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Abstract 

 In order to improve the quality of public services, the Department of Population and Civil Registration 

of Mojokerto City has an innovative communication strategy that is interesting to disseminate the product of 

population to the public that is through the traditional art media in the form of Ludruk performances. With the 

hope that people can understand about the ease of proccess of it. Focus the research that will be adopted 

researchers in this study is about communication strategies implemented by the Department of Population and 

Civil Registration Mojokerto City in disseminating products of population like birth certificate, e-ID card, Family 

Card, and others. And also to know the obstacles in socializing the demographic products. This research uses 

research with descriptive type by using qualitative approach which later expected can give complete and detailed 

explanation about problem solving. This research uses data collection techniques in-depth interviews and which 

become data sources are authorized officials, field observation and document analysis. The results of this research 

indicate that the communication strategy implemented includes the strategy of communicator selection, strategy 

of preparing and presenting the message, the strategy of selection and media planning, the strategy of selection 

and recognition of the audience is good enough and acceptable to the public. However, obstacles are still 

encountered, but it will be an object evaluation in the future for better in providing services to the public. 
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Abstrak  

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Mojokerto mempunyai sebuah inovasi strategi komunikasi yang menarik untuk mensosialisasikan produk 

kependudukan kepada masyarakat yakni dengan melalui media kesenian tradisional berupa pementasan ludruk. 

Dengan harapan masyarakat dapat dapat memahami dan mengerti tentang kemudahan mengurus produk 

kependudukan. Fokus Penelitian yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini adalah mengenai strategi 

komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam 

mensosialisasikan produk-produk kependudukan antara lain: akta kelahiran, e-KTP, Kartu Keluarga, dan lain-

lain. Dan juga untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam mensosialisasikan produk-produk kependudukan 

tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis deksriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif yang nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lengkap dan rinci mengenai penyelesaian 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara mendalam dan yang menjadi sumber data merupakan pejabat yang berwenang, observasi lapangan 

dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diimplementasikan 

meliputi strategi pemilihan komunikator, strategi penyusunan dan penyajian pesan, strategi seleksi dan 

perencanaan media, strategi seleksi dan pengakuan audiens cukup baik dan dapat diterima oleh publik. Namun, 

kendala masih dihadapi, namun akan menjadi obyek evaluasi ke depan agar lebih baik dalam memberikan 

pelayanan kepada publik. 

Kata Kunci: Hambatan Komunikasi, Ludruk, Pelayanan Publik, Strategi Komunikasi. 

 

 

 

mailto:dewantaraandika@gmail.com


2 

 

 
 

Pendahuluan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto merupakan salah satu Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Mojokerto yang mempunyai tugas pokok 

yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil di Kota Mojokerto. Dimana urusan pemerintahan yang ditangani oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto antara lain: pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan 

kependudukan, dan perencanaan kependudukan. Dalam penelitian ini agar penelitian yang 

dihasilkan oleh peneliti dapat fokus maka peneliti mengambil contoh yaitu produk 

kependudukan berupa akta kelahiran dan e-KTP. 

Diperlukan berbagai inovasi dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, salah satu 

contohnya adalah dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap warga 

negara yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Merujuk pada 

perkembangan kebijakan pemerintahan tersebut, maka dapat kita lihat bahwa penyelenggaraan 

pelayanan pemerintahan yang baik harus dituntut untuk mulai mengembangkan dimensi 

keterbukaan, mudah diakses, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kantor-kantor 

pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai menyadari bahwa untuk 

membangun tata pemerintahan yang baik dan terbuka sangat dibutuhkan kemauan dan 

keinginan yang besar dari para stakeholder agar dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang 

baik dan bersih. 

Terobosan  dalam  kegiatan sosialisasi produk kependudukan yang dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ini merupakan salah satu jenis sosialisasi 

dari beberapa jenis sosialisasi yang telah dilaksanakan antara lain: melalui sosialisasi langsung 

kepada masyarakat, melalui pemasangan banner di sepanjang jalan-jalan protokol Kota 

Mojokerto, melalui penyebaran pamflet proses-proses perijinan produk kependudukan dan 

yang terbaru adalah dengan melalui aplikasi berbasis online. Berbagai inovasi ini selaras dan 

sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dewasa ini. Dimana 

perlu dituntut adanya perubahan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu 

paradigma sistem pemerintahan yang masih bersifat konvensional menuju pada sistem 

pemerintahan yang berbasis good governance dan open government.  

Fokus Penelitian yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini adalah mengenai strategi 

komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Mojokerto dalam mensosialisasikan produk-produk kependudukan antara lain: akta kelahiran, 

e-KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain. Yang menjadi perhatian dan ketertarikan peneliti dalam 

meneliti fenomena ini adalah karena media yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Mojokerto terbilang cukup unik dan lain daripada yang lain yaitu dengan 

menggunakan media kesenian tradisional berupa ludruk. Ludruk diharapkan dapat menarik 

minat masyarakat untuk datang dan menikmati kesenian Ludruk tersebut dengan di sela-sela 

pementasan berlangsung disisipi pesan-pesan yang terkait dengan proses pengurusan produk 

kependudukan, sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami, mengerti kemudahan dan 

mau untuk mengurus produk kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Mojokerto 
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Metode Penelitian 

  

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis deksriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat 

memberikan penjelasan yang lengkap dan rinci mengenai penyelesaian permasalahan yang 

menjadi fokus penelitian ini yaitu strategi komunikasi dengan media kesenian ludruk yang 

dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam 

mensosialisasikan produk kependudukan kepada masyarakat.  

Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: 

wawancara mendalam (indepth interview), observasi lapangan (field observation), dan analisis 

dokumen. Peneliti memilih informan yang berkaitan dengan pelaksanaan program sosialisasi 

produk kependudukan dengan media kesenian ludruk. Informan harus memiliki kriteria terlibat 

secara aktif dalam program tersebut. Peneliti memilih informan yang berasal dari unsur pejabat 

dan unsur staf dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mereduksi data dengan memilih hal-hal 

pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah itu data yang 

sudah direduksi, disajikan dalam bentuk uraian singkat dan kemudian penarikan kesimpulan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Program Sosialisasi Produk Kependudukan dengan Pendekatan Budaya Menggunakan Media 

Kesenian Ludruk 

Proses pelaksanaan sosialisasi atau penyebarluasan informasi terkait kependudukan 

dilakukan melalui berbagai media kepada seluruh masyarakat . Media komunikasi telah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, banyak pilihan yang disediakan. Inipun yang 

menjadikan beragam pula media komunikasi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam menyebarkan pesan terkait kependudukan. 

Salah satu contoh bentuk sosialisasinya adalah dengan mengadakan Program Sosialisasi 

Produk Kependudukan dengan menggunakan media kesenian tradisional berupa kesenian 

ludruk. Program ini diharapkan sebagai salah satu strategi komunikasi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam hal pengurusan produk kependudukan di Kota Mojokerto. 

Ide penggunaan media kesenian ludruk ini muncul seolah-olah mencoba untuk 

menghadapi tantangan kemajuan teknologi dan modernitas dewasa ini, dimana masyarakat 

sekarang lebih memilih memberikan perhatian lebih apabila ada kaitannya dengan IT atau 

gadget yang sedang berkembang pesat pada saat ini.  Oleh karena itu, ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto agar program yang 

direncanakan ini dapat berjalan lancar dan sukses. 

Struktur pementasan yang ditampilkan dalam ludruk antara lain: pembukaan yang diisi 

dengan atraksi tari remo. Kemudian atraksi bedhayan, berupa tampilan beberapa penari dengan 

berjoged ringan sambil melantunkan kidungan jula-juli. Kemudian dilanjutkan dengan adegan 

lawak (dagelan), berupa tampilan seorang lawak yang menyajikan satu kidungan disusul oleh 

beberapa pelawak lain. Mereka kemudian berdialog dengan materi humor yang lucu. Dan yang 

terakhir adalah penyajian lakon atau cerita. Bagian ini merupakan inti dari pementasan. 

Biasanya dibagi beberapa babak dan setiap babak dibagi beberapa adegan. Di sela-sela bagian 
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ini biasanya diisi atraksi selingan yang berupa tampilan seorang travesti dengan menyajikan 

satu tembang jula-juli.  

Dalam pelaksanaannya sosialisasi yang dilakukan melalui media kesenian ludruk ini, 

para pemain ludruk menyampaikan materi sosialisasi produk kependudukan disampaikan pada 

saat babak dimulainya kidungan dan pada saat menyanyikan tambang jowo. Para pemain 

ludruk sambil bernyanyi atau ngidung juga menyampaikan materi antara lain tata cara dan 

proses pengurusan produk kependudukan, berkas kelengkapan yang harus disiapkan, dan lama 

proses pengurusan. 

 

Komponen Strategi Komunikasi dalam Program Sosialisasi Produk Kependudukan 

dengan Media Kesenian Ludruk 

 

1. Strategi Pemilihan Komunikator 

Dalam hal pemilihan komunikator, dengan dipilihnya media kesenian ludruk sebagai 

pelaksana kegiatan ini oleh pihak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka bisa 

dipastikan bahwa yang bertindak sebagai komunikator adalah para pemain ludruk itu 

sendiri. Hal ini berdasarkan bahwa para pemain ludruk memiliki kemampuan 

berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik dan juga telah memenuhi kriteria dan 

standar bagi seorang komunikator seperti yang dikemukakan dalam teori ini yakni memliki 

latar belakang komunikator, standardisasi kredibilitas komunikator dan standardisasi daya 

tarik komunikator, menurut pengamatan peneliti bahwa semua komponen ini sudah ada 

masing-masing individu para pemain ludruk. 

Strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Mojokerto ini menurut peneliti lebih efektif apabila dibandingkan dengan mengadakan 

sosialisasi secara formal, karena menurut pengamatan peneliti di lapangan didapatkan 

informasi bahwa masyarakat lebih tertarik dengan konsep semacam ini daripada harus 

mendengarkan sosialisasi dengan konsep seperti presentasi atau pidato yang hanya berjalan 

satu arah dan lebih cenderung membosankan. 

2. Strategi Penyusunan dan Penyandian Pesan 

 

Dalam merencanakan sebuah strategi komunikasi perlu untuk memperhatikan unsur-

unsur komunikasi yang ada didalamnya. Salah satu unsur komunikasi yang penting yaitu 

terkait dengan pesan, karena melalui pesan, komunikasi dapat berjalan baik atau malah tidak 

baik semua tergantung pesan itu sendiri. Pesan mempunyai inti, yaitu mengarah pada usaha 

untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain agar terjadi proses saling mempengaruhi. 

Salah satu langkah yang harus dilakukan dalam perumusan strategi komunikasi adalah 

menyusun pesan. Pesan merupakan keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh 

komunikator. Pesan mempunyai inti pesan atau tema sebagai pengaruh yang di dalam usaha 

mencoba untuk mengubah sikap dan tingkah laku komunikan dalam hal ini warga 

masyarakat. Pesan dapat disampaikan panjang lebar, namun yang perlu diperhatikan dan 

diarahkan adalah tujuan akhir dari pesan itu sendiri. 

Dari segi strategi penyusunan dan penyandian pesan, pihak Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sudah berkoordinasi dengan kelompok Ludruk Karya 

Budaya terkait bagaimana teknis penyandian pesan yang dilakukan oleh para pemain ludruk 

dalam pementasannya. Apabila dilihat dari segi pementasan Ludruk, para pemain ludruk 

sudah menyampaikan konsep tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Mojokerto 
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3. Strategi Pemilihan dan Perencanaan Media 

 

Setiap strategi yang dilakukan memiliki tujuan masing-masing. Strategi pada 

hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai 

suatu tujuan. Salah satu strategi yang dilakukan sebelum mengadakan pementasan ludruk 

yakni dengan membuat dan menyebarkan poster-poster kepada masyarakat agar mau datang 

dan menyaksikan pementasan ludruk tersebut. 

Penggunaan media kesenian pertunjukan rakyat berupa ludruk digunakan  sebagai 

media sosialisasi pelengkap diharapkan akan lebih mudah diterima pesan-pesannya 

disebabkan penggunaan bahasa lokal Suroboyo-an dan realitas pembahasan situasi yang 

disampaikan saat pertunjukan ludruk berlangsung lebih mudah dicerna oleh masyarakat 

Mojokerto. Pemilihan media komunikasi yang digunakan tidak terbatas pada satu media 

saja dan disesuaikan dengan apa yang ingin dicapai oleh komunikator dari penyampaian 

pesan tersebut 

 

4. Strategi Pemilihan dan Pengenalan Khalayak  

Terdapat dua klasifikasi pemilihan khalayak oleh komunikator yaitu pertama, tingkat 

pentingnya sebuah pesan bagi komunikator dan komunikan. Sebuah pesan harus memiliki 

nilai atau makna yang penting tidak hanya bagi komunikator tetapi juga bagi penerima 

pesan. Kedua, penerima pesan akan menerima pesan terkait produk kependudukan yang 

disampaikan oleh komunikator dan akan berusaha untuk memahami pesan tersebut. Dengan 

isi pesan yang jelas, maka penerima akan lebih mudah memahami yang dimaksud oleh 

komunikator melalui pesan tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah 

menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan upaya mengorganisir informasi, dengan 

menyaring dan mengalirkan informasi atau pesan kepada masyarakat agar mudah dipahami.  

Kemampuan menarik perhatian khalayak juga tidak lepas dari strategi pemilihan 

waktu pelaksanaan. Pesan yang telah dikemas dengan baik akan tersampaikan pula dengan 

baik jika waktunya tepat. Berkomunikasi disaat yang tepat akan memudahkan proses yang 

berlangsung. Pentingnya pemilihan waktu ini tentu harus disesuaikan dengan maksud pesan 

yang akan disampaikan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan ini selalu dilakukan pada 

malam hari dengan tujuan masyarakat semakin banyak yang menonton karena sudah tidak 

berkutat dengan pekerjaan mereka sehari-hari. 

Jadi untuk pemilihan lokasi dan khalayak yang menjadi penonton sudah ditentukan. 

Dengan harapan masyarakat di daerah yang belum optimal tersebut dapat termotivasi untuk 

mau mengurus produk kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Mojokerto.  

 

Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi Komunikasi 

Kendala seringkali tetap saja di alami dalam pelaksanaan sebuah program . padahal sudah 

melaksanakan perencaan yang matang. Banyak hambatan yang ditemui yang terkadang 

menyebabkan kurang lancarnya suatu program. Dalam program mengkomuniksikan produk 

kependudukan melalui media kesenian ludruk terdapat beberapa hambatan yang disampaikan 

oleh informan. Secara garis besar, para informan menyampaikan bahwa tidak ada hambatan 

yang berarti selama proses pelaksanaan strategi komunikasi mengkomuniksikan produk 

kependudukan melalui media kesenian ludruk. Namun dalam sebuah proses aktivitas akan 
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selalu ada hambatan, hanya saja terkadang tidak disadari atau bahkan tidak tahu bahwa itu 

adalah sebuah hambatan yang terjadi selama proses berlangsung. 

Tentu bukan perkara yang mudah untuk membuat sebuah komunikasi berjalan lancar 

tanpa ada hambatan sedikitpun. Hambatan komunikasi yang paling sering disampaikan oleh 

para informan dalam pelaksanaan strategi komunikasi mengkomuniksikan produk 

kependudukan melalui media kesenian ludruk lebih kepada hambatan komunikasi eksternal, 

karena memang juga program ini diperuntukkan untuk lingkungan eksternal organisasi. 

Sehingga mengidentifikasi hambatan eksternal agar dapat tercipta komunikasi efektif dan 

strategi komunikasi dapat terwujud. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hambatan yang terjadi justru ada 

pada faktor eksternal organisasi yaitu pada komunikannya dimana feedback yang mereka 

berikan tidak signifikan. Masyarakat hanya memanfaatkan ludruk sebagai sarana hiburan dan 

relaksasi diri dimana mereka bisa tertawa lepas mengikuti alur cerita yang disampaikan para 

pemain ludruk. Dapat disimpulkan bahwa hambatan internal juga masih ada, akan tetapi hanya 

sebatas masalah teknis yang tidak ada hubungannya dengan materi sosialisasi. Jadi proses 

komunikasi masih berjalan dengan baik. 

Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan 

bahwa strategi komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam 

Mengkomunikasikan Produk Kependudukan Melalui Media Kesenian Ludruk sudah berjalan 

dengan baik dan sesuai rencana. Komponen-komponen strategi komunikasi yang dilakukan 

meliputi strategi pemilihan komunikator dengan memanfaatkan para pemain ludruk sebagai 

komunikator, strategi penyusunan dan penyandian pesan, strategi pemilihan dan perencanaan 

media, strategi pemilihan dan pengenalan khalayak.  

Dalam program mengkomunikasikan produk kependudukan melalui media kesenian 

ludruk terdapat beberapa hambatan yang disampaikan oleh informan. Secara garis besar, para 

informan menyampaikan bahwa tidak ada hambatan yang berarti selama proses pelaksanaan 

strategi komunikasi mengkomuniksikan produk kependudukan melalui media kesenian ludruk. 

Hambatan komunikasi yang paling sering disampaikan oleh para informan dalam pelaksanaan 

strategi komunikasi mengkomuniksikan produk kependudukan melalui media kesenian ludruk 

lebih kepada hambatan komunikasi eksternal, karena memang juga program ini diperuntukkan 

untuk lingkungan eksternal organisasi. Sehingga mengidentifikasi hambatan eksternal agar 

dapat tercipta komunikasi efektif dan strategi komuunikasi dapat terwujud. 
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