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PENDAHULUAN 

 

Pembangunan bagi suatu bangsa pada hakikatnya merupakan proses modernisasi  

atau proses pembinaan bangsa (nation building)  dalam berbagai aspek kehidupan 

nasional, baik ekonomi, sosial budaya, hukum, politik, maupun pertahanan keamanan. 

Oleh karena itu, menurut Lili Rasjidi pembangunan sering diartikan sebagai 

penyelenggaraan perubahan terhadap suatu masyarakat beserta lingkungannya1.  

Dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang 

informasi, komunikasi dan transportasi, telah membuat dunia menjadi transparan 

sehingga dapat mempengaruhi sikap mental dan perilaku manusia. Kondisi ini akan 

mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

pada gilirannya mengakibatkan perubahan tuntutan dan kepentingan manusia. 

Dalam bidang hukum, keadaan ini dapat diperhatikan pada berbagai kasus hukum 

seperti penahanan Bibit-Candra (pimpinan KPK) yang tidak sesuai dengan prosedur 

hukum karena ditengarai ada penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum untuk 

melemahkan KPK. Kasus  Prita Mulyasari yang tidak mendapat keadilan hukum atau 

bahkan kasus Nenek Minah yang menjadi korban aparat sekaligus penerapan hukum itu 

sendiri.  Menariknya, seiring munculnya kasus-kasus hukum tersebut, muncul pula 

gerakan-gerakan masyarakat sipil yang memprotes bahkan menentang ketidakadilan 

dalam penegakan hukum. Gerakan masyarakat sipil ini pun semakin berkembang sesuai 

dengan kemajuan zaman dan teknologi. Jika sebelumnya masyarakat cenderung 

melakukan gerakan-gerakan nyata dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi, saat ini, dengan 

                                                
 Tulisan ini Pernah Disampaikan sebagai Bahan ceramah Pada Bimbingan  Teknis Penyuluhan 

Hukum Tingkat Lanjutan, Diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera 

Utara 2011, Kamis, 21 April 2011. Bertempat di Hotel Madani Medan. 
 Dosen Kopertis Wilayah I Sumatera Utara – Aceh, dpk pada Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sumatera Utara. 
1 Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT Remaja Rosda Karya, 

Bandung, hal. 119. 
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memanfaatkan kemudahan akses internet yang ada, masyarakat menyuarakan aspirasinya 

melalui situs-situs jejaring sosial yang ada seperti Facebook dan Twitter. Fenomena 

"gerakan lewat dunia maya" ini pun ternyata tak bisa diremehkan karena justru terbukti 

efektif memberikan pencerahan dalam berbagai kasus hukum yang ada.  Peneliti Hukum 

The Habibie Center Lilis Mulyani berpendapat bahwa fenomena gerakan-gerakan 

masyarakat melalui dunia maya seperti itu saat ini justru terbukti efektif sebagai alat 

kontrol penegakan hukum di Indonesia.2 

Realitas yang demikian menunjukkan betapa pengaruh kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dewasa ini  mempunyai peranan yang sangat signifikan 

dalam melahirkan berbagai perubahan di dalam masyarakat melalui jejaring sosial yang 

mampu melahirkan revolusi sosial di dalam negara, termasuk sebagai sarana kontrol 

dalam penegakan hukum yang disalahgunakan oleh aparat, ketidakadilan penegakan 

hukum di masyarakat,  sampai masalah hukum yang dimanipulasi untuk sekadar 

memenuhi keadilan prosedural..  

Oleh karena itu, dewasa ini semakin disadari perlunya pemikiran secara 

mendalam terhadap perkembangan hukum di Indonesia, terutama untuk menjembatani 

adanya dualisme antara das sein dengan das sollen. Ini berarti diperlukan proses 

penelaahan secara mendalam terhadap hal-hal mendasar dari hukum, seperti : masalah 

hakikat hukum, fungsi hukum, tujuan hukum dan lain-lainnya yang diwujudkan melalui 

formulasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (living law). 

Di Indonesia arah kebijakan pembangunan hukum antara lain meliputi : Pertama, 

mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya 

kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara 

hukum. Kedua, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu. Ketiga, 

menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan 

dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia (HAM). 

Keempat, melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan 

hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional.3 

                                                
2 http://tekno.kompas.com/read/2010/01/14/18101626/Gerakan.Dunia.Maya.Tidak. Boleh. 

Diremehkan, diakses pada Kamis, 3 Maret 2011. 
3 Arah Politik Hukum dalam  Pembangunan Hukum Nasional  dapat  diperhatikan dalam Undang-

Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  2005 – 2025. 

http://tekno.kompas.com/read/2010/01/14/18101626/Gerakan.Dunia.Maya.Tidak
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Sejalan dengan itu, menurut Lawrence M. Friedmann, setiap sistem hukum selalu 

mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, substansial dan kultural. 

Dalam hubungan ini, komponen budaya hukum (the legal culture)  yang merupakan 

keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat  yang 

akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat, perlu 

senantiasa dilakukan pembinaan. 

Secara lebih detail, Daniel S. Lev mencoba memerinci budaya hukum ke dalam 

“nilai-nilai hukum prosedural” dan “nilai-nilai hukum substantif”. Di dalam tinjauannya 

mengenai kultur hukum di Indonesia, Lev menemukan, bahwa cara-cara penyelesaian 

konflik mempunyai karakteristiknya sendiri  disebakan oleh adanya dukungan nilai-nilai 

tertentu. Menurut Lev kompromi  dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang mendapat 

dukungan kuat dari masyarakat.4 

Dalam hubungan ini, berarti pembinaan struktur dan kultur masyarakat tidak 

terlepas dari kehendak mewujudkan kesadaran hukum masyarakat, karena kesadaran 

hukum masyarakat  merupakan hal yang sangat penting  dan menentukan berlakunya 

suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam 

melaksanakan ketentuan  yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka 

hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum 

tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya.  

Bernard Arief  Sidharta, dalam hubungannya dengan kesadaran hukum dalam 

perspektif budaya hukum mengemukakan: 

Kesadaran hukum adalah proses dalam kesadaran atau kejiwaan manusia yang 

di dalamnya berlangsung penilaian bahwa orang seharusnya bersikap dan 

bertindak dengan cara tertentu dalam situasi kemasyarakatan tertentu karena hal 

itu dirasakan adil  dan perlu untuk terselenggaranya ketertiban masyarakat atau 

kondisi kemasyarakatan  yang memungkinkan manusia menjalani  kehidupan 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya.5 

 

Kesadaran hukum  mencakup baik pengetahuan tentang aturan hukum positif 

maupun keyakinan warga masyarakat bahwa berbagai perangkat aturan hukum positif  

                                                
4 Esmi Warassih,  Pranata Hukum  Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, Semarang, 

2005, hlm. 89.  
5 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang 

Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum 

Nasional Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 203.  
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tersebut adil dan perlu, serta bahwa mematuhi hukum itu adalah tuntutan keadilan  dan 

martabat manusia yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi, di samping harus 

menciptakan dan menegakkan aturan hukum positif yang adil dan dibutuhkan 

masyarakat, pemerintah  dan aparatnya harus selalu melakukan pembinaan kesadaran 

hukum, dengan selalu mengacu kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Wawasan Kebangsaaan dan Wawasan Nusantara. 

Dalam melaksanakan pembinaan kesadaran hukum ini, maka beberapa cara perlu 

dijalankan secara simultan, antara lain: 

a) Penyuluhan hukum secara teratur kepada semua pihak, termasuk kepada 

aparat pemerintah; 

b) Pendidikan disiplin, kebersihan, budi pekerti dan “civic” di sekolah; 

c) Pendidikan non formal untuk menanamkan disiplin di lingkungan keluarga, 

lingkungan kerja dan lingkungan rekreatif; 

d) Pengadaan fasilitas fisik yang mendukung; 

e) Teladan oleh elit sosial secara konsisten, khususnya aparat pemerintah.6 

 

Berkenaan dengan penyuluhan hukum, Kristomo dalam konteks globalisasi 

dewasa ini mengemukakan: 

Penyuluhan hukum saat ini menghadapi tantangan globalisasi di mana teknologi 

informasi berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan ini menekan ekonomi 

menuju mekanisme pasar yang kian terbuka. Orang bebas memilih apapun yang ia 

sukai. Dalam era globalisasi ini, tidak ada satu perusahaan pun yang bisa survive 

tanpa menjadi the real marketing company/organization, yakni perusahaan/ 

organisasi yang selalu memberikan kepuasan yang berkelanjutan (sustainable 

satisfaction) pada tiga stake-holder (pemangku kepentingan): pelanggan, 

pemegang saham dan manusia yang ada dalam perusahaan itu sendiri.7  

 

Perkembangan dan perubahan sosial yang demikian pesat sebagai implikasi dari 

kemajuan teknologi dan industri, menghendaki hadirnya suatu paradigma baru dalam 

penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum tidak sekedar diartikan sebagai kegiatan 

penyebarluasan informasi atau inovasi hukum yang bersifat searah (one way) dan pasif, 

akan tetapi penyuluhan hukum adalah proses aktif yang memerlukan interaksi dari 

                                                
6 Bernard Arief Sidharta, op.cit., hlm. 204-205.  

7 Kristomo, Marketing Penyuluhan Hukum: Sebuah Perubahan Paradigma, http:// www. 

bphntv.net/ index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=153, hlm. 1, diakses 10 April 

2011. 
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berbagai stakeholders agar terbangun proses perubahan perilaku  (behavior) yang tidak 

hanya terbatas pada masyarakat yang menjadi sasaran utama penyuluhan hukum, tetapi 

penyuluhan hukum harus mampu mengubah perilaku semua stakeholders, baik aparatur 

penegak hukum, pakar dan peneliti, aktivis LSM, tokoh masyarakat dan stakeholders 

lainnya. 

Informasi sudah begitu over-loaded, namun di sisi lain, Penyuluhan Hukum 

dituntut untuk mensosialisasikan hukum pada masyarakat menuju masyarakat yang sadar 

hukum. Karena itu diperlukan pendekatan lain, selain legal-formal. Pendekatan tersebut 

diharapkan mampu menjadikan penyuluhan hukum responsif terhadap perubahan yang 

begitu pesat.  

Sejalan dengan itu, dewasa ini, penyuluhan hukum harus dilakukan dengan 

pendekatan   pemasaran sosial (social marketing), yaitu melalui penerapan konsep dan 

atau teori pemasaran dalam proses perubahan sosial. Berbeda dengan “rekayasa sosial 

(social engineering)” yang lebih berkonotasi untuk membentuk (to do to) atau 

mewujudkan masyarakat menjadi sesuatu yang baru sesuai yang dikehendaki oleh 

perekayasa. Proses pemasaran sosial dimaksudkan untuk menawarkan  (to do for) sesuatu 

kepada masyarakat.8  

Jika dalam rekayasa sosial (social engineering),  proses pengambilan keputusan 

sepenuhnya berada di tangan perekayasa, pengambilan keputusan dalam pemasaran sosial 

(social marketing) sepenuhnya berada di tangan masyarakat itu sendiri. Termasuk dalam 

pengertian menawarkan di sini adalah penggunaan konsep-konsep pemasaran dalam 

upaya menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan pembangunan yang ditawarkan dan akan dilaksanakan oleh dan untuk 

masyarakat  yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja dalam hubungan dengan pembangunan 

hukum nasional di Indonesia mengemukakan “Teori Hukum Pembangunan” yang 

dibangun di atas teori kebudayaan Northrop, teori orientasi kebijakan (policy-oriented) 

                                                
8 Mas Arip, Pengertian Penyuluhan, http://masarip.blog.friendster.co.m/2009/02/, hal 5, diakses 

16 April 2011. 

http://masarip.blog.friendster.co.m/2009/02/
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dari Laswell dan Mc Dougal serta teori hukum pragmatis dari Roscoe Pound. Menurut 

Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 

yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga-lembaga 

(intitutions) dan proses-proses (process) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu 

dalam kenyataan.9 

 Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja  kemudian lebih 

merupakan transformasi dari teori hukumnya sendiri, ditambah dengan transformasi  dari 

teori hukum Roscoe Pound. Tetapi hal yang sangat penting harus diberi perhatian lebih 

adalah mentransformasi teori hukum Pound. Mochtar Kusumaatmadja dengan sangat 

ketat menyatakan menolak konsepsi mekanis dari konsepsi law is a tool of social 

engineering, dan karenanya mengganti istilah “alat (a tool)” dengan istilah “sarana”. 

  

MARKETING SOSIAL DALAM PENYULUHAN HUKUM  

Memperhatikan realitas yang demikian, maka pengelolaan penyuluhan hukum 

melalui marketing sosial adalah merupakan conditio sine quanon, karena dengan gagasan 

ini akan terdapat perhatian yang signifikan terhadap stakeholder, brand image, core 

competence berdasarkan perspektif strategik, analisis potensi, dan “pasar yang dibidik”, 

tanpa mengabaikan prinsip dasar tujuan penyuluhan hukum melalui penetapan Visi dan 

Misi. 

Oleh sebab itu, dewasa ini  terdapat prinsip  dasar penyuluhan hukum dilihat dari 

marketing sosial: Pertama, Penetapan Visi dan Misi. Kedua, Penetapan  Strategi  dan, 

Ketiga, Perwujudan Value.10  

1. Penetapan Visi dan Misi 

Istilah visi berasal dari kata vision, berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti 

penglihatan. Visi yang dimaksud adalah sebuah pandangan tentang tujuan jangka panjang 

                                                
9 Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, 

Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11. 
10 Perhatikan Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan 

Kontrol, PT. Prenhallindo, Jakarta, 1997 dan Rambat Lupiyoadi, Manajemen Permasaran Jasa, Teori dan 

Praktek , Salemba Empat, Jakarta, 2001.   
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perusahaan atau rencana yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Visi biasanya berisi 

pernyataan yang singkat dan jelas, namun bisa mencakup semua tujuan dan cita-cita 

perusahaan. Visi dalam konteks penyuluhan hukum juga sangat penting, karena 

penyuluhan hukum adalah merupakan bagian dari kebijakan (policy) dalam 

pembangunan hukum nasional, khususnya dalam membangun budaya hukum. Realitas 

ini dapat diperhatikan dalam ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 yang 

menentukan visi pembangunan hukum itu adlah “Mewujudkan Indonesia yang 

demokratis berlandaskan hukum”.  

Sedangkan  misi adalah kegiatan atau aktifitas yang mengarahkan perusahaan 

pada tujuan yang menjadi impian perusahaan tersebut. Oleh sebab itu misi adalah  

kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mendukung perusahaan hingga mencapai 

tujuannya yang dirumuskan dalam mission statement. Demikian juga halnya dalam 

pembangunan hukum terdapat beberapa misi yang harus dilakukan, meliputi: pembaruan 

hukum untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan 

Hak Asasi Manusia, membangun kesadaran hukum, serta  pelayanan hukum. 

Unsur utama dalam mission statement  ini sudah tentu dimaksudkan untuk 

mengartikulasikan strategi bisnis bagi perusahaan, yang memiliki karakteristik produk, 

target market, tujuan serta filosofi perusahaan. Oleh sebab itu, dalam penyuluhan hukum 

juga harus diperhatikan berbagai komponen seperti produk penyuluhan hukum yang 

ditawarkan, stakeholders yang potensial  dalam penyuluhan hukum, tujuan penyuluhan 

hukum yang diselenggarakan serta filosofi penyuluhan hukum yang bertujuan membantu 

dalam membentuk budaya hukum stakeholders yang sadar hukum. 

Perlunya unsur target market dalam penyuluhan hukum berkaitan dengan strategi 

yang akan diterapkan, terutama dalam pemasaran penyuluhan hukum. Oleh karena itu,  

penyuluhan hukum yang memiliki mission statement yang mencakup target marketnya 



 92 

akan lebih terarah pada segmenting, targeting, dan positioning11, yang tentunya juga 

merupakan prinsip dalam penetapan strategi pemasaran. 

2. Penetapan Strategi. 

Dalam penetapan strategi ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, 

yaitu:  segmentasi, targeting, positioning.  Segmentasi penyuluhan hukum berkaitan 

dengan membagi sasaran penyuluhan hukum yang dibedakan menurut kebutuhan, 

karakteristik atau tingkah laku  yang mungkin membutuhkan pelayanan penyuluhan 

hukum yang berbeda. Targeting merupakan seleksi pasar sasaran penyuluhan hukum. 

Sedangkan Positioning mencakup perancangan penyuluhan hukum dan citra 

penyelenggara  penyuluhan hukum, sehingga dapat melahirkan pandangan bahwa 

penyuluhan hukum penting dalam pikiran mereka. 

Pertama, Prinsip Segmentation. Segmentasi  adalah view your market 

creatively, artinya penyuluhan hukum harus melihat pasarnya secara kreatif. Terdapat 

tiga alternatif dalam persoalan segmentasi pemasaran penyuluhan hukum:  

1. Pemasaran tanpa pembedaan (an undifferentiated marketeng approach), yaitu 

pendekatan dengan tidak melakukan pembagian khusus atau segmen tertentu 

di dalam pasar yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. 

2. Pemasaran dengan pembedaan (a differentiated marketeng approach), yaitu 

pendekatan dengan mengidentifikasi beberapa segmen di dalam    pasar yang 

menjadi sasaran penyuluhan hukum dengan menerapkan bauran pemasaran 

(marketing mix) yang berbeda bagi setiap segmen. 

3. Pemasaran terkonsentrasi (a concentrated  marketeng approach), dalam hal 

ini meskipun pasar terbagi dalam beberapa segmen, penyelenggara 

penyuluhan hukum tetap menetapkan suatu bauran pemasaran yang sama bagi 

setiap segmen yang ada itu. Lewat strategi ini, penyelenggara penyuluhan 

hukum mempunyai posisi pasar yang kuat dalam segmen yang dilayani, tetapi 

juga mengandung resiko bila ada perubahan pada segmen tertentu.  

                                                
11 Bandingkan dengan  Rambat Lupiyoadi, Manajemen Permasaran Jasa, Teori dan Praktek , 

Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 22-24. 
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Berkenaan dengan segmentasi pasar  penyuluhan hukum ini penyelenggara 

penyuluhan hukum dapat melihat atas dasar demografi dan sosio ekonomi, segmentasi 

psikografis, geografi, segmentasi benefit.. 

Salah satu cara yang harus dipertimbangkan adalah  segmentasi demografis sosio 

ekonomi. Secara tipikal dimensi dalam segmentasi ini didasarkan pada beberapa 

variabel: pendapatan, profesi, pendidikan, kelas sosial dan etnik. Dalam penyuluhan 

hukum, segmentasi ini sangat penting, terutama dalam melihat kebutuhan informasi 

hukum dan metode bagi masing-masing variabel. 

Dalam segmentasi  psikografis tidak dapat dibuat penjelasan dalam ukuran 

kuantitatif. Segmentasi ini memperhatikan pada tingkah laku masyarakat dan gaya hidup 

yang dianutnya. Segmen ini berkaitan dengan pertanyaan ”mengapa mereka”, oleh sebab 

itu dalam penyuluhan hukum,  segmentasi ini juga perlu memperhatikan metode dan  

sasaran yang dituju, sehingga akan diperoleh efektifitas penyuluhan terutama sebagai 

sarana pembaharuan perilaku mereka.  

Sedangkan segmentasi benefit diasumsikan terdapat manfaat yang diperoleh bagi 

sasaran penyuluhan hukum, sehingga hal ini menjadi alasan utama bagi mereka untuk 

mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.   

Sementara itu, segmentasi  geografis, yang menjawab pertanyaan “dimana 

mereka”. Pasar dibagi semata berdasarkan wilayah. Orang-orang yang ada di wilayah 

tersebut tidak dianggap sebagai mahluk individual yang spesifik, namun semata 

sekumpulan orang yang memiliki kebutuhan informasi hukum yang sama, permasalahan 

hukum yang sama. Variabel segmentasi ini didasarkan pada kepadatan penduduk, 

pendapatan perkapita penduduk, serta penyebaran penduduk. Pembagian ini penting 

diperhatikan, karena menyangkut dengan penetapan materi penyuluhan hukum yang akan 

disampaikan kepada sasaran.  Meski demikian, segmentasi secara geografis ini tidak bisa 

menjawab heterogenitas penduduk sebuah wilayah, apalagi saat ini mobilitas penduduk 

sudah semakin tinggi dari satu daerah ke daerah lainnya sejalan dengan kemajuan 

teknologi informasi dan transportasi. 
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Setelah memakai pendekatan yang membedakan manusia di suatu wilayah, maka 

tahapan selanjutnya adalah “meneropong jiwanya”. Artinya, bukan hanya dilihat dari 

kondisi luar, namun yang lebih penting yakni kondisi dalam si manusia itu sendiri. 

Banyak orang yang sama secara geografis dan demografis, namun ternyata tetap saja 

mereka memiliki belief, value dan attitude sendiri. Faktor internal itulah yang membuat 

mereka melakukan screening atau menyaring semua pilihan, anjuran atau rekomendasi 

dari luar diri mereka.12  

Berdasarkan segmentasi pasar penyuluhan hukum ini, maka harus terlebih dahulu 

dilakukan analisis pasar untuk memperoleh dukungan data dan peta permasalahan 

hukum. Yang perlu diingat adalah bahwa peta permasalahan hukum dalam hal ini hanya 

merupakan data pendukung, karena peta permasalahan hukum hanya mengatakan bahwa 

di sebuah daerah ada permasalahan hukum tertentu..  

Kedua, Prinsip Targeting. Targeting berkenaan dengan  allocate your resources 

effectively. Dalam hal ini berkaitan dengan pengalokasian  sumber daya yang ada pada 

“target pasar” yang sesuai dengan karakteristik lembaga. Targeting adalah cara 

mengoptimalkan pasar. Terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan:  prioritas, 

variabilitas dan fleksibel.  

Prioritas harus menjadi pertimbangan karena penyuluhan hukum tidak bisa 

melayani semua orang. Selain itu, tidak semua orang akan memperhatikan penyuluhan 

hukum. Karena itu, konsep prioritas ini harus dipegang teguh, sehingga penyuluhan 

hukum menjadi tepat sasaran, apalagi bila dihubungakan dengan segmentasi masyarakat 

yang cenderung berbeda..  

Variabilitas,  artinya penyuluhan hukum harus memperhatikan variasi ”target 

marketing”, karena meskipun ada skala prioritas, tetapi juga tidak akan bisa memberikan 

pelayanan yang sama. Pada dasarnya semua orang punya tata nilai yang individual. Di 

                                                

12 Kristomo, op.cit, hlm. 4. 
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samping itu, pilihan yang tersedia banyak sekali dan orang akan semakin pintar memilih. 

Karena itu, penyuluhan hukum hanya akan optimal dalam melayani jika bisa memberikan 

lebih banyak variasi.. 

Konsep fleksibilitas, tentunya berkaitan dengan bagaimana kita bisa membuat 

perencanaan penyelenggaraan  yang sesuai dengan kondisi masyarakat, seperti 

penyuluhan hukum tidak akan dilaksanaan pada jam kerja, kalau target market kita 

adalah orang yang bekerja baik pada institusi pemerintah maupun swasta, termasuk 

dalam pengalokasian anggaran. 

Ada beberapa cara dalam mengoptimalkan pasar. Tahap pertama, menjadikan 

semua orang sebagai sasaran pasar. Jadi produk penyuluhan hukum dibuat terlebih 

dahulu, baru dicari “pembeli” yang mau memperhatikan penyuluhan hukum.  Tahap 

kedua menjadikan penyuluhan hukum menjadi marketing oriented. Dalam tahapan ini,  

biasanya pasar sudah dipandang per kelompok secara demografis dan psikografis. Dalam 

hal ini, dipilih dulu pasarnya, baru dibuatkan produknya. Misalnya di sebuah desa, kita  

melihat adanya segmentasi pasar yang besar, yakni kelompok tani yang  pendidikannya 

maksimal SLTA dengan pendapatan yang relatif rendah. Para petani ini tentu lebih 

membutuhkan informasi tentang Undang-undang Tentang Agraria dan Undang-undang 

Tentang Perkawinan daripada Undang-undang Tentang Korupsi dan Undang-undang 

Pencucian Uang. Oleh sebab itu,  produknya pun harus dibuat untuk pasar segmen ini, 

termasuk media, seperti leaflet, poster, serta komunikasi yang digunakan harus 

disesuaikan dengan keadaan pada target market tersebut.  

Ketiga, Prinsip Positioning. Positioning berkaitan dengan konsep lead your 

customer credibly. Positioning merupakan konsep psikologis yang berhubungan  identitas 

suatu produk, jasa, perusahaan, lembaga, orang bahkan Negara yang bisa menghasilkan 

keunggulan dalam pikiran masyarakat yang menjadi sasaran. Oleh sebab itu,  positioning 

harus mampu menciptakan produk, jasa, perusahaan, lembaga, orang atau Negara yang  

dipersepsi berbeda dari para pesaingnya. Perbedaan itu benar-benar memisahkan 

dengan yang lain. Lebih dari itu, perbedaan itu merupakan sesuatu yang ditunggu dan 

didambakan.  
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Dalam hal ini, dengan adanya perubahan (change) melalui perkembangan  

teknologi informasi, dan masyarakat memiliki begitu banyak pilihan akan dapat 

memberikan dampak perubahan pada customer dan pesaing (competitor), yang dalam 

konteks sekarang ini, banyak lembaga yang melakukan penyuluhan hukum seperti  media 

massa dan elektronik,  LSM dan bahkan jejaring sosial melalui internet, seperti  website, 

twitter, face book dan lain-lain yang lebih agresif dan professional, maka dengan 

demikian penyelenggara penyuluhan hukum  harus melakukan repositioning, yaitu 

mewujudkan lembaga  penyuluhan hukum yang lebih baik dan komprehensif. 

 Oleh sebab itu penyuluhan hukum harus diselenggarakan  secara proporsional dan 

profesional sesuai dengan segmentasi, targeting dan positioning. Pada dasarnya, saat 

penyuluhan hukum sudah melakukan positioning yang  mengandung sebuah kekhususan 

tersendiri, maka penyuluhan hukum dimaksud harus sejalan antara  das sein dengan das 

sollen, Di sinilah dibutuhkan konkritisasi yang berupa differentiation, karena strategi 

tanpa konkritisasi tidak akan bermakna bagi target market.  

Dalam strategi, perbedaan dengan kompetitor bisa dalam hal content, context dan 

infrastructure. Content, adalah apa yang menjadi isi penyuluhan hukumnya; sedangkan 

context adalah bungkusnya atau kemasannya. Content adalah about what to offer, 

sedangkan context, how to offer, bagaimana cara menyampaikan isi kepada khalayak, dan 

infrastructure adalah sumber daya manusia, teknologi dan fasilitas atau media  

pendukung.   

Untuk mengintegrasikan  content dan context, menurut Aristomo terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan:  

a)  Tentukan kekuatan lembaga, diferensiasi pada content ataukah context. Kalau 

belum mampu melakukan differensiasi content, minimal lakukan differensiasi 

context, misalnya pada gaya penyampaiannya, meski lebih baik jika 

diferensiasi itu bisa dilakukan pada keduanya (baik content maupun context).  

b)  Cocokkan diferensiasi yang dipilih dengan positioning organisasi yang telah 

ditetapkan. Positining, sejatinya adalah strategi. Segmentation, targeting dan 

positioning (prinsip pertama-kedua, ketiga), adalah strategi marketing (sosial), 

sedangkan diferensiasi adalah unsur taktik.  
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c)  Yakinkan bahwa content dan context telah terintegrasi dengan baik. Jargon 

differentiation adalah: it is not necessary to be the best, just simply be 

different. Tidak perlu jadi yang terbaik, cukup menjadi yang berbeda saja.13  

Dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan hukum yang berdaya guna dan 

berhasil guna, pelaksanaannya harus didasarkan pada Marketing Mixed: integrate your 

offer and access. Sehubungan dengan penyuluhan hukum berkaitan dengan bidang jasa, 

maka marketing mix meliputi 5P dan C : product, price, place, promotion, proses dan 

customer service.14 Dalam konteks ini, maka penyelenggara penyuluhan hukum harus 

mampu mengkomunikasikan programnya, disertai perencanaan dana yang dibutuhkan, 

serta mengukur keberhasilan sesuai  proses penyuluhan hukum yang dilaksanakan, untuk 

kemudian diperoleh indikator kepuasan sasaran penyuluhan hukum, dengan adanya 

perubahan pola perilaku.  

3. Perwujudan Value 

 Pusat penyuluhan hukum harus mengukur  keberhasilan melalui pendekatan 

service quality berdasarkan sistem informasi, dan berusaha menghindarkan diri dari 

politik pencitraan, sebagaimana banyak terjadi pada organisasi pemerintahan, karena 

dengan perkembangan teknologi informasi keadaan yang demikian ada kalanya kontra 

produktif terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan, karena masyarakat yang menjadi 

target market tidak memperoleh kepercayaan (trust) dalam penyuluhanhukum. 

 Dalam hubungan ini diperlukan penguatan dan pemberdayaan organisasi guna  

menciptakan profesionalisme, karena sistem penyuluhan hukum seharusnya berorientasi 

pada kegiatan mendalami dan mengembangkan perubahan perilaku masyarakat dan 

merupakan proses pendidikan berkelanjutan yang dilakukan dengan persuasive. Dewasa 

ini kegiatan penyuluhan hukum tidak bisa lagi dilakukan dengan cara berorientasi pada 

kepentingan sektoral atau target pembangunan tertentu tanpa memikirkan kepentingan 

                                                
13 Ibid. hlm. 7-8 
14 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Permasaran Jasa, Teori dan Praktek , Salemba Empat, Jakarta, 

2001, hlm. 58-60. 
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dan kesiapan khalayak (stakeholders) dalam menerima berbagai tawaran terhadap 

perubahan.15   

 Oleh sebab itu perlu memperhatikan kualitas pelayanan yang efektif. Dalam 

hubungan ini Berry dan Parasuraman mengemukakan ada lima petunjuk yang perlu 

dilakukan: 

Pertama, mengukur besarnya harapan stakeholders dalam penyuluhan hukum 

atas pelayanan. Kedua,  menentukan titikberat kualitas informasi. Ketiga, mengetahui 

dengan memperhatikan dan mendengar pendapat dari stakeholders dalam penyuluhan 

hukum. Keempat, menghubungkan kinerja pelayanan dan output yang dihasilkan dalam 

penyuluhan hukum. Kelima, menjangkau seluruh penyelenggara penyuluhan hukum. 

Penerapan sistem informasi dalam kualitas pelayanan harus mampu mencakup seluruh 

individu yang terkait di dalam hierarki penyelenggara. 

  Sejalan dengan itu,  harus dijadikan servis sebagai way of life setiap aktivitas 

organisasi. Servis, bukan layanan biasa, ia ada tiga tingkat: intelektual, emosional, dan 

spiritual.   

Servis intelektual, bagaimana kita belajar memberi servis yang baik, bisa 

mengacu pada service quality (ServQual). Dalam konteks ini, kita harus mampu 

membuat orang yang dilayani merasa diprioritaskan; yakinkan pelanggan, mereka 

dilayani sebaik-baiknya. Buatlah sedemikian rupa, sehingga apapun yang dilakukan 

organisasi, itu dilakukan karena organisasi faham benar pekerjaannya. Jangan lupa, setiap 

personal organisasi menjalankan prinsip terakhir servis: selalu tampil rapi sebagai sesuatu 

yang kasat mata/tangible.  

Tingkatan servis yang emosional, layanan dilakukan dengan penghayatan. Setiap 

personalnya sanggup bekerja dengan suka hati, they like to do it. Tanpa itu layanan akan 

hambar.  Dalam hubungan ini harus dihindarkan  sumber daya manusia  organisasi dari 

                                                
15 Ravik Karsidi, Peningkatan Profesionalisme dalam Penyuluhan, Makalah Disampaikan dalam 

Diskusi Panel “Peningkatan Profesionalisme Penyuluhan dan Komunikai Pertanian yang Efektif dan 

Handal, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Solo, 17 Juni 2000, hlm 6-7. 



 99 

perasaan minder karena harus melayani. Perasaan rendah saat melayani, sulit 

menghasilkan layanan yang baik. Untuk itu, seharusnya dalam diri setiap sumber daya 

manusia organisasi, dalam pelayanan, selalu feel good. Setiap orang dilatih good mood, 

selalu. Jika layanan dilakukan dalam mood jelek, yang dihadapi juga sedang jelek, 

hasilnya: kerap salah faham, salah mengerti, memicu hal yang tak diinginkan. 

Tingkatan servis tertinggi, servis yang bersifat spiritual. Setiap servis yang 

dijalankan sumber daya manusia organisasi diyakini sebagai ibadah. Setiap sumber daya 

manusia yang bekerja di dalam organisasi nirlaba, melihat apa yang dikerjakannya sudah 

menjadi permintaan Tuhan. Kalau risih dipkitang setinggi itu, minimal, tugas personil 

Penyuluhan Hukum di dunia ini untuk melayani orang lain dalam wujud yang berbeda-

beda. Dalam level spiritual, manajer melakukan pekerjaannya bukan sekadar karena tugas 

intelektual atau karena ia menyukai pekerjaannya, tetapi juga karena ia merasa harus 

melakukan itu, I have to do something. Karena kehadirannya di dunia ini, untuk berbuat 

sesuatu. Jika dalam diri personal organisasi Penyuluhan Hukum ada spirit yang bersih, 

bahwa itu adalah kekuatan yang diridhoi Tuhan, output berupa layanan biasanya 

merupakan layanan terbaik yang bisa dilakukan organisasi Kita.  

Dalam konteks ini, maka dalam layanan penyuluhan hukum, diharapkan terdapat 

penerapan SERVQUAL, sebagai berikut: 

Pertama, Tangibles,  atau bukti fisik, berupa kemampuan organisasi penyuluhan 

hukum dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal (stakeholders). 

Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik  organisasi dan keadaan 

lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan. Termasuk 

dalam konteks ini fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan yang digunakan dalam 

penyuluhan hukum, serta penampilan sumber daya manusianya. Kedua, Reliability, 

keandalan atau kemampuan organisasi penyuluhan hukum untuk memberikan pelayanan 

sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan stakeholders yang berarti ketepatanwaktu, pelayanan yang sama untuk semua 

tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Ketiga, 

Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 
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memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada stakeholders penyuluhan 

hukum dengan penyampaian informasi yang jelas. Keempat, Assurance yaitu jaminan 

kepastian, yaitu pengetahuan, kesopansantunan  dan kemampuan para sumber daya 

manusia organisasi penyuluhan hukum  untuk menumbuhkan rasa percaya para 

stakeholders kepada organisasi. Dalam hubungan ini, terdiri dari beberapa komponen 

antara lain: komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security), 

kompetensi (competence), dan sopan santun (courtesy). Kelima, Emphaty, yaitu 

memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual kepada stakeholders dengan 

berupaya memahami keinginan mereka. 

Dengan pendekatan yang demikian, maka diharapkan kualitas pelayanan (service 

quality) akan memberikan pengaruh kepada stakeholders penyuluhan hukum, yang pada 

gilirannya dapat menciptakan kepercayaan (trust) kepada organisasi penyelenggara 

penyuluhan hukum yang berasal dari internal individu para stakeholders, yang tentunya 

akan berpengaruh kepada pengetahuan, keyakinan dan kesadaran hukum sebagai output 

dari penyuluhan hukum yang diselenggarakan. 

PENUTUP 

Berdasarkan realitas yang demikian, maka dapat diperhatikan penyuluhan hukum 

yang berfungsi sebagai sara sosial change, di tengah arus globalisasi dan kemajuan 

teknologi informasi, maka penyuluhan hukum tidak bisa lagi dilihat dari pendekatan 

legalistik formal semata-mata, tetapi juga harus melalui pendekatan marketing sosial, 

apalagi kita dihadapkan pada banyaknya pilihan yang melakukan penyuluhan hukum. 

Oleh sebab itu kelembagaan penyuluhan hukum harus mendesign penyuluhan 

hukum melalui berbagai tahapan yang diperlukan: Pertama, Tahapan Penetapan Visi 

dan Misi Penyuluhan Hukum untuk memperoleh gambaran arah kebijakan penyuluhan 

hukum dalam rangka membangun kultur masyarakat yang mengetahui dan sadar hukum. 

Kedua,Tahapan Strategi Penyuluhan Hukum, yang bertujuan mewujudkan daya guna 

dan hasil guna penyuluhan hukum dengan memperhatikan market, melalui: segmentasi, 

targeting dan positioning. Ketiga, Tahapan Value dalam Penyuluhan Hukum, melalui 
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penilaian kinerja penyelenggaraan penyuluhan hukum atas kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada stakeholders, yang pada gilirannya mampu menciptakan budaya 

masyarakat yang mengetahui, patuh dan sadar hukum berdasarkkan kesadaran yang 

muncul dari diri mereka. 

  Akhirnya diharapkan, penyelenggaraan penyuluhan hukum saat ini dan di masa 

yang akan datang dapat mewujudkan pengintegrasian pemahaman stakeholders terhadap 

pembangunan hukum yang sejalan antara das sein dengan das sollen, yang pada 

gilirannya stakeholders akan mempunyai tingkat kepercayaan yang baik pada hukum. 
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