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ABSTRAK

Penelitian kualitatif ini berfokus pada studi opini publik program Lamongan
Green and Clean pada pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menggunakan
metode wawancara  mendalam. Penelitian mengenai studi opini publik menjadi
penting mengacu pada pendapat Rachmadi (1992, h.10) karena dapat
menjabarakan apa yang dipikirkan oleh masyarakat mengenai kebijakan yang
dikeluarkan oleh organisasi ataupun lembaga dan mengevaluasi sebuah program.
Peneliti membagi publik dalam opini publik kali ini menjadi dua kategori, yakni
pelaku dan non pelaku. Publikpelakuberopinibahwaprogram Lamongan Green
and Clean berjalan dengan baik. Sedangkan opini dari publik non pelaku
menghasilkan tidak seluruh elemen masyarakat menyetujui adanya program
Lamongan Green and Clean, karena dirasa program tersebut menjadi beban
masyarakat terutama di segi ekonomi. Selain itu, pemerintah kurang menerapkan
two way communication sehingga menimbulkan opini bahwa pemerintah
Kabupaten Lamongan kurang transparan dalam mensosialisasikan program
Lamongan Green and Clean.
Kata Kunci: Studi Opini Publik, Lamongan Green and Clean, Kabupaten
Lamongan

PENDAHULUAN

Aktivitas publik relations sebuah lembaga atau perusahaan penting untuk

menjalin sebuah hubungan yang baik dengan publiknya, baik internal maupun

eksternal. Seperti yang diungkapkan oleh Gregory (2001, h.73) mengungkapkan

bahwa aktivitas public relations baik dalam pemerintahan juga harus dipantau

agar dapat melaksanakan two way communications, yakni pemerintah juga harus

mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai sebuah program, sehingga

terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah.Pendapat tersebut

juga dikuatan oleh Mulyana (2010, h.72) bahwa komunikasi dipandang sebagai

proses interaksi dimana pada proses tersebut terdapat proses sebab-akibat atau

aksi-reaksi yang bergantian.
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Untuk menjalin dengan pihak eksternal, sebuah perusahaan atau lembaga

penting untuk melakukan sebuah program, dariprogram yang dilakukan gtersebut

akan dapat menimbulkan opini yang diberkan oleh masyarakat, yang pada

akhirnya dapat menimbulkan sebuah citra perusahaan maupun sebuah lembaga

dari publik ektrenalnya. Menurut Rachmadi (1992, h.10) bahwa penelitian

mengenai opini menjadi penting karena dapat menjabarakan apa yang dipikirkan

oleh masyarakat mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi ataupun

lembaga dan mengevaluasi sebuah program. Pada ;penelitian ini, peneliti meneliti

mengenai studi opini publik terhadap program Lamongan Green and Clean.

Peneliti menggunakan opini masyarakat kabupaten Lamongan penerima program

Lamongan Green and Clean.

Fenomena yang mendasari penelitian ini karena program Lamongan Green

and Clean adalah salah satu bentuk program pemerintah yang baru diadakan oleh

pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2011, dari program tersebut pemerintah

mendapatkan citra yang baik dimata pemerintah pusat yakni mendapatkan

penghargaan di bidang lingkungan hidup, Adipura Kencana. Penghargaan tersebut

didapatkan pada tahun 2012 dan 2013. Menurut data Kementrian Lingkungan

Hidup Republik Indonesia (2013) beberapa kategori kota tersebut, yakni Surabaya

(kategori kota metropolitan), Kota Tangerang (kategori kota metrpolitan), kota

Bontang (kategori kota sedang), Kota Malang (kota besar), Kota Balikpapan

(kategori kota besar), Kabupaten Tulungagung (kategori kota sedang) dan

Kabupaten Lamongan (kategori kota kecil).

Namun, dalam pelaksanaan program tersebut terjadi ketidak pahaman

program, antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menilai

tidak ada transparansi mengenai penilaian setiap periode lomba, mengingat bahwa

program tersebut dikemas dalam bentuk lomba oleh pemerintah. Badan

Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Program Lamongan

Green and Clean tersebut memilki andil untuk mengkomunikasikan program

tersebut agar dapat dilaksanakan, sehingga dapat menjadikan Kabupaten
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Lamongan lebih baik. Sesuai dengan peranan public relations yakni memberikan

informasi bagi puibliknya. Namun, tidak hanya berhenti pada tahap memberikan

informasi pada publiknya, aktivitas public relations baik dalam pemerintahan juga

harus dapat melaksanakan two way communications, yakni pemerintah juga harus

mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai sebuah program, sehingga

terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah.Dengan

mengetahui opini masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat menjalin

hubungan yang baik sehingga dapat berpengaruh pada citra pemerintah. Seperti

yang dikemukan oleh Ruslan (2001, h.33) bahwa sebuah perusahaan atau

organisasi perlu memiliki hubungan baik dengan community, untuk pembentukan

citra perusahaan atau organisasi tersebut.

Citra atau reputasi merupakan kesan dari individu terhadap sebuah

perusahaan atau organisasi, selain itu citra atau reputasi tersebut juga menekankan

pada proses pertukaran sosial yang berkaitan dengan elemen perusahaan yang

melibatkan komunikasi dan interaksi sosial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

Howard Bonham dalam Suhandang (2004, h.44) mengenai tugas dari public

relations yakni aktivitas yang memiliki tujuan untuk menciptakan pengertian

publik yang lebih baik sehingga dapat memperbesar kepercayaan publik terhadap

seseorang atau organisasi. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Kotler dalam

jurnal Reputasi Berdasar Kerangka Kerja Public Relations Trimanah (2012)

mendefinisikan citra  sebagai  jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-

gambaran, dan kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada suatu obyek. Obyek

yang dimaksud bisa berupa orang, organisasi, atau kelompok orang. Jika obyek itu

organisasi, berarti seluruh keyakinan, gambaran, dan kesan atas organisasi dari

seseorang itulah yang dinamakan citra. Citra sebuah organisasi merepresentasikan

nilai-nilai seseorang dan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai

hubungan dengan organisasi tersebut.

Objek dari penelitian ini adalah program Lamongan Green and Clean

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. penelitian ini dilakukan di
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tiga kategori wilayah yang berbeda untuk Lamongan Green and Clean, yakni

kategori wilayah mandiri, yakni wilayah yang dinilai oleh pemerintah sebagai

wilayah yang memiliki kemampuan mengelola lingkungan dengan baik dan dapat

menghasilkan “produk” berupa tanaman obat maupun olahan sampah. Kedua

adalah wilayah berkembang yakni wilayah yang dapat mengelola lingkungannya.

Namun, belum dapat menghasilkan produk dari pengelolaan lingkungan. Yang

ketiga adalah wilayah perintis, yakni wilayah yang masih dalam pembenahan

lingkungan. Penelitian mengenai opini publik program Lamongan green and clean

menjadi penting karena karena belum ada penelitian sebelumnya yang membahas

tema ini.

Penelitian ini menggunakan opini publik untuk mengetahui bagaimana

implementasi dari program Lamongan Green and Clean oleh pemerintah

Kabupaten Lamongan menurut masyarakat Kabupaten Lamongan sebagai

penerima program tersebut. Karena sebuah opini opini publik muncul di

masyarakat karena ada persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, tetapi

pendapat orang-orang yang terlibat ternyata tidak sama, ada pihak yang setuju dan

ada pihak yang tidak setuju, sehingga menimbulkan pergunjingan (Effendy 1986,

hal. 116).

PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis opini publik melalui jawaban – jawaban hasil

wawancara secara mendalam antara peneliti dengan publik, yakni masyarakat

Kabupaten Lamongan. Pada pembahasan ini peneliti membedakan publik menjadi

dua, yakni publik pelaku program Lamongan Green and Clean dan publik Non

Pelaku Program Lamongan Green and Clean.

Opini Publik Pelaku Program Lamongan Green and Clean

Pada jawaban yang diberikan oleh kader lingkungan tersebut diperoleh

bahwa kader lingkungan telah mengetahui program Lamongan Green and Clean

yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Selain pada taraf
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pengetahuan, pemerintah juga menginformasikan mengenai tujuan utama dari

program Lamongan Green and Clean yakni sebagai program kepedulian

pemerintah terhadap masyarakat dan lingkungan Kabupetan Lamongan. sehingga

menjadikan Kabupaten Lamongan menjadi wilayah yang bersih dan bebas dari

tumpukan sampah sekaligus mengurangi banjir. Informasi mengenai tujuan dari

program tersebut disampaikan pada beberapa tahapan acara yang dilakukan oleh

pemerintah, yakni pada launching progam Lamongan Green and Clean.

“tujuannya ya jelas kampung saya terlihat lebih
bersih, guyub, rukun. Begini, karena didalam kegiatan
LGC tidak bersih – berish saja, tapi ada yel-yel, ini
menunjukkan kekompokan , kebersamaan dan
bersama gitu. Enak” (mamik 2014).

Peneliti juga melihat kader lingkungan tidak hanya mengetahui program

tersebut secara umum. Namun, kader lingkungan sebagai publik pelaku program

Lamongan Green and Clean juga dapat menarik manfaat dari adanya program

Lamongan Green and Clean. Sebagaimana Menurut Moore (2004, h.74) bahwa

opini publik merupakan ungkapan sebuah kelompok atau publik terhadap sebuah

isu, dimana opini tersebut juga dipengaruhi oleh pandangan dan pengaruh yang

didapatkan oleh sebuah kelompok.

“Yang  jelas, wilayah kita bersih, bersih dari daun-
daun jatuh, kita bersihkan di tong aerob, lalu sampah
koran botol kita kumpulkan nanti setiap dua minggu
sekali kita panggil pemulung, kita jadikan untuk
ongkos. Lebih kreatif lah kita” (mamik 2014)

Opini yang disampaikan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah kader

lingkungan, terdapat persepsi yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten

Lamongan terkait dengan program Lamogan Green and Clean. Persepsi terhadap

sebuah program dari sebuah perusahaan atau lembaga menjadi penting, karena

dapat memunculkan citra atau image yang didapatkan oleh lembaga atau

perusahaan dari masyarakat. Persepsi yang diberikan oleh masyarakat kepada

pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai pemilik program Lamongan Green and

Clean. Menurut Rhenald Kasali (2003, h.28) mendefinisikan citra sebagai kesan
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yang timbul karena terdapat sebuah pemahaman mengenai sebuah keyakinan

terhadap suatu hal yang nyata. Citra menunjukkan kesan suatu objek terhadap

objek lain yang terbentuk dengan memproses informasi setiap waktu dari beragam

sumber yang dipercayai oleh individu.

“saya sangat mendukung sekali, ini bagus sekali, terbukti
mbak, lamongan dapat adipura, bahkan akhir-akhir ini tahun
2013-2014 adipura kencana ada ditangan lamongan. itu
terbukti, tanpa dukungan masyarakat, khususnya kader-
kader Lamongan yang ada ini, mungkin pemerintah ga ada
apa-apanya, karena didukung kerjasama yang bagus.”
(Mamik 2014)

Opini Publik Non Pelaku Program Lamongan Green and Clean

Masyarakat Kabupaten Lamongan memiliki opini yang berbeda mengenai

efek yang ditimbulkan dengan adanya program Lamongan Green and Clean,

seperti yang diungkapkan oleh Cutlip dan Center (2004, h.107) menyatakan

bahwa opini publik adalah sejumlah akumulasi pendapat individual tentang suatu

isu dalam pembicaraan secara terbuka dan berpengaruh terhadap sekelompok

orang. Dengan demikian, opini publik terbentuk melalui suatu kegiatan berupa

debat pembicaraan, atau pertukaran informasi antara individi-individu yang

berada dalam suatu kelompok. Sebagaimana Aktivitas humas sehari-hari adalah

menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two way communication) antara

organisasi dan publiknya, yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian

dan dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi

barang atau pelayanan jasa, dan sebagainya, demi kemajuan dan reputasi positif

organisasi. Jadi kegiatan PR tersebut sangat erat hubungannya dengan

pembentukan opini publik dan perubahan sikap masyarakat.

“Pemerintah sering ya melakukan sharing – sharing gitu mbak, kita
mengutarakan aspirasi, terus kan ada Pak Buati juga, ya beliau menjawab
pertanyaan kami gitu, ya kami beriteraksi mengenai LGC gitu.” (Erna
2014)

Opini masyarakat Kabupaten Lamongan mengenai program Lamongan

Green and Clean, yakni berupa Pengetahuan masyarakat mengenai Lamongan

Green and Clean telah dimiliki, terbukti pada informasi yang diberikan oleh
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informan mengenai tingkat pengenalan terhadap program Lamongan Green and

Clean.

“oh tahu tahu, program tentang lingkungan yang diberikan oleh
pemerintah agar lamongan jadi asri, bersih dan masyarakat jadi
kreatif.” (idham 2014)

Sama seperti informan pertama, yakni Idham. Pengetahuan mengenai program

Lamongan Green and Clean juga dimiliki oleh informan lainnya, yakni Ifa.

“oh ya taulah mbak, itu program untuk masyarakat dari pemerintah
yang bikin guyub masyarakat dari kerja bakti sampai nimbang-
nimbang sampah”(Ifa 2014).

Pendapat informan mengenai informasi mengenai tujuan dari Program

Lamongan Green and Clean hanya diketahui oleh pemerintah dan kader – kader

lingkungan tidak sepenuhnya di dukung dengan respon yang diberikan oleh

informan lainnya sebagai kader lingkungan atau fasilitator kelurahan untuk

program Lamongan Green and Clean. Karena informasi yang mengenai tujuan

yang dikemukakan oleh masyarakat biasa dengan kader lingkungan memiliki

persamaan.

“oh jelas kampung saya terlihat lebih guyub, rukun.
Begini, karena didalam kegiatan LGC tidak bersih –
berish saja, tapi ada yel-yel, ini menunjukkan
kekompokan , kebersamaan dan bersama gitu. Enak”
(mamik 2014).

Tujuan yang ditangkap oleh masyarakat dari program Lamongan Green

and Clean secara umum telah diketahui oleh masyarakat secara luas, yakni

menjadikan kota menjadi bersih dan hijau. Sehingga dengan adanya kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah yakni melalui sosialisasi, seluruh elemen masyarakat

dapat mengetahui tujuan kegiatan Program Lamongam Green and Clean dengan

jelas.

Pelaksanaan program Lamongan Green and Clean, pemerintah mengaku

bahwa sosialisasi untuk program tersebut kepada masyarakat dilakukan dengan

cara turun ke wilayah-wilayah secara langsung, kegiatan tersebut dilakukan
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sekaligus untuk meningkatkan hubungan baik antara pemerintah dengan

stakeholdernya.

Kegiatan sosialisasi program Lamongan Green and Clean yang dilakukan

oleh pemerintah tersebut diketahui dan diikuti oleh kader lingkungan. Kegiatan

tersebut merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang

lingkungan. Selain itu, dengan adanya kegiatan sosialisasi, pesan yang diberikan

oleh pemilik program kepada penerima program dapat tersampaikan secara

efektif. Pendapat tersebut didukung oleh Onong (2002, h.37) yang mengatakan

bahwa dengan adanya program sosialisasi yang dilakukan melalui aktivitas humas

pemerintahan dapat digunakan untuk mengelola informasi dan opini publik.

Informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah disebarkan seluas-luasnya, dan

opini publik dikaji dan diteliti secara efektif untuk kebijakan selanjutnya.

“yang jelas sosialisasi mbak, kami para kader selalu
diikutkan dalam sosialisasi tersebut, ya biar pemerintah ga
banyak – banyak bicara, kan kalau pakai fiskel kayak kita
gini, pesannya lebih cepat sampai, kalau pemerintah sendiri
yang ngomong ke tiap – tiap kelurahan atau wilayah, ya
gimana ya, saya rasa itungga akan efektif dan buang-buang
waktu” (Mamik, 2014)

Selain sosialisasi, pemerintah melakukan kunjungan langsung di

wilayah-wilayah yang terkena program Lamongan Green and Clean, khususnya

wilayah yang berada disekitar Kecamatan Kota, kunjungan tersebut dilakukan

oleh Bupati dan Badan Lingungan Hidup Kabupaten Lamongan. Hal juga

dilakukan agar terjalin hubungan yang baik antara pemerintah sebagai pemilik

program dan masyarakat sebagai penerima program Lamongan Green and Clean.

“pemerintah, biasanya Pak Bupati itu sering ke kampung –
kampung mbak, tiap minggu atau 2 minggu sekali  keliling,
kita pas ngga kerja bakti bapak-bapak sidak lewat gitu, ya
pokoknya sering control gitu mbak, ada tanggung jawab
juga, walaupun udah bantu banyak. Seneng banget kalau
didatangi gitu, jadi merasa kita itu tadi di perdulikan dengan
pemerintah dan kalau kesini biasanya ya ngobrol-ngobrol
sama pak Bupati atau sama orang – orang BLH itu” (Lis
2014).
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Namun, hal itu tidak sepenuhnya dapat di rasakan baik oleh masyarakat,

karena keterbatasan waktu untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Terdapat

respon masyarakat yang kecewa dengan kegiatan tersebut, karena dirasa kurang

efektif untuk menjaring aspirasi atau kurang sesuai jika kegiatan tersebut

dianggap sebagai sosialisasi.

“rasanya kurang efektif ya pemerintah melakukan sosialisasi
lewat kunjngan tersebut, ya bener sih menjaring aspirasi, tapi
kan ya waktunya itu loh yang menjadikan kurang efektif.
Jadi menurutku sih sosialisasi sama masyarakat ya lebih enak
kalau mungkin diadakan kayak pertemuan gitu, apalagi
langsung diskusi dengan orang BLH atau Pak Bupati
langsung” (Mazda 2014)

Opini yang senada juga diberikan oleh informan lainnya, yang menilai

bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lamongan  tersebut tidak

dianggap sebagai kegiatan untuk menjaring asprasi masyarakat Kabupaten

Lamongan terhadap program Lamongan Green and Clean.

“kegiatan yang keliling-keliling oleh Pak Bupati itu, bagus
sih. Cuman menurut saya tidak begitu berpengaruh banyak,
ya istilahnya mereka Cuma lewat saja. Kalau mau niat
menjaring aspirasi ya bentuk forum” (Erna 2014)

KESIMPULAN

Pelaksanaan program Lamongan Green and Clean, peneliti mendapatkan

opini publik terkait penerimaan program Lamongan Green and Clean. Publik

disini adalah masyarakat Kabupaten Lamongan sebagai penerima program

tersebut.

Peneliti membagi publik terkait opini publik menjadi dua, yakni publik

pelaku dan juga publik non pelaku. Publik pelaku merupakan kader lingkungan

dari program Lamongan Green and Clean. Sedangkan publik non pelaku adalah

masyarakat Kabupaten Lamongan penerima program Lamongan Green and Clean

secara umum. Diperoleh opini publik pelaku bahwa program Lamongan

merupakan program pemerintah Kabupaten Lamongan yang memiliki dampak
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positif bagi seluruh elemen masyarakat, karena keseluruhan program tidak ada

yang memberatkan masyarakat Kabupaten Lamongan di berbagai aspek, seperti

keuangan maupun segi sosial. Berbeda dengan opini publik non pelaku terkait

program Lamongan Green and Clean tidak seluruhnya masyarakat setuju dengan

adanya program tersebut, karena dirasa pemerintah kurang transparansi mengenai

regulasi program. Selain kurangnya transparansi, masyarakat juga menganggap

bahwa program Lamongan Green and Clean memberatkan masyarakat pada

pendanaan, walaupun pemerintah telah memberikan bantuan dana. Tetapi dana

tersebut dirasa kurang untuk kegiatan tersebut, sehingga masyarakat tetap harus

memberlakukan dana swadaya.
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