangsa. Humas juga berkorelasi langsung 

dengan kiprah dan reputasi bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman, peran 

humas sangatlah vital. Peran kehumasan negara kini berkembang, tidak hanya 

sekedar menyampaikan informasi namun juga memfasilitasi pemerintah untuk 

mendidik masyarakat. Sesuai dengan fungsi humas pada instansi pemerintah 

yakni bertanggung jawab menjaga citra positif instansi, serta berperan 

menginformasikan semua tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang telah 

dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satunya pada putusan kebijakan 

pencabutan izin dan pembubaran ormas HTI.  

 Penyebaran informasi kepada publik harus bisa dipertanggungjawabkan 

oleh Kemenkumham kepada publik. Pentingnya fungsi keterlayanan informasi 

dalam tata kelola komunikasi diatur dalam UU No. 14/2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Berdasarkan undang – undang ini, 

penyelenggara pelayanan publik harus dapat menjamin hak warga negara 

(sebagai individu atau institusi) untuk mengetahui program kebijakan publik, 

dan proses pengambilan keputusan publik.  

 Informasi publik, menurut UU KIP, adalah muatan informasi yang dikelola, 

dikirim dan diterima oleh suatu badan publik terkait dengan penyelenggara dan 

penyelenggaraan negara dan badan publik. Informasi publik harus bersifat 

terbuka dan dapat diakses. Keterbukaan dan aksesibilitas ini diharapkan dapat 

menstimuli partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 

Keterbukaan dan mudah diakses publik, diharapkan juga dapat mengakselerasi 

perwujudan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, 

efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. 

 Adanya UU KIP salah satunya agar publik dapat memperoleh haknya akan 

keterbukaan informasi publik dari pemerintah yaitu dengan media massa 

sebagai mediatornya. Maka setiap instansi pemerintah pasti membutuhkan 

media dan begitu juga media membutuhkan informasi-informasi dari 

pemerintah untuk bahan beritanya. Namun, media juga dalam menyampaikan 
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informasi kepada publik haruslah jujur, terbuka, dan tidak mendapat intervensi 

dari pihak manapun, yang semata-mata informasi yang diberikan hanyalah 

untuk kebaikan dan kepentingan publik saja. 

 Berdasarkan hal tersebut komunikasi strategis sangatlah diperlukan sebuah 

pengambilan putusan kebijakan guna mencapai tujuan dan kepentingan 

nasional begitu pula dengan peran humas dalam komunikasi strategis saat 

pengambilan sebuah putusan kebijaakan sangatlah penting dalam hal 

penyebaran informasi. Untuk mewujudkan good governance pemerintah 

haruslah transparan dan akuntabel dalam setiap proses pengambilan putusan 

kebijakan yang dilakukan.  

 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengn 

judul : “KOMUNIKASI STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

RI (Studi Kasus pada Pengeluaran Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan 

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia)” 

1.2 Fokus Penelitian 

 Penelitian ini memfokuskan pada proses komunikasi strategis yang 

dilakukan Kemenkumham selama pengeluaran putusan kebijakan pencabutan 

izin dan pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia 

(HTI).  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan signifikansi penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan pertanyaan penelitian ini yaitu,  

1. Mengapa Kemenkumham melakukan komunikasi strategis untuk putusan 

kebijakan pencabutan izin dan pebubaran ormas HTI ? 

2. Bagaimana komunikasi strategis yang dilakukan Kemenkumham dalam 

proses pengeluaran putusan kebijakan pencabutan izin dan pembubaran 

organisasi kemasyarakatan HTI?  
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3. Bagaimana peran humas dalam pelaksanaan komunikasi strategis saat 

kasus pengambilan putusan kebijakan pencabutan izin dan pembubaran 

organisasi kemasyarakatan HTI?  

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu:  

1.  Untuk menggambarkan proses komunikasi strategis yang dilakukan 

Kemenkumham dalam pengeluaran putusan kebijakan pencabutan izin dan 

pembubaran ormas HTI.  

2. Untuk menjelaskan latar belakang dari pengeluaran putusan kebijakan 

pencabutan izin dan pembubaran ormas HTI oleh Kemenkumham. 

3. Untuk menjelaskan peran humas Kemenkumham dalam komunikasi 

strategis selama pengeluaran putusan kebijakan pencabutan izin dan 

pembubaran ormas HTI.  

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis  

    Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi berupa pengetahuan 

bagi bidang ilmu komunikasi khususnya dalam komunikasi strategis di dunia 

Pemerintahan saat instansi akan mengeluarkan sebuah putusan kebijakan.  

b. Manfaat Praktisi  

     Memberikan gambaran, pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat 

mengenai proses dari pengeluaran sebuah putusan kebijakan yang dilakukan 

oleh Pemerintah. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Signifikansi, Fokus, Pertanyaan, Tujuan, 

manfaat dari penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB 2   TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisi tentang Penelitian Terdahulu, Konsep-konsep 

penelitian, Teori Penelitian, dan Kerangka Pemikiran. 

BAB 3  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai Metode Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, Penentuan Informan, Teknik Analisis Data, 

Teknik Keabsahan Data, Waktu dan Lokasi Penelitian.  

BAB 4    ANALISIS DAN PEMBAHASAN   

Bagian ini merupakan analisis untuk memberikan jawaban atau 

solusi terhadap masalah penelitian dan merupakan gambaran 

kemampuan penulis dalam memecahkan masalah.   

BAB 5   PENUTUP   

Menyatakan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti 

berkaitan dengan skripsi berupa kesimpulan dan saran.  

DAFTAR  PUSTAKA   

Memuat referensi yang peneliti gunakan untuk melengkapi pengumpulan data-

data dalam proses pengerjaan penelitian.  

LAMPIRAN  

Berisi data-data pendukung untuk penelitian ini. 
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