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ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai teknik sosialisasi yang dilakukan oleh Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Maros dalam mensosialisasikan program LARASITA.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik-teknik sosialisasi apa yang digunakan
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros dalam mensosialisasikan program Larasita
kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan
metode studi kasus. Sasaran penelitian ini adalah narasumber wawancara sebagai informan
dari penelitian ini serta data-data tertulis berupa berita yang ada di media cetak dan laporan-
laporan yang merupakan dokumen internal dari kantor Badan Pertanahan Nasional RI. Teknik
sosialisasi yang digunakan oleh Larasita yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak
langsung. Namun proses sosialisasi tersebut terkendala karena fasilitas yang layak serta
perangkat sosialisasi yang tidak terpenuhi. Larasita dalam kegiatan sosialisasi menggunakan
konsep komunikasi dua tahap (two step flow communication). Dalam hal ini informasi yang
ada pada program Larasita diterima oleh (pemimpin opini) yang di wakili oleh kepala desa
atau kepala RT masing-masing daerah
Kata Kunci: Teknik Sosialisasi, Program Larasita, dan Kabupaten Maros

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai teknik sosialisasi yang dilakukan oleh Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Maros dalam mensosialisasikan program LARASITA

(Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah). Program Larasita merupakan salah satu upaya

BPN RI untuk semakin menjangkau rakyat terutama di wilayah dengan akses terbatas,

program ini berupa layanan pertanahan bergerak (mobile land service) yang bersifat proaktif

atau “jemput bola” ke tengah masyarakat dengan menggunakan fasilitas yang sangat lengkap

layaknya sebuah kantor. Penelitian ini penting karena Larasita merupakan salah satu bentuk

good governance yang dinilai sangat membantu bagi masyarakat yang kesulitan dalam

mengurus pembuatan sertifikat tanah.

Terkait melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan nasional serta melaksanakan

ketentuan perundang-undangan yang mengatur pertanahan perlu juga dikembangkan pola

pengelolaan pertanahan yang secara aktif dapat dilakukan Badan Pertanahan nasional bagi
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masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut bagi masyarakat dalam mempermudah

pengurusan pertanahan, mempercepat proses pengurusan pertanahan, meningkatkan cakupan

wilayah pengurusan pertanahan, dan untuk menjamin pengurusan pertanahan tanpa perantara

di wilayah BPN maka dibentuklah sebuah program yaitu LARASITA (Layanan Masyarakat

untuk Sertifikasi Tanah).

Masyarakat Kabupaten Maros telah menggunakan jenis pelayanan Larasita seperti

pendaftaran pertama kali, roya, peningkatan hak, dan peralihan hak. Namun belum ada yang

menggunakan waris, pemecahan, dan balik nama. Program Larasita ini masih sering terdapat

masalah di lapangan yaitu surat yang tidak lengkap saat ingin mendaftar. Program Larasita

semakin terhambat karena sebagian besar warga yang ingin mengurus tidak membawa surat

lengkap khususnya surat keterangan dari kelurahan menyangkut tanahnya. Kendala inilah

yang sering dikeluhkan masyarakat saat mengurus di Larasita.

Minimnya sertifikat yang diterbitkan melalui Larasita disebabkan kurangnya BPN

dalam mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat. Selain itu, dalam prakteknya

pembiayaan yang ditanggung masyarakat mengakibatkan masyarakat enggan mengeluarkan

biaya. Selain biaya yang mahal, juga kurangnya sosialisasi atau penyuluhan mengakibatkan

program andalan ini menjadi kurang efektif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif

dengan wawancara mendalam (in depth interview) dan menggunakan teori information flow,

sosialisasi dalam perspektif pembangunan dan teknik-teknik sosialisasi.

PEMBAHASAN

Teknik-Teknik Sosialisasi Larasita

Dalam proses sosialisasi terhadap warga, Larasita menggunakan tiga moda

diantaranya; mobil, sepeda motor, dan speed boat. Penggunaan moda ini dilakukan dengan

cara berkeliling ke desa-desa dengan jadwal seminggu 3 kali. Jadwal ini sudah ditentukan

oleh BPN Kabupaten maros dan di atur setiap bulannya agar pembagiannya merata.
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Gambar 1. Moda Larasita sebagai bentuk brand identity

Proses sosialisasi menggunakan moda ini dilengkapi dengan megaphone atau yang

biasa disebut masyarakat sebagai pengeras suara. Ketika tim Larasita akan menuju suatu desa,

maka disitulah mereka melakukan sosialisasi sekaligus juga melayani masyarakat yang ingin

mendaftarkan tanahnya. Dengan alat ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui tentang

sosialisasi yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional di Desa mereka.

Larasita kepada masyarakat umum, baik melalui above the line, seperti iklan televisi,

maupun below the line yaitu melalui penyuluhan dengan mengumpulkan warga ke balai desa

atau RW. Selain itu Larasita juga mulai menggunakan berbagai accessories untuk tujuan

brand identity sehingga membantu pembentukan image untuk Larasita. Beberapa accessories

dengan tujuan branding ini sering digunakan oleh petugas Larasita untuk bertugas ketika

sosialisasi maupun mengadakan penyuluhan. Brand identity tersebut diantaranya terdapat

pada seragam Larasita, seluruh moda, pin, topi, name card, dan profile. Semua benda tersebut

tertulis aplikasi merek “Larasita” beserta motto Larasita.

Penggunaan moda ini dianggap kurang efektif karena beberapa moda ditemukan sudah

tua dan tidak layak pakai. Beberapa moda tersebut juga kurang didukung dengan infrastruktur

yang canggih. Beberapa staf juga mengeluhkan moda yang sering mogok sehingga

menghambat sosialisasi. Sosialisasi yang di jadwalkan sudah minim yaitu 3 kali dalam

seminggu menjadi lebih terhambat lagi.

Terkait Moda yang bermasalah tersebut maka sosialisasi satu-satunya yang merupakan

unggulan Larasita juga menjadi terhambat. Selain itu sosialisasi ini juga kurang didukung oleh

adanya brosur, poster, dan berbagai media berbentuk flyer untuk sosialisasi lainnya. Flyer

merupakan media yang sangat efektif dalam menunjang proses sosialisasi karena tampilan

yang menarik dan berisi informasi Larasita yang lebih lengkap.
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Terkait rencana program komunikasi akan diperinci lebih lanjut untuk mencakup

tujuan, media penyampaian, dan sasaran. Larasita berencana menggunakan promosi media

dengan tujuan menumbuhkan pengenalan publik tentang Larasita melalui ekspose media

dengan media sasaran koran besar umum seperti Kompas dan Jawapos, serta Koran bisnis

seperti Bisnis Indonesia dan investor, dan Majalah bisnis seperti BusinessWeek dan SWA.

Promosi media ini diharapkan mampu membantu memaksimalkan program sasaran pembaca

yaitu masyarakat umum, kalangan aktifis dan LSM, serta pengamat pemerintahan.

Namun hal tersebut terkendala dengan berbagai hal diantaranya;

1. Kecenderungan wartawan dan LSM untuk bereaksi negatif terhadap inisiatif baru

2. Oknum internal yang merusak citra Larasita dan BPN RI

3. Mekanisme kontrol yang belum kuat

4. Pertumbuhan yang tidak terstruktur

5. Belum ada rencana komunikasi terintegrasi

Berkenaan dengan beberapa kendala tersebut menyebabkan rendahnya pengetahuan publik

tentang keunggulan program Larasita serta pembentukan citra negatif yang lebih kuat. Selain

belum banyak dikenal oleh masyarakat secara umum, banyak masyarakat yang belum paham

terkait apa saja fasilitas Larasita yang ditawarkan. Beberapa pihak bahkan mempertanyakan

kegunaan dan manfaat program Larasita bagi masyarakat indonesia. Padahal banyak sekali

program yang ditawarkan oleh larasita seperti pendaftaran tanah, peralihan hak, waris,

pemecahan sertifikat, ganti nama, penggabungan sertifikat, balik nama dan peningkatan hak.

Larasita juga sudah melakukan promosi melalui above the line yaitu melalui media

internet, yang dimaksud above the line adalah karena media internet dalam mensosialisasikan

atau menginformasikan sesuatu tidak perlu melakukan tatap muka langsung dengan

khalayaknya. Cakupan yang dapat dilakukan oleh media internet pun juga sangat luas dan

tidak terbatas waktu dan tempat. Namun terdapat kendala yang ditemukan oleh peneliti di

lapangan yaitu tidak semua masyarakat dapat menikmati akses internet tersebut dikarenakan

masyarakat yang masih awam akan penggunaan media informatika yang berbasis internet dan

selain itu, kendala sinyal internet karena kondisi geografis wilayah yang jauh dari jangkauan

sinyal yang merupakan wilayah pegunungan menyebabkan program larasita kurang lancar.

Sebenarnya ada dua kendala yang dihadapi dalam program larasita ini yaitu kendala

teknis dan non teknis. Kendala teknis yaitu keberadaan sinyal internet yang tidak merata
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dimana secara teknis sistem jaringan larasita menggunakan jaringan WiFi dan internet,

sedangkan kendala non teknis adalah selain pemahaman masyarakat yang kurang terhadap

larasita, masih ada daerah / desa yang pejabat / aparatnya belum sepenuhnya mendukung

kegiatan Larasita sehingga jadwal yang semestinya harus berkunjung ke daerah tersebut

terpaksa dialihkan ke daerah / desa lain.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hambatan pelaksanaan program Larasita adalah :

1) Kendala teknis berupa tidak meratanya jaringan WiFi dan jaringan internet sehingga aplikasi

penggunaan sistem LOC yang berbasis teknologi informasi menjadi terhambat.

2) Kondisi geografis berupa daerah pegunungan menyebabkan sinyal internet terputus –

putus.

3) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Larasita.

4) Apatisme aparat/pejabat terhadap program Larasita.

Terlepas dari kendala-kendala yang ada pemerintah selalu melakukan upaya dalam

peningkatan inovasi pelayanan publik dengan menerapkan pelayanan yang berbasis teknologi

yang dinamakan dengan e-government.

Merujuk pada sosialisasi informatika yang berkaitan dengan larasita sebagaimana yang

telah dikemukakan diatas bahwa dalam penerapan sosialisasi yang ingin disampaikan melalui

media internet sampai pada kendala dan solusi yang ingin ditempuh oleh pemerintahan sekarang

dapat ditarik kesimpulan bahwa program Larasita ini pun perlu melakukan pembenahan dalam

penggunaan media promosi. Lebih intens dalam melakukan kampanye peningkatan

pengetahuan publik, program edukasi yang terstruktur untuk mendorong masyarakat semakin

aktif, serta komunikasi yang lebih konsisten dan lebih terstruktur untuk mencapai hasil yang

maksimal di seluruh target market komunikasi.

Tahapan Sosialisasi Larasita

Tahap proses meliputi semua catatan kejadian selama program berlangsung yang

digunakan untuk menilai bentuk kegiatan, kelancaran pelaksanaan program, faktor pendorong

dan penghambat pelaksanaan program. Sesuai dengan hasil penelitian, bentuk kegiatan yang

dilaksanakan di Larasita sudah sesuai dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Maros. Hanya saja tidak semua kegiatan dapat dilakukan di Larasita,

tergantung ketersediaan peralatan, data dan kondisi di lapangan. Sehingga masih ada

kelanjutan proses pelayanan yang harus diselesaikan langsung di kantor. Secara keseluruhan
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program Larasita berjalan dengan lancar. Masyarakat menyambut positif keberadaan program

tersebut. Bahkan secara spesifik dapat mengutarakan manfaat program yang mereka peroleh.

Walaupun sudah berjalan dengan baik tetapi tentunya pelaksanaan program Larsita tidak

terlepas dari kendala-kendala yang timbul dari internal maupun eksternal organisasi.

Kegiatan Sosialisasi Larasita

Bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Maros

untuk pengenalan program Larasita adalah dengan menggunakan:

1. Sosialisasi Langsung

Komunikasi langsung adalah bentuk dari komunikasi dengan cara tatap muka (face to

face) antara komunikator dengan komunikan, dalam proses ini yang disebut komunikator

adalah Tim Pelaksana Larasita sedangkan komunikannya adalah seluruh masyarakat

Maros. Bentuk kegiatan sosialisasi langsung sebagai berikut :

a. Seminar

Tim Larasita Kabupaten Maros melakukan seminar di dalam maupun luar kota.

Seminar tersebut antara lain Pelatihan Larasita untuk Kantor Pertanahan Maros,

undangan seminar dari universitas, undangan dari instansi lain dan diikutsertakan

dalam kegiatan-kegiatan dari Bupati

b. Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama dilakukan di tingkat

Kabupaten dengan sasaran Camat dan Kepala desa. Tahap kedua adalah penyuluhan

dari Camat atau Kepala desa langsung kepada masyarakat. Penyuluhan dilakukan di

balai pertemuan kecamatan, balai desa ataupun di masjid.
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Gambar 2. Bentuk sosialisasi Larasita di lapangan

2. Sosialisasi Tidak Langsung

Komunikasi tidak langsung adalah bentuk dari kegiatan kampanye dengan

memanfaatkan fasilitas dari media komunikasi eksternal, yaitu media massa. Berkaitan

dengan keutamaan berbagai jenis media massa, radio merupakan media yang utama dalam hal

kecepatan menyiarkan pesan dalam bentuk berita, televisi memiliki ruang lingkup yang lebih

luas daripada radio dan merupakan media massa yang paling dipercaya publik serta memiliki

kemampuan tinggi dalam mempengaruhi publik. Harian umum berfungsi untuk menyediakan

informasi secara detail. Dan akhirnya, buku menyediakan cara yang lebih formal dalam

pendokumentasian dan cara pandang. Komunikator sering memanfaatkan semua media

tersebut untuk menyampaikan sasaran yang dibidik.

Bentuk kegiatan komunikasi tidak langsung yang pernah diselenggarakan oleh Tim

Larasita antara lain :

a. Televisi

Bentuk kegiatan komunikasi tidak langsung di televisi lokal dalam talk show

bertema Larasita. Sedangkan di televisi nasional yaitu pernah tampil dalam acara

Kick Andy Metro TV dalam presentasi program-program unggulan Kabupaten /

Kota di Indonesia. Selain talk show, ada pula penanyangan Iklan Layanan

Masyarakat Larasita. Namun setelah itu penayangan sosialisasi tentang Larasita di

Televisi sudah tidak ada lagi sehingga masyarakat juga kurang dapat menjangkau

informasi terkait Larasita.
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b. Pembagian leaflet / brosur

Tim Larasita Maros sempat membuat beberapa versi brosur Larasita yang

ditempatkan di Loket Informasi di Kantor Pertanahan. Selain itu, brosur juga

dibagikan saat melakukan pelayanan keliling, sosialisasi kepada masyarakat

maupun saat diundang dalam seminar.

Namun pada saat ini penggunaan brosurpun sudah tidak digunakan, saat ini BPN

Kabupaten Maros hanya melakukan sosialisasi melalui penyuluhan dan media internet.

Leaflet/brosur merupakan media yang sangat efektif dalam menunjang proses sosialisasi

karena tampilan yang menarik dan berisi informasi Larasita yang lebih lengkap.

Model Informasi Larasita

Larasita dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat menggunakan konsep

komunikasi dua tahap (two step flow communication). Dalam hal ini informasi yang ada pada

program Larasita diterima oleh (pemimpin opini) dalam hal ini di wakili oleh kepala desa atau

kepala RT masing-masing daerah untuk kemudian menyampaikan kepada warganya terkait

program Larasita. Seorang pemimpin opini tersebut menyampaikan hasil interpretasi dan

informasi yang didapat oleh Larasita sesuai pemahaman masing-masing, sehingga dalam hal

ini pemimpin opini sangat berpengaruh dalam mendapatkan orang untuk mengubah sikap dan

perilaku mereka untuk mampu menerima program Larasita. Informasi yang disampaikan

Larasita biasanya terkait tentang pengenalan apa itu Larasita dan undangan kepada

masyarakat untuk dapat hadir dalam penyuluhan di balai atau tempat yang disediakan oleh

Larasita.

Sehingga, pada prakteknya pesan-pesan media massa tidak seluruhnya mencapai

massa audience secara langsung, sebagian besar berlangsung secara bertahap. Tahap pertama

dari media massa kepada orang-orang tertentu di antara mass audience (opinion leaders) yang

bertindak selaku gate-keepers; dari sini pesan-pesan media diteruskan kepada anggota-

anggota mass audience yang lain sebagai tahap yang kedua sehingga pesan-pesan media

akhirnya mencapai seluruh penduduk.

Para pemimpin opini dan khalayak secara keseluruhan adalah mass audience. Pada

umumnya pemimpin opini lebih banyak bersentuhan dengan media massa dibandingkan

dengan khalayak. Karena posisinya, pemimpin opini mempunyai pengaruh atas khalayaknya.

Melalui pemimpin opini, pesan-pesan dari media mendapatkan efek yang kuat. Tahap pertama
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dari media massa ke pemimpin opini adalah komunikasi massa, sedangkan tahap kedua dari

pemimpin opini kepada khalayak adalah komunikasi antarpribadi.

KESIMPULAN

Sosialisasi yang digunakan oleh Larasita menggunakan sosialisasi langsung dan

sosialisasi tidak langsung. Dalam pelaksaan program Larasita Kantor Pertanahan Maros,

maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurangnya teknik sosialisasi yang digunakan dalam mensosialisasikan Larasita, hanya 2

yaitu melalui penyuluhan dan media internet. Dikarenakan respon masyarakat yang

kurang maksimal dengan adanya teknik sosialisasi yang lain seperti brosur, Tv, dan iklan

masyarakat

2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang jadwal layanan LARASITA yang

mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam membuat sertifikat tanah kurang direspon,

ini terlihat dari jumlah permohonan yang masuk dalam program layanan LARASITA dari

tahun 20011 sampai dengan tahun 2014. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor

Pertanahan kepada masyarakat hanya dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan

kepada Kecamatan agar diteruskan kepada Desa-desa sampai dengan kepada masyarakat.

3. Pelayanan Program LARASITA tidak dapat dilaksanakan di setiap Desa, dikarenakan

terlalu luasnya wilayah yang harus dilayani.

4. Pelayanan Program LARASITA mempunyai dampak positif dan negatif, positifnya

adalah terjalinnya keakraban antar sesama pegawai instansi, sedangkan negatifnya

Program Larasita tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat dikarenakan kurangnya

pemahaman masyarakat akan media informasi online dalam hal ini internet

5. Kesalahan pemilihan media dalam sosialisasi Larasita, yaitu menngunakan internet.

Dimana masyarakat desa masih awam dengan penggunaan internet dan juga faktor

geografis yang menyebabkan sering mengalami gangguan sinyal

Larasita dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat menggunakan konsep

komunikasi dua tahap (two step flow communication). Dalam hal ini informasi yang ada pada

program Larasita diterima oleh (pemimpin opini) dalam hal ini di wakili oleh kepala desa atau

kepala RT masing-masing daerah untuk kemudian menyampaikan kepada warganya terkait

program Larasita. Seorang pemimpin opini tersebut menyampaikan hasil interpretasi dan
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informasi yang didapat oleh Larasita sesuai pemahaman masing-masing, sehingga dalam hal

ini pemimpin opini sangat berpengaruh dalam mendapatkan orang untuk mengubah sikap dan

perilaku mereka untuk mampu menerima program Larasita.
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