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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

“Tourism is a driver of understanding between peoples. It is an effective 

instrument with which to eradicate poverty and to improve the legitimate aspirations 

and well-being of citizens.” _Amanda Kendle 

 

Berangkat dari pemikiran bahwa pariwisata dapat menjadi wahana untuk 

saling mengerti dan memahami hubungan antar manusia, maka saat ini terdapat 

beragam kegiatan pariwisata dengan sentuhan human interest dan social interest yang 

telah dikelola secara profesional. 

Di antara banyaknya pilihan paket wisata yang ditawarkan oleh biro 

perjalanan wisata di Amerika, Dark Tourism menjadi paket wisata yang banyak 

digemari wisatawan. Namun dalam pelaksanaannya, Dark Tourism yang terdiri dari 

Grief Tourism, Disaster Tourism, Suicide Tourism, Domsday Tourism, dan Poverty 

Tourism mendapatkan kecaman dari pemerintah setempat karena dicurigai menjadi 

media provokasi terselubung dan eksploitasi masyarakat miskin atas rasa 

keingintahuan segelintir individu semata. 

“Dark tourism is the act of travel and visitation to sites, attractions and 

exhibitions which have real or recreated death, suffering or the seemingly macabre 

as a main theme”.  

 

Dark Tourism menawarkan 1) Grief Tourism, yakni kegiatan wisata dengan 

mengunjungi tempat terjadinya suatu peristiwa tragis seperti serangan teroris di 

World Trade Center, Menara pentagon, dan lain sebagainya. 2) Disaster Tourism, 



17 
 

wilayah tempat terjadinya bencana alam seperti wilayah terjadinya Tsunami di Asia 

hingga wilayah terjadinya badai Katrina di wilayah tenggara Amerika, menjadi tujuan 

utama kegiatan wisata ini, 3) Suicide Tourism, sebagai contoh kegiatan wisata ini 

adalah dengan mengunjungi beberapa negara Eropa seperti Belgia, Belanda dan 

Swiss, yang melegalkan euthanasia sebagai salah satu upaya mengakhiri hidup 

dengan cara yang resmi dari pemerintah. 4) Domsday Tourism, tur ini mengacu pada 

tempat-tempat yang berada di bawah ancaman sebagai akibat dari masalah 

lingkungan seperti pemanasan global, kebakaran hingga penebangan hutan secara 

ilegal. 5) Poverty Tourism, diantara beberapa tur yang menjadi bagian dari Dark 

Tourism, poverty Tour atau wisata kemiskinan menjadi kegiatan wisata yang paling 

diminati. Dengan mengunjungi wilayah Bronx hingga Favelas di Rio De Janeiro 

wisatawan dapat memuaskan rasa keingintahuan akan suatu fenomena sosial dan 

keinginan berbagi dengan sesama.1 

India, dengan mengunjungi website www.realitytoursandtravel.com, maka  

wisatawan akan memperoleh akses resmi untuk mengikuti tur kemiskinan yang telah 

dikelola secara profesional. Dengan biaya Rs 6,800 (6.800 Rupee) per orang, atau 

sekitar Rp 1.400.000 maka wisatawan dapat menikmati paket lengkap dari tur 

kemiskinan di Dharavi, kantong kemiskinan terbesar di Asia. Selama kurang lebih 

sembilan jam perjalanan, wisatawan dapat berinteraksi secara langsung dengan 

masyarakat asli India, belajar bagaimana kegiatan daur ulang sampah dikerjakan, 

 
1 http://www.vagabondish.com/dark-tourism-travel-tours/. Diakses 30 Mei 2011. 

http://www.realitytoursandtravel.com/
http://www.vagabondish.com/dark-tourism-travel-tours/
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hingga pembuatan sabun dan roti sebagai mata pencaharian utama bisa dilakukan di 

pemukiman yang sangat padat dan kumuh. 

Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya dialami oleh negara-

negara yang sedang berkembang, tetapi juga terjadi di negara yang telah memiliki 

kemapanan di bidang ekonomi. Fenomena sosial ini pada dasarnya telah menjadi 

perhatian, isu, dan gerakan global yang bersifat kemanusiaan (humanity). Hal ini 

tercermin dari konferensi tingkat tinggi dunia yang berhasil menggelar Deklarasi dan 

Program Aksi Pembangunan Sosial (World Summit in Social Development) di 

Copenhagen pada tahun 1995. Oleh karena itu, jelaslah bahwa kemiskinan memang 

menjadi perhatian utama hampir di seluruh negara-negara di dunia, karena dari 

kemiskinanlah barometer keberhasilan pemerintahan suatu negara tercermin. Pada 

negara-negara tertentu seperti India, kemiskinan dapat dijadikan wahana 

pengembangan masyarakat melalui tur kemiskinan yang diselenggarakan. Beban 

pemerintah yang terlalu besar dikarenakan jumlah penduduk yang sangat banyak, 

menjadikan pemerintah India mendukung tur kemiskinan yang terselenggara sejak 

tahun 2006 ini. Dukungan dan persetujuan pemerintah India terhadap tur kemiskinan 

ini, terlihat sangat jelas pada kelancaran dan transparansi pihak pelaksana tur dalam 

mempromosikan, menjalankan, dan melaporkan kembali hasil yang dicapai melalui 

website resmi yang secara khusus telah disediakan (www.realitytoursandtravel.com) 

dan melalui media massa cetak.2 

 
2 http://realitytoursandtravel.com/slumtours.html. Diakses 30 Mei 2011. 

http://www.realitytoursandtravel.com/
http://realitytoursandtravel.com/slumtours.html
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Di Indonesia, permasalahan tersebut (kemiskinan, pengangguran dan 

pengucilan sosial) telah menjadi perhatian utama bangsa, sejak tersusunnya Undang-

Undang Dasar 1945. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237.556.363 jiwa 

berdasarkan hasil pencacahan penduduk tahun 20103, disertai dengan ketimpangan 

konsentrasi jumlah penduduk yang terfokus di Pulau Jawa sebesar 58%, membuat 

kurva masyarakat miskin terus beranjak naik. Bahkan International Labour 

Organization (ILO) memperkirakan orang miskin di Indonesia mencapai 129,6 juta 

atau sekitar 66,3% (BPS, 1999). Walaupun Indonesia dikenal memiliki sumber daya 

alam yang berlimpah, pada kenyataanya saat ini di Indonesia masih terdapat banyak 

wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Salah satu dari sekian banyak 

wilayah yang menjadi kantong kemiskinan di Indonesia adalah DKI Jakarta.  

Fenomena kemiskinan yang terus berkembang hingga saat ini, menginspirasi 

alumni Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Ronny Poluan membuat suatu kegiatan 

“perjalanan spesial”, yang dinamakan Jakarta Hidden Tour (JHT). Melalui Jakarta 

Hidden Tour, Ronny Poluan berusaha menerjemahkan realitas kemiskinan di DKI 

Jakarta yang memang terpampang lugas hampir di setiap sudut ibukota. Ironis 

memang, ketika berbagai kegiatan pengentasan kemiskinan gencar di gaungkan 

pemerintah, kemiskinan tetap menyembul di ibukota dan tetap menjadi warna 

tersendiri di antara kerasnya kehidupan ibukota.  

Penghapusan kemiskinan yang memang sangat sulit ini, boleh jadi justru bisa 

menjadi salah satu kacamata terbaik untuk melihat kondisi DKI Jakarta yang 

 
3 Laporan Akhir Sensus Penduduk BPS 2010. 
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sesungguhnya. Pemerintah, sebagai decision maker, pada dasarnya telah berupaya 

menekan angka kemiskinan dan menurunkan kurva jumlah penduduk miskin melalui 

kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan, seperti: pemberian Bantuan Langsung 

Tunai (BLT), pengadaan Rumah Susun Nasional dan pengadaan infrastruktur lainnya 

melalui Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), 

hingga kegiatan konversi minyak tanah menjadi tabung gas 3 kg, namun nyatanya 

kemiskinan tetap mencuat seiring kurang berhasilnya upaya-upaya pemerintah 

tersebut. Beberapa koreksi dari para ahli merujuk, bahwa salah satu permasalahan 

yang mendasar adalah orientasi pembangunan ekonomi yang kurang berpihak pada 

masyarakat berpenghasilan rendah (grass root).  

Dalam kerangka penanggulangan kemiskinan tersebut, hampir semua kajian 

mengenai masalah kemiskinan berporos pada paradigma modernisasi (the 

modernization paradigm) dan The Product Centered Model yang kajiannya didasari 

teori pertumbuhan ekonomi kapital. Secara umum, pendekatan yang dipergunakan 

lebih terkonsentrasi pada individual poverty, sehingga aspek structural and social 

poverty menjadi kurang terjamah. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah 

kemiskinan diperlukan kajian dan kebijakan yang menyeluruh, sehingga dapat 

dijadikan acuan dalam merancang program kesejahteraan sosial yang lebih 

menekankan pada konsep pemberdayaan masyarakat. Pada konsep ini, pemberdayaan 

dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya 

(powerless) agar mampu (berdaya) baik secara fisik, mental dan pikiran untuk dapat 



21 
 

mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor 

yang mempunyai peranan penting dalam mengatasi masalah, karena masyarakat 

miskin merupakan sumber daya utama yang berpotensi untuk melakukan 

“penguatan.”  

Sungguh ironis ketika realitas masyarakat miskin sebagai kelompok mayoritas 

di Indonesia benar-benar tertutupi bayangan semu kaum “berada” sebagai kelompok 

minoritas. Kondisi kelompok mayoritas di Indonesia ini diindikatori oleh 

malnutrition, tingkat pendidikan yang rendah, bahkan sebagian besar buta aksara, dan 

rentan terhadap penyakit yang diakibatkan oleh kualitas lingkungan yang buruk. 

Jumlah penghasilan dari kelompok masyarakat ini pun hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pokok saja. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila perkembangan 

fisik dan mental masyarakat dalam kelompok ini (termasuk anak-anak) berjalan 

sangat lambat.  

Fakta kemiskinan lainnya adalah, dengan rendahnya tingkat pendidikan maka 

jumlah penganguran akan semakin meningkat dan selanjutnya akan berkembang 

menjadi ketimpangan sosial dan ekonomi serta ketidakadilan yang akan dialami oleh 

sebagian besar masyarakat miskin dan berakhir pada masuknya masyarakat tersebut 

ke dalam kategori kemiskinan absolut (the absolute poor). 

Hal inilah yang saat ini berusaha digambarkan Ronny Poluan melalui program 

perjalanan spesial Jakarta Hidden Tour. Sebuah perjalanan “hati” yang mengajak 
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seluruh pesertanya melihat sisi lain di balik hingar bingar ibukota, sisi yang mungkin 

menjadi identitas Jakarta yang sesungguhnya.  

“Tur ini unik karena daerah tujuan tur ini adalah pojok-pojok Jakarta yang 

padat penduduk dan identik dengan kesan kumuh dan jauh dari pengalaman 

bersenang-senang.”4  

 

Ronny Poluan selaku penggagas Jakarta Hidden Tour, selalu mengatakan 

bahwa Jakarta Hidden Tour bukan merupakan kegiatan pariwisata dan tidak 

ditawarkan melalui paket wisata, melainkan suatu cara khusus yang bertujuan 

mengetuk pintu hati seluruh masyarakat dan pemerintah Indonesia pada khususnya, 

agar dapat meningkatkan sensitifitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Kontroversi kemudian muncul, ketika Jakarta Hidden Tour dilaksanakan 

pada awal tahun 2008, dengan mengikutsertakan warga negara asing (seperti warga 

negara Amerika Serikat, Australia, Jepang dan Perancis) dengan tujuan mendatangi 

wilayah-wilayah kumuh dan berinteraksi dengan masyarakat di wilayah tersebut. 

Dengan anggapan “pamer kemiskinan” inilah, Jakarta Hidden Tour dianggap tidak 

etis oleh sebagian besar masyarakat, khususnya pemerintah dalam hal ini Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta.5  

Perbedaan cara pandang hingga kontroversi timbul, sejalan dengan 

pelaksanaan program Jakarta Hidden Tour. Masyarakat miskin dan wilayah kumuh 

 
4 Wawancara Penulis Dengan Ronny Poluan Selaku Penggagas Dan Pelaksana Jakarta Hidden Tour.   

20 Juli 2010. 

 

 
5 Wawancara Penulis Dengan Ronny Poluan Selaku Penggagas Dan Pelaksana Jakarta Hidden Tour.  

20 Juli 2010 
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yang menjadi destinasi utama program ini dirasa menjadi tereksploitasi, dengan 

adanya Jakarta Hidden Tour. Kontroversi yang tersaji di media-media massa baik 

cetak maupun elektronik mengenai terselenggaranya Jakarta Hidden Tour, jelas 

menyuarakan respons positif dan respons negatif sehingga penyelenggaraan program 

Jakarta Hidden Tour menjadi buah bibir dan polemik tersendiri.  

Sebagian besar masyarakat yang menolak diselenggarakannya Jakarta Hidden 

Tour merasa marah dan malu karena mereka menganggap kegiatan ini hanya 

“menjual” dan mengeksploitasi sisi kemiskinan masyarakat semata. Hal senada 

dirasakan oleh pemerintah DKI Jakarta hingga pemerintah pusat. Peserta Jakarta 

Hidden Tour yang sebagian besar merupakan warga negara asing, membuat opini 

pemerintah serta-merta negatif dalam menanggapi program ini, karena dianggap 

sangat merusak citra Indonesia di mata dunia. Selain itu pelaksanaan Jakarta Hidden 

Tour dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sekaligus mengganggu pelaksanaan program 

Visit Indonesia terutama program Enjoy Jakarta sebagai agenda pariwisata tahunan 

yang digalakkan pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat, dengan menawarkan 

keindahan dan keelokkan wilayah-wilayah di Indonesia khususnya di DKI Jakarta.  

Disamping itu, sebagai Ibu kota Republik Indonesia sekaligus sebagai kota 

metropolitan dengan populasi lebih dari 9 juta jiwa, Jakarta merupakan pusat 

pemerintahan nasional sekaligus pemerintahan provinsi DKI Jakarta. Jakarta menjadi 

pusat pemerintahan yang mengatur keuangan dan bisnis. Menjadi pusat politik dan 
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ekonomi, karena di Jakarta tempat bertemunya orang dari seluruh Indonesia. Jakarta 

telah memikat orang dari segala aspek kehidupan. Jakarta juga pusat musik modern 

Indonesia dan pusat industri kreatif. Oleh karenanya, tidak heran jika apapun yang 

terjadi di Jakarta menjadi perhatian nasional dan merupakan pusat roda sejarah 

Indonesia. Dalam agenda pariwisata, saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI 

Jakarta juga tengah menggalakkan program Visit Betawi, yakni program pengenalan 

kembali masyarakat Betawi sebagai masyarakat asli Jakarta. Dengan keseluruhan 

tanggung jawab yang diemban Ibu Kota Indonesia ini, maka secara keseluruhan 

“ditakutkan” menjadi terganggu dengan penyelenggaraan Jakarta Hidden Tour.   

“Itu tidak ada wisata kemiskinan. Kalau ada orang yang menggagas itu saya 

tidak setuju. Itu menghina kita. Kemiskinan tidak boleh dipakai berwisata dan 

seharusnya dientaskan, dan itu merupakan tanggung jawab kita semua.” 6 

 

Selain itu, dengan menawarkan sisi “spesial” kehidupan sebagian masyarakat 

di DKI Jakarta, maka Jakarta Hidden Tour dikhawatirkan dapat merusak nama dan 

citra Indonesia di mata dunia. Jakarta sebagai Ibukota negara Indonesia, seharusnya 

dapat menjadi barometer setiap lini kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, 

sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Oleh karena itu, 

harapan untuk memiliki negara dengan tampilan dan kemasan tanpa cacat, sangat 

terganggu dengan terselenggaranya program Jakarta Hidden Tour ini. 

Terlepas dari banyaknya penolakan mengenai penyelenggaraan Jakarta 

Hidden Tour, banyak pula masyarakat yang mendukung terselenggaranya Jakarta 

 
6detiknews.com, Rabu 20/01/2010. 
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Hidden Tour. Seperti yang disampaikan oleh Fathul Bahri selaku Direktur Promosi 

Dalam Negeri Kementerian Budaya dan Pariwisata :  

“Wisata kemiskinan memiliki sejumlah sisi positif, kalau konsepnya untuk 

menggugah kepedulian kita terhadap kemiskinan, jelas harus dilihat sisi 

positifnya.” Lebih lanjut Fathul Bahri mengatakan bahwa, “tidak semua turis 

mencari paket wisata leisure, tetapi juga petualangan hingga social interest 

ataupun minat khusus. Kalau memang benar ada konsep seperti itu dan 

tujuannya untuk menggugah kepedualian kita kepada rakyat miskin, malah 

bagus justru akan kita kembangkan”7  

 

Senada dengan hal tersebut, banyaknya dukungan penyelenggaraan Jakarta 

Hidden Tour juga dapat dilihat dari banyaknya respon positif hampir pada seluruh 

lapisan masyarakat, seperti ratusan sms yang masuk ke redaksi harian Pos Kota, 

ketika harian ini mengajak para pembacanya berkomentar mengenai topik “Andai, 

anda menjadi Menteri Budaya dan Pariwisata. Bagaimana sikap anda terhadap paket 

wisata kemiskinan?.” Dalam terbitannya edisi Sabtu, 26 Desember 2009 tidak sedikit 

pembaca mendukung terselenggaranya program Jakarta Hidden Tour.8 

 
7 Harian Berita Kota, Edisi 8 Agustus 2010. 
8Andai......anda menjadi Menteri Budaya dan Pariwisata. Bagaimana sikap anda terhadap paket wisata 

kemiskinan? (Pos Kota, Edisi Minggu 26 Desember 2009). 

(Saat Betawi Care Off, 081905602xxx). 

Saya akan menambah lagi tur-tur sejenis seperti itu agar pemerintah ini lebih melek dan tidak cuek 

bebek terhadap penggangguran, kemiskinan, kebobrokan mental bangsa dibanding negara-negara 

bekembang Asia lainnya yang lebih elegan. Prestise dan budaya martabat! Ayo maju terus, anggap 

tur ini sebagai shock terapi pemerintah agar lebih baik. Jangan cuma Jl. Thamrin dan Sudirman yang 

terkesplor.  

(Darmawan H, 081809667xxx). 

Saya akan menjadikan acara kegiatan rutin mingguan biar orang-orang kaya di negri ini tahu dan 

sadar akan kekurangan orang-orang miskin disini dan semakin mau membantu dan menolong orang 

miskin sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad untuk selalu melihat kebawah bukan keatas.  

(Ari, 02192018xxx) 

Itu bagus dan saya tidak malu karena itu adanya, memang negara kita miskin. Biar malu Pemda DKI.  
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“Jakarta Hidden Tour”, mungkin inilah buah dari kemerdekaan Republik 

Indonesia, yang secara de jure statusnya “merdeka”, namun secara de facto, kata 

merdeka itu belum sepenuhnya terealisasikan. Atau mungkin seperti inilah kreativitas 

anak bangsa, yang tidak bisa disalahkan pada satu sisi saja, bahkan mungkin 

seharusnya negeri ini bersyukur bahwa Indonesia tidak pernah kekurangan sumber 

daya manusia kreatif untuk membangun bangsanya, walaupun sebagian orang 

beranggapan bahwa kegiatan ini “menyajikan” kemiskinan dengan nyata dan 

sederhana. 

Jakarta Hidden Tour. Setiap individu mendefinisikan perjalanan ini sesuai 

dengan frame of thinking yang jelas berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan cara 

berpikir pada setiap individu dalam memaknai Jakarta Hidden Tour berakibat 

timbulnya perbedaan hingga kontroversi makna, terutama makna nilai etis yang 

menjadi inti permasalahan penyelenggaraan program ini.  

Nilai etis memiliki makna vital, karena secara universal, ethic value berfungsi 

sebagai landasan fundamental setiap kegiatan dan aktivitas manusia, termasuk pada 

pelaksanaan Jakarta Hidden Tour. Selain itu, memudarnya esensi nilai etis pada saat 

ini juga menjadi alasan lain penulis mengkaji makna nilai etis. Pada akhirnya, jika 

perbedaan mengenai nilai etis ini semakin meluas dan meruncing, sehingga akhirnya 

kegiatan ini sepakat dianggap sangat melanggar nilai etis, maka besar kemungkinan 

kegiatan ini tidak dapat diteruskan, bahkan dapat menyebabkan pencekalan yang 
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ditujukan pada pihak penyelenggara program. Kemungkinan-kemungkinan tersebut 

dapat dengan mudah terjadi, walaupun pada kenyataannya Jakarta Hidden Tour juga 

turut berkontribusi membangun wilayah yang dikunjungi, meskipun baru dalam 

tataran mikro.  

Alasan pemilihan kajian dan pembahasan mengenai kontroversi nilai etis ini, 

dikarenakan hasil observasi pra penelitian yang telah penulis lakukan, diperkuat 

dengan kajian dokumentasi (jurnal dan media cetak) serta wawancara penulis dengan 

Ronny Poluan selaku penggagas dan pelaksana Jakarta Hidden Tour, yang 

menyatakan bahwa : 

“Kegiatan Jakarta Hidden Tour ini rentan, kalau salah sedikit saja orang 

sudah menganggap saya menjual kemiskinan dan melanggar nilai etis. Saya 

Warga Negara Indonesia yang tidak mungkin dengan sengaja menjadikan 

orang miskin sebagai objek tontonan hanya untuk kepentingan saya pribadi. 

Kedepannya saya ingin Jakarta Hidden Tour dapat dikelola langsung oleh 

orang miskin dan bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta.” 9 

Selain itu, eksistensi penyelenggaraan program Jakarta Hidden Tour 

ditengah-tengah sorotan dan kritik tajam dari pemerintah dan masyarakat yang 

menolak terselenggaranya program ini, menjadi alasan pendukung lainnya yang 

memperkuat penulis mengkaji topik penelitian ini. Jadi, makna nilai etis yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah makna nilai etis dalam lingkup etika sosial dengan 

spesifikasi nilai etis berbangsa dan bernegara dan nilai etis agama, yang menjadi latar 

belakang tercipta dan terselenggaranya Jakarta Hidden Tour. Nilai etis tersebut 

 
9 Wawancara Penulis Dengan Ronny Poluan Selaku Penggagas Dan Pelaksana Jakarta Hidden Tour.  

20 Juli 2010 
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berkaitan dengan konstruksi makna nilai etis Bapak Arie Budhiman selaku pemegang 

kebijakan kepariwisataan dan konstruksi makna nilai etis Bapak Ronny Poluan selaku 

penggagas, penyelenggara dan penanggung jawab program Jakarta Hidden Tour 

hingga saat ini.  

Di dalam ranah komunikasi, pemaknaan merupakan inti kegiatan berkomunikasi 

karena setiap individu berupaya untuk mengkonstruksi simbol-simbol dan fenomena 

yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang mengatakan bahwa 

kata-kata memiliki makna, maka yang sebenarnya adalah kata-kata itu mendorong 

seseorang tersebut untuk memberikan makna. Persoalan baru akan muncul jika 

peserta komunikasi tidak memberikan makna yang akurat terhadap sesuatu, jika ini 

terjadi maka komunikasi yang efektif tidak akan tercapai. Oleh karena itu, semakin 

tinggi derajat kesamaan makna antar individu, maka semakin efektif dan semakin 

sering pulalah peserta komunikasi, berkomunikasi.  

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Pentingnya komunikasi bagi 

manusia tidaklah dapat dipungkiri, begitu pula halnya bagi suatu hubungan antar 

pribadi maupun organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka suatu 

interaksi dan hubungan dapat berjalan lancar dan berhasil, begitu pula sebaliknya. 

Dalam fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial, maka komunikasi dapat 

memungkinkan individu membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya 

sebagai panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang tengah dihadapi. Selain itu, 
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komunikasi pulalah yang memungkinkan seorang individu menerapkan upaya-upaya 

adaptif untuk mengatasi situasi-situasi problematik yang sedang dihadapi.  

Pada program Jakarta Hidden Tour, penggunaan kemiskinan sebagai objek 

utama program, menjadi problematika utama. Perbedaan makna nilai etis pada 

program ini, bermuara pada etika normatif dalam konteks etika sosial, yakni norma-

norma yang dapat menuntun manusia untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip etis 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Etika memberi pegangan dan orientasi pada 

setiap individu untuk menjalani kehidupan. Artinya suatu tindakan individu selalu 

memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dan terdapat arah sekaligus sasaran dari 

tindakan hidup yang dijalankan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat sangat jelas bahwa nilai etis dalam 

memaknai program Jakarta Hidden Tour sangat berhubungan erat dengan proses 

komunikasi dan pada akhirnya akan berimplikasi pada tingkat kondusifitas dan 

keberlangsungan program dimasa yang akan datang. Dalam penelitian ini, penulis 

mengkaji lebih spesifik mengenai konstruksi nilai etis Jakarta Hidden Tour pada 

Bapak Arie Budhiman selaku pemegang kebijakan kepariwisataan DKI Jakarta dan 

konstruksi nilai etis Jakarta Hidden Tour pada Bapak Ronny Poluan selaku 

penggagas, penyelenggara dan penanggung jawab program Jakarta Hidden Tour. 

 

1.1.1 Maksud dan Tujuan Penelitian 
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Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran yang komprehensif 

mengenai makna nilai etis program Jakarta Hidden Tour pada pada Bapak Arie 

Budhiman selaku pemegang kebijakan kepariwisataan DKI Jakarta dan konstruksi 

nilai etis Jakarta Hidden Tour pada Bapak Ronny Poluan selaku penggagas, 

penyelenggara dan penanggung jawab program Jakarta Hidden Tour. Berdasarkan 

uraian latar belakang permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui motif apa yang mendorong pejabat terkait (Bapak Ronny 

Poluan) menciptakan dan menyelenggarakan program Jakarta Hidden Tour. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pejabat terkait (Ronny Poluan dan Arie Budhiman) 

mengkonstruksi nilai etis program Jakarta Hidden Tour. 

 

1.1.2 Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi 

pengembangan ilmu komunikasi, khususnya kajian mengenai konstruksi sosial, 

sekaligus dapat berkontribusi dalam pengembangan nilai etis sebagai spesifikasi etika 

normatif dalam ranah filsafat. Selain itu, secara teoritis hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan perluasan pengertian dan pemahaman bagi kajian 

ilmiah mengenai fenomena kemiskinan di perkotaan melalui pendekatan sosiologi 

komunikasi. 

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat sebagai berikut : 
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• Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan fakta mengenai kondisi masyarakat 

miskin di DKI Jakarta, dalam upaya evaluasi dan introspeksi bagi seluruh pihak 

yang berkepentingan. 

• Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta pada khususnya dan pihak-pihak terkait 

pada umumnya, dalam memformulasikan suatu kegiatan berbasis realitas 

kehidupan masyarakat miskin pro rakyat dengan mengikutsertakan peran serta 

aktif masyarakat miskin sebagai sasaran utama program.  

• Selanjutnya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak 

penyelenggara Jakarta Hidden Tour dalam upaya pembenahan program, 

sekaligus dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, agar tujuan membantu, 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya 

masyarakat miskin perkotaan dapat tercapai. 

• Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi “himbauan emosional” 

sehingga kepekaan pada nilai-nilai kemanusiaan dapat semakin meningkat, serta 

dapat memberikan kontribusi pemikiran positif bagi seluruh masyarakat agar 

dapat menjadi individu sosial yang sesungguhnya. 

 

1.1.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan 
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penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, 

suatu suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial. Oleh 

karena itu, penulis berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang 

diteliti. Penulis melakukan berbagai metode, seperti wawancara mendalam, observasi 

atau pengamatan, penelaahan dokumen, hasil survey dan data-data lainnya untuk 

menguraikan suatu kasus secara terperinci. Dengan mempelajari semaksimal 

mungkin seorang individu, suatu kelompok, suatu situasi sosial atau suatu kejadian, 

penulis bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai 

subjek yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis melakukan 

penjelajahan masalah dari satu kasus untuk mendapatkan gambaran secara 

menyeluruh dan mendalam tentang perbedaan nilai etis melalui konstruksi sosial 

program Jakarta Hidden Tour oleh Ronny Poluan selaku pengagas, pelaksana dan 

penanggung jawab program dan Arie Budhiman selaku Kepala Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata DKI Jakarta. 

 Penelitian kualitatif secara luas menggunakan pendekatan interpretif dan kritis 

pada masalah-masalah sosial. Penelitian kualitatif lebih memfokuskan dirinya pada 

makna subjektif, pendefinisian, metafora dan deskripsi pada kasus-kasus yang 

spesifik. Mulyana menyatakan bahwa penelitian kualitatif dalam ilmu komunikasi, 

sebagai perspektif subjektif, memiliki ciri sebagai berikut : 
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1. Sifat realitas : Realitas (komunikasi), bersifat ganda, rumit, semu, dinamis 

(mudah berubah), dikonstruksi dan holistik, serta kebenaran realitas yang bersifat 

relatif. 

2. Sifat manusia (komunikator atau peserta komunikasi) : Aktor (komunikator) 

bersifat aktif, kreatif dan memiliki kemauan bebas ; perilaku (komunikasi) secara 

internal dikendalikan oleh individu. 

3. Sifat hubungan dalam dan mengenai realitas (komunikasi) : semua entitas secara 

simultan saling mempengaruhi, sehingga penulis tidak mungkin membedakan 

sebab dari akibat. 

4. Hubungan antar penulis dan subjek penelitian : setaraf, empati, akrab, interaktif, 

timbal balik, saling mempengaruhi dan berjangka lama. 

5. Tujuan penelitian : menangani hal-hal yang bersifat khusus, bukan hanya perilaku 

terbuka, tetapi juga proses yang tak terucapkan, dengan sampel kecil atau 

purposive, memahami peristiwa yang memiliki makna historis, menekankan 

perbedaan individu, mengembangkan hipotesis (teori) yang terikat oleh konteks 

dan waktu ; membuat penilaian etis atau estetis atas fenomena (komunikasi) 

secara spesifik. 

6. Metode penelitian : Deskriptif (wawancara tak berstruktur atau mendalam, 

pengalaman berperan serta), analisis dokumen, studi kasus, studi historis-kritis; 

penafsiran sangat ditekankan alih-alih pengamatan objektif. 
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7. Analisis : Induktif : berkesinambungan sejak awal hingga akhir, mencari model, 

pola atau tema. 

8. Kriteria kualitas penelitian : otentitas, yakni sejauh mana temuan penelitian 

mencerminkan penghayatan subjek yang diteliti (komunikator). 

9. Peran nilai : Nilai, etika dan pilihan moral penulis melekat dalam proses 

penelitian (pemilihan masalah penelitian, tujuan penelitian, paradigma teori dan 

metode atau teknik analisis yang digunakan). (Mulyana, 2010 : 147-148). 

1.2 Kajian Literatur 

Pada kajian literatur dalam penelitian ini, penulis akan mengungkapkan landasan 

teoritis yang digunakan, landasan-landasan konseptual yang sesuai dengan penelitian 

yang penulis lakukan dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang telah penulis lakukan. 

1.2.1 Landasan Teori  

 Dalam penelitian kualitatif, penulis harus membebaskan diri dari tawanan teori. 

Teori digunakan sebagai suatu arahan atau perspektif pada penelitian yang dilakukan, 

oleh karena itu beberapa teori dalam penelitian ini pun digunakan, agar dapat 

memberikan arahan serta dapat menjelaskan konstruksi nilai etis program Jakarta 

Hidden Tour pada pihak pemerintah, yakni Bapak Arie Budhiman selaku pemegang 

kebijakan kepariwisataan DKI Jakarta dan konstruksi nilai etis Jakarta Hidden Tour 

pada Bapak Ronny Poluan selaku penggagas, penyelenggara dan penanggung jawab 
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program Jakarta Hidden Tour hingga saat ini. Beberapa teori yang penulis gunakan 

adalah sebagai berikut : 

1.2.1.1 Teori Fenomenologi Alfred Schutz 

 Ahli teori fenomenologi yang paling menonjol adalah Alfred Schutz. Menurut 

Schutz, tugas fenomenologi adalah menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan 

pengalaman sehari-hari dan dari kegiatan dimana pengalaman dan pengetahuan 

berakar. (Craib, 1986:126, dalam Basrowi & Sukidin, 2002:39). Hal ini sejalan 

dengan penjelasan Mulyana (2010), bahwa fenomenologi mengkaji bagaimana 

anggota masyarakat menggambarkan dunia sehari-harinya terutama bagaimana 

individu dengan kesadarannya membangun makna dari hasil interaksi dengan 

individu lainnya. Analisis fenomenologi dapat merekonstruksi dunia kehidupan 

manusia dalam bentuk yang mereka alami sendiri. (Mulyana, 2010:32). Serupa 

dengan pernyataan di atas, dalam Kuswarno (2009), tugas utama fenomenologi 

adalah mengkonstruksi dunia kehidupan manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang 

mereka sendiri alami. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif dalam arti bahwa 

anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka 

internalisasikan melalui persepsi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi 

atau komunikasi. (Kuswarno, 2009:110). 

Teori fenomenologi Alfred Schutz mengungkapkan pengalaman dan perilaku 

manusia (human being) dalam dunia sosial keseharian sebagai realitas yang bermakna 

secara sosial. Schutz menyebutkan, manusia yang berperilaku tersebut sebagai 
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“aktor.” Ketika seseorang melihat atau mendengar apa yang dikatakan atau diperbuat 

aktor, dia akan memahami makna dari tindakan tersebut. Dalam dunia sosial, hal 

demikian disebut sebagai sebuah “realitas interpretif” (interpretive reality). 

(Kuswarno, 2009:110). 

Schutz setuju dengan argumentasi Weber bahwa fenomena sosial dalam 

bentuknya yang ideal harus dipahami secara tepat. Schutz juga bukan hanya 

menerima pandangan Weber, bahkan menekankan bahwa ilmu sosial secara esensial 

tertarik pada tindakan sosial (social action). Konsep “sosial” didefinikan sebagai 

hubungan antara dua atau lebih orang, dan konsep “tindakan” didefinisikan sebagai 

perilaku yang membentuk makna subjektif (subjective meaning). Akan tetapi 

menurut Schutz, makna subjektif yang terbentuk dalam dunia sosial oleh aktor berupa 

sebuah “kesamaan” dan “kebersamaan” (common and shared) diantara para aktor. 

Oleh karenanya sebuah makna subjektif disebut sebagai “intersubjektif.” 

 Selain makna “intersubjektif”, dunia sosial menurut Schutz, harus dilihat 

secara historis. Oleh karenanya Schutz menyimpulkan bahwa tindakan sosial adalah 

tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, 

sekarang dan akan datang. 

 Schutz selanjutnya menjelaskan bahwa melihat ke depan pada masa yang 

akan datang (looking forward into the future) merupakan hal yang esensial bagi 

konsep tindakan atau action. Tindakan adalah perilaku yang diarahkan untuk 

mewujudkan tujuan pada masa datang yang telah ditetapkan (determinate). Kalimat 
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tersebut sebenarnya mengandung makna juga bahwa seseorang memiliki masa lalu 

(pastness). Dengan demikian tujuan tindakan memiliki elemen ke masa depan 

(futurity) dan elemen ke masa lalu (pastness). Untuk menggambarkan bahwa tujuan 

suatu tindakan sosial seseorang cukup kompleks, Schutz meminjam istilah tata 

bahasa, dengan menyebut in the future perfect tense. Sementara itu, suatu tindakan 

dapat berupa “tindakan yang sedang berlangsung” (the action in progress), dan 

“tindakan yang telah lengkap” (the completed act). Dengan meminjam istilah dari 

Heidegger, Schutz menyebutkan bahwa “the completed act thus pictured in the future 

perfect tense as the project (Entwurf)  of the action.”  Apa yang disebut sebagai suatu 

“proyek”, Schutz menjelaskan: “is the act which is the goal of the action and which is 

brought into being by the action.” 

 Proyek adalah sebuah makna yang rumit atau makna yang kontekstual. Oleh 

karenanya, untuk menggambarkan keseluruhan tindakan seseorang, perlu diberi fase. 

Dua fase yang diusulkan Schutz diberi nama tindakan in-order-to-motive (Um-zu-

Motive), yang merujuk pada masa yang akan datang; dan tindakan because-motive 

(Weil-Motive) yang merujuk pada masa lalu. 

Scott dan Lyman (dalam Kuswarno, 2009:110-111) menjelaskan bahwa 

istilah movives lebih berkonotasi kajian psikologis, sedangkan sebagai sosiolog 

mereka mengusulkan istilah yang khas sosiologi: accounts. Walaupun penjelasan 

istilah yang dikemukakan mereka agak berbeda dengan pengertian motif dari Schutz, 

Scott dan Lyan menyebutkan terdapat dua tipe accounts, yaitu pernyataan maaf 
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(excuses) dan pembenaran (justifications). Tipe pertama adalah pengakuan atas 

tindakan yang buruk, salah, atau tidak layak. Sedangkan tipe kedua adalah pengakuan 

tentang tanggung jawab penuh atas tindakan yang dipertanyakan. 

Fenomenologi dianggap sebagai cara mengungkapkan realitas yang murni 

berparadigma kualitatif. Suatu realitas tampak alami, karena realitas tidak mendapat 

intervensi. Sehingga fenomenologi dan paradigma kualitatif (interpretif atau 

konstruktivis) pada umumnya lebih dikenal alamiah, dibanding ilmiah. Akan tetapi 

bagi kaum fenomenologis, justru hal yang alamiah itulah yang ilmiah. Dengan kata 

lain semakin subjektif penelitian fenomenologi, maka hakikatnya semakin objektif 

penelitian tersebut.  

 Pada dasarnya fenomenologi mempelajari struktur tipe-tipe kesadaran, yang 

terentang dari persepsi, gagasan, memori, imajinasi, emosi, hasrat, kemauan, sampai 

tindakan, baik itu tindakan sosial maupun dalam bentuk bahasa. Struktur bentuk-

bentuk kesadaran iniliah yang oleh Hussrel dinamakan “kesengajaan”, yang 

berhubungan langsung dengan sesuatu. Struktur kesadaran dalam pengalaman ini 

yang pada akhirnya membuat makna dan menentukan isi dari pengalaman (content of 

experience). Berkaitan dengan “kesengajaan”, diperlukan suatu kondisi atau latar 

belakang, yang memungkinkan bekerjanya struktur kesadaran dalam pengalaman. 

Kondisi tersebut mencakup perwujudan, keterampilan jasmani, konteks budaya, 

bahasa, praktik sosial, dan aspek-aspek demografis dari sebuah aktivitas yang 

disengaja. Fenomenologi akan membawa pemahaman dari pengalaman sadar, kepada 
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kondisi yang membantu memberikan pengalaman “kesengajaan” tersebut. Berikut ini 

bentuk-bentuk laporan yang dapat dibangun melalui pendekatan fenomenologi : 

1. Kesadaran temporal 

2. Ruang kesadaran (temporal) 

3. Perhatian (misalnya kegiatan memfokuskan sesuatu dari hal kecil atau hal 

umum yang ada di sekelilingnya) 

4. Kesadaran dari seseorang 

5. Pengalaman sadar seseorang 

6. “Diri” dalam peranan yang berbeda-beda (ketika berpikir atau bertindak) 

7. Kesadaran akan gerakan dan kehadiran orang lain. 

8. Tujuan dan kesengajaan tindakan 

9. Kesadaran akan orang lain (dalam bentuk empati, intersubjektif, dan 

kolektivitas) 

10. Aktivitas berbahasa (memahami makna orang lain dan komunikasi) 

11. Interaksi sosial, dan aktivitas sehari-hari dalam lingkungan budaya 

tertentu. 

 

Kesimpulan yang dapat diambil sebagai sebuah disiplin ilmu, fenomenologi 

mempelajari struktur pengalaman sadar (dari sudut pandang orang pertama), 

bersamaan dengan kondisi-kondisi yang relevan. Sehingga fenomenologi akan 

menjadi pemimpin pada sebuah latar belakang dan kondisi-kondisi di balik sebuah 

pengalaman. Pusat stuktur kesadaran adalah “kesengajaan”, yakni bagaimana makna 

dan isi pengalaman terhubung langsung dengan objek. (Kuswarno, 2009:22-24). 

Jadi dalam konteks fenomenologis, Ronny Poluan selaku penggagas, 

pelaksana dan penanggung jawab program merupakan aktor yang melakukan 

tindakan sosial (berinteraksi) dengan aktor lainnya sesuai dengan koridornya masing-

masing. Para aktor tersebut juga dapat dilihat dari kondisi yang akan menggambarkan 

diri mereka sendiri terhadap “masa yang akan datang dan harapannya (in order to 
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motive) ataupun “alasan masa lalu yang menyebabkan terciptanya program Jakarta 

Hidden Tour” (because motive).  

1.2.1.2 Konstruksi Sosial Atas Realitas Peter Berger dan Thomas Luckmann 

 Terminologi konstruksi sosial diperkenalkan oleh Peter L Berger dan Thomas 

Luckmann, ini merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang berisi kajian 

teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan dan bukan sebagai suatu 

tinjauan historis mengenai perkembangan disiplin ilmu. Karenanya, teori ini tidak 

memusatkan pada hal-hal semacam tokoh, pengaruh dan sejenisnya, tetapi lebih 

menekankan pada tindakan individu sebagai aktor yang kreatif dari kenyataan 

sosialnya. Individu bukanlah manusia korban fakta sosial, melainkan mesin produksi 

sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksikan dunia sosialnya. 

 Akhirnya, dalam pandangan paradigma definisi sosial, realitas adalah hasil 

ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di 

sekelilingnya. Dunia social itu dimaksud sebagai yang disebut oleh George Simmel 

(Veerger, 1993:91), adalah realitas dunia social itu berdiri sendiri di luar individu, 

yang menurut kesan kita bahwa realitas itu “ada” dalam diri sendiri dan hukum yang 

menguasainya. 

 Pada kenyataannya realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran 

individu, baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas sosial itu memiliki 

makna, manakala realitas sosial di konstruksi dan dimaknakan secara subjektif oleh 

individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara objektif. Individu 
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mengkonstruksi realitas sosial, dan merekonstruksinya dalam dunia realitas, 

memantapkan realitas itu berdasarkan subjektivitas individu lain dalam institusi 

sosialnya. 

Istilah konstruksi sosial atas realitas, menjadi populer ketika diperkenalkan 

oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann, melalui buku yang berjudul The Social 

Construction of Reality,a Trearise in the Sociologi of Knowledge (1966). Ia 

menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu 

menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama 

secara subjektif. (Berger dan Luckmann, dalam Bungin, 2010:191-193).  

Konstruksi sosial lahir dan berawal dari filsafat konstruktivisme, yang dimulai 

dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glaserfeld, definisi 

konstruktif kognitif muncul pada abad ini terutama dari tulisan Mark Baldwin  yang 

secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Akan tetapi, jika ditelusuri 

lebih jauh, sesungguhnya gagasan-gagasan pokok konstruktivisme telah dimuat oleh 

Giambatista Vico, seorang epistimolog dari Italia, ialah yang menjadi penggagas 

konstruktivisme. 

Dalam konteks paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi 

sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia bebas yang melakukan 

hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Individu menjadi 

penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu 
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bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai mesin produksi sekaligus reproduksi 

yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. (Bungin, 2010:192).  

Konstruksi sosial berpendirian untuk lebih memunculkan konsepsi dasar 

mengenai sosiologi pengetahuan yang memperoleh realitas “sui generis” (istilah 

kunci yang digunakan Durkheim). Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif 

melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. Max Weber 

melihat realitas sosial sebagai perilaku yang memiliki makna subjektif. Oleh karena 

itu perilaku memiliki tujuan dan motivasi. Berger dan Luckmann mengatakan bahwa 

realitas sosial terdiri dari tiga macam, yaitu realitas objektif, realitas simbolik, realitas 

subjektif. Realitas objektif terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada 

di luar diri individu dan realitas itu dianggap sebagai suatu kenyataan. Realitas 

simbolik merupakan ekspresi simbolik dari realitas yang terbentuk sebagai proses 

penyerapan kembali realitas objektif dan simbolik ke dalam individu melalui proses 

internalisasi. (Subiakto 1997:93, dalam Bungin 2010:5). 

Pemikiran-pemikiran Berger dan Luckmann sebenarnya banyak dipengaruhi 

oleh pemikiran Shutzian tentang fenomenologis, Weberisn tentang makna-makna 

subjektif, Durkheim-Parsonian mengenai struktur, dan Marxian tentang dialektika, 

serta Mead tentang interaksi simbolik. Pengaruh filsafat terutama fenomenologi dan 

teori pengetahuan khususnya sangatlah kental. Dalam konteks ini Paloma 

memandang pembentukan realitas secara sosial sebagai sintesis antara strukturalisme 

dan interaksionisme. Melalui teori konstruksi sosial ini, Berger dan Luckmann 
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memfokuskan perhatian pada kajian tentang hubungan antara pemikiran manusia dan 

konteks sosial tempat pemikiran dan ide itu timbul, berkembang dan dilembagakan. 

Seperti semua gerakan, konstruksi sosial tidak sepenuhnya konsisten dan 

mempunyai beragam versi. Meskipun demikian, sebagian besar mempunyai 

serangkaian asumsi yang sama Robyn Penmann (dalam Litllejhon & Karen, 2009), 

merangkumnya sebagai berikut : 

1. Tindakan komunikatif sifatnya sukarela. Seperti interaksionisme simbolis. 

kebanyakan kosntruksionis sosial memandang komunikator sebagai makhluk 

pembuat sosial. Ini tidak berarti bahwa orang memiliki pilihan bebas. 

Lingkungan sosial memang membatasi apa yang dapat dan sudah dilakukan, 

tapi dalam kebanyakan situasi, ada elemen pilihan tertentu. 

2. Pengetahuan adalah sebuah produk sosial. Pengetahuan bukanlah sesuatu 

yang ditemukan secara objektif, tetapi diturunkan dari interaksi di dalam 

kelompok-kelompok sosial. Bahasa kemudian membentuk realita, dan 

pengertian menentukan apa yang kita ketahui. 

3. Pengetahuan bersifat kolektif. Pengertian kita terhadap peristiwa selalu 

merupakan produk dari interaksi pada tempat dan waktu tertentu, pada 

lingkungan sosial tertentu. Pemahaman kita tentang peristiwa berubah dengan 

berjalannya waktu. 

4. Teori-teori menciptakan dunia-dunia. Teori-teori dan aktivitas ilmiah dan 

penelitian pada umumnya, bukanlah alat-alat yang objektif untuk penemuan. 

Mereka ikut serta lebih dalam penciptaan pengetahuan. Dengan demikian, 

pengetahuan sosial selalu menyela dalam proses-proses yang tengah dikaji. 

Pengetahuan itu sendiri membawa pengaruh pada apa yang sedang diamati. 

5. Pengetahuan bersifat sarat nilai. Apa yang kita lihat dalam suatu penelitian, 

atau apa yang kita jelaskan dalam sebuah teori komunikasi, senantiasa 

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam di dalam pendekatan yang 

dipakai.10 

 

 

 
10 LitlleJohn & Karen, Theories Of Human Communication, Teori Komunikasi        

(Terjemahan : Muhammad Yusuf Hamdan) 2009 : 309-311. 
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1.2.2 Kerangka Konseptual 

1.2.2.1 Kemiskinan 

 Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang memiliki arti 

“tidak berharta benda, serba kekurangan” (KBBI). Dalam pengertian khusus 

kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan miskin, lebih spesifik yakni situasi 

penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, 

dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan 

minimum.11 Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan 

sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun 

kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial 

lainnya. 

 Berbagai sudut pandang tersedia mengenai pengertian kemiskinan, pada 

dasarnya kemiskinan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk kemiskinan berdasarkan 

kriteria tingkat pendapatan, yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif atau  

kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Seseorang dikatakan miskin secara 

absolut bilamana tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau 

dengan kata lain pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

minimum sesuai martabat kemanusiaan, yang diukur dengan sandang, pangan, papan 

dan pendidikan, sebagai kebutuhan dasar yang diperlukan untuk dapat bertahan 

 
11 http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php 
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hidup. Kemiskinan relatif atau kemiskinan struktural adalah jika pendapatan 

seseorang sudah berada di berada di atas garis kemiskinan, namun secara relatif 

masih lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya. Kemiskinan 

struktural erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang bersifat struktural, 

yakni kebijaksanaan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, 

sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Selanjutnya adalah kemiskinan 

kultural, yakni jenis kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat 

yang karena budayanya tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat 

kehidupannya, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya, karena 

mereka merasa sudah cukup dan tidak merasa kekurangan. Kategori ini memiliki 

masyarakat yang tidak merasa miskin dan tidak mau dikatakan miskin, sehingga 

berbagai tolak ukur dan kebijakan pembangunan tidak mudah menjangkau 

masyarakat yang termasuk ke dalam kategori ini. (Siahaan :82-83) 

Menurut Ginandjar (1997) kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan 

yang terburuk dari tingkat kemampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan yang 

paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan  martabat kemanusiaan. Menurut 

Nasikun (1995), kondisi yang sesungguhnya harus dipahami mengenai kemiskinan : 

“Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan 

terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi 

kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali 

juga berarti akses yang rendah terhadap beragam sumberdaya dan aset 

produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain : 

informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup 



46 
 

dalam kemiskinan seringkali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang 

rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang 

sempit dan pengap.” 

 

 Pandangan ini mengisyaratkan, bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya 

berdiri sendiri, sehingga dalam penanggulangannya menuntut pemahaman. 

kecermatan dan kehati-hatian. Di dalam diri masyarakat miskin tidak hanya terdapat 

kelemahan (kondisi serba kekurangan), tetapi dalam diri mereka juga terdapat potensi 

yang dapat dipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembangan diri dan 

lingkungannya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa program penanggulangan 

kemiskinan harus mampu mengakomodasikan kedua aspek tersebut. Menurut 

Koenraad Verhagen (1996), melebih-lebihkan kemiskinan, justru cenderung 

membuat kita melupakan apa yang mereka miliki. Orang-orang miskin bukanlah 

orang-orang yang “tidak memiliki.” Dari sudut pandang ekonomi mereka adalah 

orang-orang yang memiliki “sedikit”, di sisi lain orang-orang miskin memiliki 

kekayaan budaya dan sosial. Berkaitan dengan pandangan ini, Gunawan 

Sumodiningrat (2007) mengemukakan, bahwa terdapat tiga hal yang harus dilakukan 

dalam strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu : (1) Menciptakan suasana atau iklim 

yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; (2) Memperkuat potensi atau 

daya alami yang dimiliki masyarakat (empowering); dan (3) Pemberian perlindungan, 

dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa dalam konteks 

penanggulangan kemiskinan, mereka tidak hanya didekati sebagai objek (gejala yang 
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diamati), tetapi harus dipandang sebagai subjek atau pelaku yang dikelompokkan 

dalam golongan masyarakat yang berpengahasilan rendah. Mereka adalah pelaku 

yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, 

mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, dalam 

kerangka memahami potensi keluarga miskin, paling tidak terdapat tiga bentuk 

potensi yang diamati, yaitu : 

1. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

Tujuan tentang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan akan dilihat dari aspek 

(1) pengeluaran keluarga, (2) human capital atau kemapuan menjangkau tingkat 

pendidikan dasar formal yang ditamatkan, dan (3) security capital atau 

kemampuan menjangkau perlindungan dasar. 

2. Kemampuan dalam pelaksanaan peran sosial 

Tinjauan tentang kemampuan peran sosial akan dilihat dari (1) kegiatan utama 

dalam mencari nafkah, (2) peran dalam bidang pendidikan, (3) peran dalam 

bidang perlindungan, dan (4) peran dalam bidang kemasyarakatan. 

3. Kemampuan dalam menghadapi permasalahan. 

Tinjauan tentang kemampuan dalam menghadapi permasalahan, akan dilihat dari 

upaya yang mereka lakukan untuk mempertahankan diri dari tekanan ekonomi 

dan non ekonomi. (Sumodiningrat, 2007:10-15). 
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1.2.2.2 Etika Sosial 

Isu-isu etika mungkin sering muncul dalam perilaku manusia terutama ketika 

perilaku tersebut menimbulkan dampak yang cukup berarti bagi orang lain, ketika 

perilaku tersebut melibatkan pilihan sadar tentang cara dan tujuan, dan ketika 

perilaku tersebut dapat dinilai melalui standar-standar benar dan salah. Jadi kecil 

kemungkinan adanya dampak yang berarti, segera atau jangka panjang dari tindakan 

seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, ketika masalah etika dianggap 

tidak terlalu relevan. Akan tetapi sebaliknya, etika akan menjadi masalah yang sangat 

crusial, jika tindakan yang dilakukan tidak lazim dijumpai pada suatu lingkungan 

atau kelompok masyarakat. Karena pada kondisi ini, tindakan seseorang yang 

dianggap tidak lazim dapat didasari karena dorongan untuk melakukan atau 

mengatakan sesuatu karena dipaksa atau tertekan, atau karena sedikitnya kesempatan 

untuk melakukan pilihan bebas, sadar dan bertanggung jawab. Dalam kondisi seperti 

ini, pembahasan mengenai etika sosial dan perangkatnya menjadi penting untuk 

dikaji. 

Beberapa filosof membedakan antara etika dengan moral sebagai konsep. 

Etika dinyatakan sebagai kajian umum dan sistematik tentang apa yang seharusnya 

menjadi prinsip benar dan salah dari perilaku manusia. Sementara moral (atau 

moralitas) adalah standar benar dan salah yang praktis, spesifik, disepakati bersama 
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dan dialihkan secara kultural. Moral atau kesusilaan adalah nilai yang sebenarnya 

bagi manusia.  

Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma 

moral yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Sebagai cabang 

filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam memaknai nilai dan 

moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitannya 

dengan nilai dan norma tersebut. Oleh karena itu, etika dapat dikatakan sebagai 

sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan 

dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi 

maupun sebagai kelompok.  

Menurut Magnis, Susenno (dalam Salam, Burhanuddin 1997:1) Etika adalah 

ilmu, bukan sebuah ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus 

hidup adalah moralitas, sedangkan etika justru hanya melakukan refleksi kritis atas 

norma atau ajaran moral tersebut. Dengan kata lain, moralitas adalah petunjuk 

konkret yang siap pakai tentang bagaimana manusia harus hidup, sedangkan etika 

adalah perwujudan dan pengejawantahan secara kritis dan rasional ajaran moral yang 

siap pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi orientasi 

“bagaimana dan kemana seseorang harus melangkah dalam hidup ini.” 
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Moralitas adalah sebuah “pranata”12 seperti halnya agama, politik, bahasa, dan 

sebagainya yang memang sudah ada sejak dahulu kala dan diwariskan secara terus 

menerus. Sebaliknya, etika adalah sikap kritis setiap pribadi dan kelompok 

masyarakat dalam merealisasikan moralitas itu. Maka tidak mengherankan jika 

moralitas bisa saja sama, tetapi sikap etis bisa berbeda antara satu orang dengan orang 

lainnya dalam masyarakat yang sama, atau antara masyarakat yang satu dengan 

masyarakat yang lain.  

Karena etika merupakan refleksi kritis terhadap moralitas, maka etika tidak 

bermaksud untuk membuat orang bertindak sesuai dengan moralitas begitu saja. Pada 

akhirnya, etika memang menuntut seseorang untuk berpikir dan bertindak sesuai 

dengan moralitas, tetapi bukan karena pemikiran dan tindakan itu diperintahkan oleh 

moralitas (orangtua, guru, dll), melainkan karena seseorang tersebut menyadari 

bahwa hal itu memang baik bagi dirinya. Seseorang sadar secara kritis dan rasional 

bahwa ia memang sudah sepantasnya bertindak seperti itu, kalaupun pada akhirnya 

orang tersebut tidak bertindak sesuai dengan landasan moralitas alasannya bukan 

karena mengikuti orang lain, tetapi karena orang tersebut memiliki alasan rasional 

untuk itu. 

Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat 

dipertanggungjawabkan, karena setiap pemikiran dan tindakannya selalu lahir dari 

keputusan pribadi yang bebas, dengan selalu bersedia untuk bertanggungjawab, 

 
12 pra·na·ta n sistem tingkah laku sosial yg bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yg mengatur 

tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kebutuhan kompleks 

manusia di masyarakat; institusi;. http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/kbbi/index.php.  
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karena memang terdapat alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat mengapa 

hal tersebut harus dilakukan. Maka kebebasan dan tanggungjawab adalah kondisi 

dasar bagi pengambilan keputuan dan tindakan yang etis, dengan suara hati 

memainkan peran yang sangat sentral. 

Dalam pengertian lain, moral atau kesusilaan adalah kesempurnaan manusia 

sebagai manusia. Kesusilaan adalah tuntutan kodrat manusia. (Anshoriy CH, 

2008:29). Seperti pernyataan Mac Iver dan Paje (dalam Soekanto 2002:77), 

mengatakan bahwa moral mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok 

manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas secara sadar maupun tidak oleh 

masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuaan tersebut di satu pihak 

memaksakan suatu perbuatan dan di lain pihak melarangnya sehingga secara 

langsung merupakan suatu alat agar anggota-anggota masyarakat menyesuaikan 

perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Sedangkan menurut Sunoto (1982), 

moral berasal dari kata mores yang artinya adat istiadat, adalah sesuatu yang ada di 

luar diri manusia dan memberi pengaruh ke dalam. 

Kata “moral” dalam bahasa yunani disebut ethos, yang biasa disebut dengan 

“etika.” Menurut ensiclopedia Britanica, yang disusun oleh William Benton, 

dinyatakan bahwa “ethic” adalah : 

“The systematic study of the nature of value concept good and bad, ought, 

right, wrong, etc, and at general principle with justify us in applying them 

anything, also called moral philosophy.” 
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Yang artinya etika berarti studi yang sistematis dari konsep-konsep nilai baik dan 

buruh, harus, benar, salah dan sebagainya atau tentang prinsip-prinsip umum yang 

membenarkan seseorang dalam setiap tindakannya sehingga disebut juga filsafat 

moral.  

 

1.2.2.3 Pengertian Etika 

 Seperti halnya dengan banyak istilah yang menyangkut konteks ilmiah, istilah 

etika pun berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal 

mempunyai banyak arti: kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara 

berpikir. Dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adalah: adat kebiasaan. Dan arti 

terakhir inilah yang membentuk istilah “etika” yang oleh Aristoteles sudah dipakai 

untuk menunjukan filsafat moral. Jadi jika kita membatasi diri pada asal usul kata ini, 

maka “etika” berarti : ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat 

kebiasaan. Di Indonesia pengunaan kata etika seringkali diganti dengan kata ethos, 

oleh sebab itu kita banyak menjumpai penggunaan kata ethos, seperti ethos kerja, 

ethos profesi dan lain sebagainya. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia 

etika adalah :  ilmu tentang apa yg baik dan apa yg buruk dan tentang hak dan 

kewajiban moral (akhlak).  

 K. Bertens (dalam Etika, Seri Filsafat Atmajaya, 2001:15) melakukan 

perbandingan terhadap arti kata ‘etika’ yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia 

yang lama dengan Kamus Bahasa Indonesia yang baru. Dalam Kamus Bahasa 
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Indonesia yang lama, etika mempunyai arti sebagai : “ilmu pengetahuan tentang asas-

asas akhlak (moral).” Sedangkan kata ‘etika’ dalam KBBI baru, berarti : 

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan 

kewajiban moral (akhlak); 

2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 

3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau 

masyarakat. 

 

Dari perbandingan kedua kamus tersebut terlihat bahwa dalam Kamus Bahasa 

Indonesia yang lama hanya terdapat satu arti saja yaitu etika sebagai ilmu. Sedangkan 

Kamus Bahasa Indonesia yang baru memuat beberapa arti. Dalam perkembangannya 

K. Bertens berpendapat bahwa arti kata ‘etika’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

tersebut dapat lebih dipertajam dan susunan atau urutannya lebih baik dibalik, karena 

arti kata ke-3 lebih mendasar daripada arti kata ke-1. Sehingga arti dan susunannya 

menjadi seperti berikut : 

1) Nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu 

kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang berbicara 

tentang etika orang Jawa, etika agama Budha, etika Protestan dan sebagainya, 

maka yang dimaksudkan etika di sini bukan etika sebagai ilmu melainkan 

etika sebagai sistem nilai. Sistem nilai ini bisa berfungsi dalam hidup manusia 

perorangan maupun pada taraf sosial. 

2) Kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. 

Contoh : Kode Etik Jurnalistik 

3) Ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika baru menjadi ilmu bila 

kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang 

dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat 

dan sering kali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian 

sistematis dan metodis. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. 

(Bertens, 2001:3-5) 
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Sedangkan menurut Kamus Komunikasi (Uchjana, 1989:121), Ethics atau 

etika adalah kaidah-kaidah yang membimbing manusia untuk mengatur kelakuannya 

sehingga menjadi lurus dan baik dalam keselarasannya antara individu dengan 

masyarakat, alam semesta, dan komunikator.  

Dalam perkembangannya, terdapat dua macam etika; 1) Etika Deskriptif, 

yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia 

dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. 

Dalam hal ini, etika deskriptif berbicara mengenai fakta apa adanya, yaitu mengenai 

nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan 

realitas konkret yang membudaya. Etika deskriptif juga berbicara mengenai 

kenyataan penghayatan nilai, tanpa menilai, dalam suatu masyarakat, tentang sikap 

orang dalam menghadapi hidup ini, tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan 

manusia bertindak secara etis. 2) Etika normatif, yang berusaha menetapkan berbagai 

sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia, dan apa 

tindakan yang seharusnya diambil untuk mencapai apa yang bernilai dalam hidup ini. 

Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku 

manusia, serta memberikan penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak 

sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma.  

Sesuai dengan pola pendekatan etika yang kritis dan rasional, kedua jenis 

etika ini pada akhirnya menuntun orang untuk mengambil sikap dalam hidup ini. 

Bedanya, etika deskriptif memberi fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan 
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tentang perilaku atau sikap yang mau diambil, sedangkan etika normatif memberi 

penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan 

diputuskan. 

1.2.2.4 Sistematika Etika 

 Secara umum etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika 

umum mencakup kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, 

bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip 

moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur 

dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan 

dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-

teori. 

 Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang 

kehidupan yang khusus. Penerapan ini dapat berwujud; bagaimana seseorang 

mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan yang didasari oleh cara, 

teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan lainnnya juga dapat 

berwujud. Bagaimana seseorang menilai perilaku pribadi dirinya dan orang lain 

dalam suatu bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh 

kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis (cara bagaimana manusia 

mengambil suatu keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang 

ada dibaliknya). 
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 Etika khusus dibagi lagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. 

Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. 

Sedangkan etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku 

manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial menyangkut hubungan manusia 

dengan manusia, baik secara perorangan dan langsung maupun secara bersama dan 

dalam bentuk kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap 

pandangan-pandangan dunia dan ideologi, sikap dan pola perilaku dalam kegiatan 

masing-masing, maupun tentang tanggung jawab manusia terhadap makhluk hidup 

lainnya, serta alam semesta pada umumnya. 

 Tujuan dan fungsi dari etika sosial pada dasarnya adalah untuk menggugah 

kesadaran individu akan tanggung jawab individu sebagai manusia dalam kehidupan 

bersama dalam segala dimensinya. Etika sosial mengajak individu untuk melihat dan 

bertindak tidak hanya dengan sudut pandang kepentingan pribadi saja, melainkan 

kebahagiaan bersama.  

 

1.2.2.5 Fungsi Etika 

Sejak berabad-abad lamanya, pusat utama teori etika adalah makna dan 

kehendak nilai-nilai yang dinyatakannya. Misalnya, nilai kebenaran, keindahan dan 

kebaikan. Sebelum orang dapat menerima dan menolaknya, dua pertanyaan harus 

dijawab secara memuaskan. Yang pertama mengenai makna operasional kata-kata 

itu. Apa yang dimaksudkan oleh seseorang dengan kata-kata itu dari segi tindakannya 
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dalam suatu situasi manusia yang khusus. Pertanyaan yang kedua lebih mendalam 

lagi, ia menyangkut bukan hanya makna istilah dan soal memilih di antara tindakan-

tindakan alternatif, melainkan kesahihan nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh 

pilihan seseorang. Jika seseorang sudah mengetahui apa itu baik dalam konteks 

tertentu, ia masih mengahdapi pertanyaan lain, mengapa orang harus baik, mengapa 

sebaiknya seseorang mengatakan yang sebenarnya, bahkan apabila hal itu akan 

mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diganti bagi dirinya. 

Setiap masyarakat menganut nilai tertentu sebagai warna yang mengatur 

kehidupannya. Bagi masyarakat yang sudah maju, nilai-nilai itu dikenal sebagai nilai 

etis. Hal ini mencakup kedermawanan, kesusilaan dan keramahan. Dimensi sosial 

nilai-nilai etis memberikan suatu kadar objektif yang jarang ada dalam bidang 

kreativitas, yang pada dasarnya bersifat pribadi. Objektivitas ini merupakan suatu 

prasyarat bagi universalitas nilai-nilai etis. Tujuan penyelidikan etika dapat 

dilukiskan sebagai upaya mencari norma-norma yang seharusnya mengatur hubungan 

antar pribadi. Keamanan sosial dan kebebasan berpikir seharusnya merupakan 

prasyarat dasar bagi perkembangan individu. Etika akan mencurahkan perhatiannya 

pada upaya menemukan kualitas-kualitas kemanusiaan dan bentuk-bentuk 

kelembagaan sosial yang dapat memberikan dorongan optimal terhadap realisasi 

kondisi tersebut. 

Untuk memahami etika, seseorang harus peka terhadap tantangannya. Etika 

menuntut agar situasi konkret diperbarui terus-menerus. Penemuan akan tantangan 



58 
 

etis adalah penemuan tentang suatu kriteria yang mempunyai ciri-ciri normatif. 

(Peursen, 1988:17). Franz Magnis (2006, 15-18), menyebutkan empat alasan 

mengapa etika pada zaman sekarang sangat diperlukan : 

1. Seseorang hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam 

bidang moralitas. 

2. Seseorang hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. 

Perubahan yang sedang terjadi di bawah hantaman kekuatan gelombang 

modernisasi. 

3. Tidak mengherankan bahwa proses perubahan sosial budaya dari moral 

seseorang ini akan disalahgunakan berbagai pihak untuk menawarkan 

pemikiran-pemikiran baru tanpa sikap kritis dan objektif. 

4. Etika juga diperlukan oleh kaum agama, yang di satu pihak menemukan dasar 

kemantapan mereka dalam iman kepercayaannya. Di lain pihak, mereka 

menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang 

mengalami perubahan itu. (Suseno, 2006:15-18) 

 

1.2.2.6 Nilai Etis 

Etika berkaitan dengan nilai, norma, dan moral. Rohmat Mulyana (2004:35-

37) mengemukakan pengertian beberapa pakar mengenai nilai, beberapa diantaranya 

adalah: 

1. Nilai adalah keyakinan yang membuat orang bertindak atas dasar pilihannya. 

(Gordon Allfort 1964). Definisi ini dilandasi oleh pendekatan psikologi, karena 

itu tindakan dan perbuatannya seperti keputusan benar atau salah, baik buruk, 

indah tidak indah yang merupakan hasil proses psikologi. Termasuk pula hasrat, 

sikap, keinginan, kebutuhan dan motif. 

2. Nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan 

pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif. (Kuperman, 1983). Penekanan 
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utama definisi ini terletak pada faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku 

manusia. Pendekatan sosiologis. Pendekatan norma sebagai tekanan utama dan 

terpenting dalam kehidupan sosial akan membuat seseorang menjadi tenang dan 

membebaskan dirinya dari tuduhan yang tidak baik. 

3. Nilai adalah konsepsi (tersurat dan tersirat, yang membedakan individu atau ciri-

ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi tindakan pilihan 

terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir. (Kluckhohn, Brameld, 1957). 

Definisi ini berimplikasi terhadap pemaknaan nilai-nilai budaya. seperti yang 

diungkap oleh Brameld dalam bukunya tentang landasan-landasan budaya 

pendidikan, ia mengungkapkan ada enam implikasi terpenting yaitu : 

• Nilai merupakan konstruk yang melibatkan proses kognitif dan proses 

ketertarikan dan penolakan menurut kata hati. 

• Nilai selalu berfungsi secara potensial, tetapi selalu tidak bermakna apabila 

diverbalisasikan. 

• Apabila hal itu berkenaan dengan budaya, nilai diungkapkan dengan cara 

yang unik oleh individu atau kelompok. 

• Karena kehendak tertentu dapat bernilai atau tidak, maka perlu diyakini 

bahwa pada dasarnya disamakan dari pada diinginkan, ia didefinisikan 

berdasarkan keperluan sistem kepribadian dan sosiobudaya untuk mencapai 

keteraturan atau menghargai orang lain dalam kehidupan sosial. 
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• Pilihan di antara nilai-nilai alternatif dibuat dalam konteks ketersediaannya 

tujuan antara dan tujuan akhir. 

• Nilai itu ada, ia merupakan fakta alam, manusia, budaya dan pada saat yang 

sama ia adalah norma-norma yang telah disadari. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikemukakan kembali bahwa 

nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Sejalan dengan 

definisi itu maka yang dimaksud dengan hakikat dan makna nilai adalah segala 

sesuatu berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan 

agama, rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. 

Nilai bersifat abstrak, berada dibalik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam 

moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis dan berkembang kearah 

yang lebih kompleks. 

Katsoff (dalam Soejono Soemargono 2004:323), mengatakan bahwa hakekat 

nilai dapat dijawab dengan tiga macam cara. Pertama, nilai sepenuhnya berhakekat 

subjektif, tergantung kepada pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri. Kedua, 

nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontologis namun tidak 

terdapat dalam ruang dan waktu.  Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan 

dapat diketahui melalui akal. Ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang 

menyusun kenyataan.  

Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat 

tingkatan yaitu: 
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1. Nilai-nilai kenikmatan 

Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakkan dan tidak 

mengenakkan yang menyebabkan orang senang atau tidak enak. 

 

2. Nilai-nilai kehidupan 

Dalam tingkatan ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan misalnya 

kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. 

3. Nilai-nilai kejiwaan 

Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung 

dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Misalnya nilai keindahan, kebenaran 

maupun lingkungan. 

4. Nilai-nilai kerohanian 

Dalam tingkat ini terdapatlah moralitas nilai dari yang suci dan tidak suci. 

Misalnya nilai-nilai pribadi.   

Terdapat empat macam nilai-nilai kerohanian, yaitu: 

• Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia. 

• Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada perasaan manusia. 

• Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak 

manusia. 

• Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai ini 

bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia. 
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 Nilai etis senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral 

mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Nilai etis yang terkandung 

dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Nilai etis 

berkorelasi dengan norma dan etika. Dalam hal ini norma sebagai penuntun sikap dan 

tingkah laku manusia, sedangkan etika sebagai ilmu pengetahuan yang membahas 

tentang prinsip-prinsip moralitas. (Kattsoff, 2004:322) 

 

1.2.2.7 Relativisme Etis 

Pada bidang etika, berkat penemuan-penemuan para ahli Antropologi, 

Etnologi, Sosiologi, dan Sejarah mengenai beragam dan berbeda-bedanya nilai 

budaya setiap bangsa telah menimbulkan pandangan mengenai etika yang sejalan 

dengan itu, yakni relativisme moral. Relativisme moral berusaha menunjukan 

kenyataan bahwa norma-norma moral yang berlaku dalam berbagai kebudayaan dan 

masyarakat tidak sama atau berbeda satu dengan yang lainnya. Dasar pemikirannya 

adalah bahwa karena  nilai-nilai budaya (yang menjadi salah satu sumber, bahkan 

mungkin sumber utama norma-norma moral) berbeda antara masyarakat dan 

kebudayaan yang satu dengan masyarakat dan kebudayaan yang lain, maka otomatis 

norma-norma moralnya pun berbeda-beda. Inilah yang disebut relativisme kultural 

atau relativisme deskriptif.  

Relativisme moral mengandung asumsi bahwa semua kepercayaan dan 

prinsip moral bersifat relatif bagi setiap pribadi dan kebudayaan. Ini didasarkan pada 
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kenyataan bahwa baik atau buruknya suatu tindakan berbeda antara tempat yang satu 

dengan tempat yang lainnya dan bahwa tidak ada tolak ukur moral yang bersifat 

absolute dan universal bagi semua orang yang berada dimana saja dan kapan saja. 

Baik buruknya suatu tindakan tergantung pada keyakinan pribadi dan budaya 

tersebut. 

Dalam pola pikir demikian, tolak ukur moral dilihat hanya sebagai produk 

sejarah yang dilestarikan. Tidak mengherankan bahwa tolak ukur moral itu bisa 

dianggap bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan sejarah dan kebudayaan 

manusia. Konsekuensinya, penilaian dan penghayatan moral antara satu generasi dan 

generasi yang lainnya juga berbeda-beda. 

Terhadap pemahaman relativisme tersebut, harus diakui bahwa dalam 

kehidupan dewasa ini kita sering mengalami perbedaan pola-pola perilaku moral. 

Hanya saja masih terdapat struktur universal dari hakikat manusia atau paling tidak 

ada serangkaian kebutuhan manusia yang bersifat universal dan mengarah pada 

diterimanya prinsip-prinsip moral dasar yang serupa, bahkan sama dalam semua 

kebudayaan. Walaupun kebiasaan dan kepercayaan pribadi atau budaya berbeda-

beda, orang tidak dengan sendirinya sepakat mengenai tolak ukur moral. (Dalam, 

Salam, 1997:8-10). 
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1.2.2.8 Keputusan Etis 

Keputusan etis adalah keputusan tentang apa yang benar dan apa yang salah. 

Oleh karena itu, keputusan etis termasuk keputusan yang sering sulit dan rumit. 

Sementara sikap dan keputusan etis mau tidak mau harus dilakukan, dan tidak bisa 

dihindari, karena ia merupakan bagian kehidupan manusia. Keputusan etis harus 

memiliki prinsip-prinsip etis yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Berikut 

ini merupakan ciri-ciri keputusan etis : 

1. Etika didefinisikan secara sederhana sebagai penyelidikan tentang apa yang baik, 

benar atau luhur dan apa yang buruk, salah atau jahat dalam kelakuan manusia. 

 Etika menaruh perhatian kepada norma-norma yang membimbing perbuatan 

manusia dan cita-cita membentuk tujuan manusia. Semua keputusan dalam 

contoh-contoh ini menyangkut pertimbangan tentang apa yang benar dan apa 

yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Inilah perkara yang dipelajari 

dalam bidang etika. 

Arti “etika” dan “etis” hampir sama dengan “moralitas” dan “moral.” Akan 

tetapi dalam pemakaian ilmiah “moralitas” biasanya menyangkut kebaikan atau 

keburukan kelakuan lahir yang sebenarnya terjadi. Sedangkan “etika” 

menyangkut pemikiran yang sistematis tentang kelakuan itu serta motivasi dan 

keadaan batin yang mendasarinya.  

Sedangkan kata “kesusilaan” terdiri dari kata-kata sansekerta “sila” yang 

berarti norma kehidupan atau sikap kehidupan dan biasanya dipakai dengan arti 
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sopan santun, pada akarnya artinya sama dengan etika. Kata “akhlak” juga 

mempunyai hubungan erat dengan etika. “Akhlak” berarti tabiat atau watak, yaitu 

sumber perbuatan-perbuatan manusia. Etika menyangkut tabiat manusia juga 

kelakuan yang berasal dari tabiat itu. 

Etika berkaitan dengan kelakuan orang-orang juga bagaimana seharusnya 

kelakuan orang-orang itu. Etika menyelidiki perbuatan-perbuatan dan memberi 

bimbingan supaya orang-orang dapat memperbaiki perbuatan-perbuatannya. 

Namun demikian tidak ada batasan mutlak antara ilmu-ilmu sosial dan etika. 

Etika berhutang budi kepada ilmu-ilmu sosial atas bantuan mereka dalam 

mencapai pengertian yang lebih benar tentang kelakuan manusia dan hubungan-

hubungan sosial. Ilmu-ilmu sosial tidak dapat mengerjakan tugasnya terlepas dari 

praduga tentang apa yang baik. Meskipun ahli-ahli ilmu sosial berusaha supaya 

objektif, tetapi mereka perlu mengambil keputusan-keputusan etis. Etika 

mempelajari situasi yang sebenarnya dengan mengingat situasi yang seharusnya, 

juga mempelajari situasi yang seharusnya dengan mengingat situasi yang 

sebenarnya. Karena itu etika perlu memperhatikan fakta-fakta empiris yang 

disediakan oleh ilmu-ilmu sosial. Namun, kebanyakan dari individu mengambil 

keputusan-keputusan yang bukan merupakan keputusan etis, melainkan 

keputusan yang berdasarkan selera atau menyangkut sisi praktis. 

Dalam kenyataannya etika seringkali dianggap sebagai sopan santun. 

Orang yang sopan kerap kali dipandang sebagai orang yang baik, sedangkan 



66 
 

orang yang tidak sopan seringkali dianggap sebagai orang yang buruk. Meskipun 

etika dan sopan santun sering berkait-kaitan, akan tetapi pebedaan antara dua 

bidang ini perlu diperhatikan. Keduanya menaruh perhatian kepada bagaimana 

orang-orang harus bertindak. Namun, sopan santun hanya menekankan 

penyesuaian lahiriah kepada norma-norma, sedangkan etika melibatkan baik 

perbuatan lahiriah maupun kehidupan  batiniah. Sopan santun bertujuan untuk 

melancarkan pergaulan sosial antar manusia, sedangkan etika bertujuan untuk 

menjadikan kehidupan manusia dan masyarakat lebih utuh. Jika sopan santun 

cenderung mengaburkan perbedaan antara hal-hal yang sangat penting dan hal-hal 

yang tidak begitu penting, berbeda dengan etika yang lebih memperhatikan soal-

soal yang pengaruhnya besar entah pengaruh baik atau pengaruh buruk. Sopan 

santun menitik beratkan pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dalam 

masyarakat seperti berjabat tangan atau mengucapkan terimakasih, berbeda 

dengan etika yang mempelajari prinsip-prinsip yang lebih pokok dan universal 

seperti kesetiaan, kejujuran, kedamaian dan keadilan. Perbedaan lainnya adalah 

sopan santun dianggap berlaku untuk segala kebudayaan tertentu tetapi tidak 

berlaku untuk orang lain, akan tetapi keputusan-keputusan etis selalu berdasar 

atas alasan-alasan yang dianggap berlaku untuk segala orang. 

2. Pengambilan keputusan etis sangatlah sulit. Orang yang bersungguh-sungguh pun 

tidak selalu mengetahui perbuatan mana yang paling tepat. Orang-orang yang 

setuju dengan prinsip-prinsip etis tidak selalu setuju dengan penerapan prinsip-
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prinsip itu dalam kasus yang nyata. Tugas etika bukan untuk menjelaskan soal-

soal supaya orang–orang mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak, 

melainkan harus menolong orang untuk berbuat benar. Etika dapat membantu 

seseorang dalam pemilihan etis dengan cara menolong seseorang untuk 

mendekati pemilihan itu dengan pikiran yang lebih cerdas. 

(Brownlee, 2004 : 14-16). 

Terdapat beberapa faktor yang seringkali mempengaruhi keputusan etis, 

diantaranya adalah : 

1. Iman, yaitu kepercayaan dan kesetiaan manusia kepada Tuhan atau kepada 

sesuatu yang yang lain yang dianggap terpenting. Kelakuan kita terpengaruh oleh 

pentingnya Tuhan atau sesuatu yang dianggap terpenting dalam kehidupan setiap 

individu. Apa yang kita perbuat akan tergantung pada apa yang kita percayai . 

2. Tabiat. Tabiat atau sifat-sifat batin. Perbuatan lahiriah berakar dalam batin 

seseorang juga mempengaruhi perkembangan batinnya. Karena itu, 

perkembangan kepribadian yang baik merupakan tugas penting untuk setiap 

orang. Etika menyangkut kebaikan dan keburukan diri kita, maupun perbuatan 

kita. Kita harus menjadi orang-orang yang baik sehingga kita dapat melakukan 

perbuatan-perbuatan yang baik. Kebajikan-kebajikan seperti ketulusan, kasih, 

keadilan dan kesetiaan harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Hati nurani kita 

perlu berkembang sehingga bersuara selaras dengan kehendak Tuhan (point yang 

pertama). 
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3. Lingkungan sosial atau orang-orang lain. Kelakuan dan keputusan-keputusan kita 

dipengaruhi oleh pandangan masyarakat tentang baik dan buruk. Kita dipengaruhi 

oleh individu-individu seperti orang tua, teman, tokoh masyarakat, dan juga oleh 

kelompok-kelompok seperti keluarga, dan masyarakat di lingkungan sekitar kita. 

Pendapat etis kita dapat dikuatkan kalau mereka setuju dengan kita, juga dapat 

diubah kalau mereka tidak setuju. Kita tidak tentu menyesuaikan keputusan kita 

dengan pandangan orang-orang lain, tetapi kita pasti memperhatikan pandangan 

mereka. 

4. Norma-norma atau hukum-hukum moral. Norma-norma atau hukum-hukum 

moral dapat diterapkan dalam masalah etis yang tengah dihadapi. Norma dalam 

hal ini termasuk adat istiadat, undang-undang negara dan peraturan-peraturan 

keluarga, akan tetapi seringkali pekerjaan dan lembaga-lembaga lain juga 

berpengaruh. Norma seharusnya jangan diterapkan secara kaku seperti dalam 

legalisme atau malah diabaikan.  

5. Unsur-unsur situasi. Jika unsur-unsur kurang dimengerti, perbuatan kita mungkin 

tidak berfaedah melainkan merugikan. Pemahaman tentang situasi juga 

menyangkut tentang akibat-akibat perbuatan-perbuatan yang mungkin kita 

lakukan dalam situasi itu. Pemahaman situasi ini bisa didapat dari intuisi, 

pemandangan biasa, atau riset yang teliti. Pemahaman ini tentu akan dipengaruhi 

bukan saja oleh fakta-fakta objektif, melainkan juga oleh pra anggapan, 
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kepentingan, dan pengalaman kita. Perlu ditambahkan lagi bahwa situasi hanya 

salah satu pengaruh di antara lima. (Brownlee, 2004 : 65-66) 

Uraian mengenai kelima faktor ini merupakan keterangan yang 

menggambarkan kenyataan bagaimana orang-orang mengambil keputusan etis. Itu 

juga merupakan petunjuk yang menggambarkan bagaimana orang-orang seharusnya 

mengambil keputusan etis.  Sebagai keterangan tentang kenyataan, itu mengatakan 

bahwa mau tidak mau kelakuan setiap orang dipengaruhi oleh kelima faktor ini. 

 

1.2.2.9 Menguji Nilai Etis 

Pada perkembangannya saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat 

pergeseran pemahaman dan pemaknaan mengenai etis dan norma. Munculnya kata 

norma, dapat menjadi indikator pergeseran makna etis dan norma. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa norma juga berasal dari bahasa Latin “norma” (tolak ukur). Norma 

sebenarnya berarti sesuai dengan norma. Tetapi saat ini artinya sudah berkembang 

menjadi “biasa”, “lazim terjadi”, dan dengan demikian sudah terlepas dari asal 

usulnya. Jika suatu kondisi telah menjadi bias dengan makna norma, maka terdapat 

beberapa cara pengujian nilai etis dan moral yang ada : 

Pertama, dengan menguji konsistensi. Suatu nilai etis dan norma moral harus 

konsisten, sebab jika tidak, maka tidak dapat berfungsi sebagai norma. Konsistensi 

adalah suatu tuntutan dari logika. Suatu nilai etis atau norma moral harus memiliki 

konsistensi intern, yang artinya nilai etis dan norma tersebut bersifat konsisten, akan 
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tetapi selain itu nilai etis dan norma moral tersebut juga harus konsisten dengan nilai 

etis dan norma moral lainnya. Karena akan menjadi tidak masuk akal, jika nilai etis 

dan norma moral yang ada terpatahkan dengan nilai etis dan norma moral yang 

lainnya. Oleh karena itu, pengujian nilai etis dan norma moral sulit dilakukan. 

Kedua, melalui generalisasi norma. Cara ini merupakan cara yang paling 

penting untuk menguji benar tidaknya nilai etis dan norma moral yang ada. Nilai etis 

dan norma moral adalah benar, jika dapat digeneralisasikan dan menjadi tidak benar 

jika tidak dapat digeneralisasikan. Mengeneralisasikan, berarti memperlihatkan 

bahwa nilai dan norma tersebut dapat berlaku untuk semua orang.  Bila dapat 

ditunjukan bahwa hal tersebut bersifat umum, maka nilai dan noma tersebut sah 

sebagai norma moral.  

Etikawan yang untuk pertama kali menekankan pentingnya generalisasi norma 

moral adalah Immanuel Kant. Kant merumuskan : 

“Prinsip yang saya pakai untuk tingkah laku saya, selalu harus saya hendaki 

bahwa orang lain pun menggunakan prinsip yang sama. Sehingga prinsip itu 

harus saya hendaki sebagai hukum umum. Jika hal itu memang bisa 

dilakukan, maka prinsip yang saya pakai tahan uji sebagai norma moral yang 

baik. Kalau tidak, prinsip itu tidak bisa diterima sebagai norma moral.” 

 

Kant melihat generalisasi ini sebagai konsekuensi inti dari etika itu sendiri. 

Lebih lanjut Kant beranggapan bahwa manusia memerlukan norma etis, karena 

perilakunya tidak dikuasai oleh insting, sebagaimana binatang. Manusia harus 

mengatur perilakunya sendiri melalui keputusan-keputusan bebas dan bertanggung 

jawab. Secara spontan setiap manusia cenderung mengejar kepentingan diri sendiri, 
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hal ini beralasan, karena egoisme memang berakar pada jiwa setiap makhluk insan. 

Akan tetapi, secara serentak juga manusia mengerti bahwa ia tidak dapat bertahan 

hidup, jika semua orang mengikuti kecenderungan egoistis tanpa batas.  

Generalisasi dalam pengertian dan pemahaman ini menjadi dasar juga bagi, apa 

yang dalam etika dikenal sebagai the golden rule, dengan pemahaman inti yakni : 

“Hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana anda sendiri ingin 

diperlakukan.” Dasar pemahaman ini, banyak dijumpai pada kitab-kitab suci agama 

seperti kitab suci Tionghoa, Kitab suci umat Kristiani, dan kitab suci lainnya, ini 

menunjukan bahwa etika filosofis sejalan dengan agama. (Bertens, 2001:165-170). 

 

1.2.2.10 Teori Etika (Utilitarianisme) 

 Berawal dari Etika Teleologis, yang mengukur baik buruknya suatu tindakan 

berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat 

yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik, jika bertujuan 

mencapai sesuatu yang baik, atau jika akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu baik. 

Terdapat dua aliran dalam etika teleologis yakni egoisme dan utilitarianisme. 

Menurut aliran egoisme, yang dapat dinilai baik ialah sesuatu yang memberi manfaat 

bagi kepentingan diri, oleh karena itu individu seperti ini disebut egois. Pandangan 

egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Karena itu, satu-
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satunya tujuan dan kewajiban moral setiap pribadi adalah untuk mengejar 

kepentingannya dan memajukan dirinya sendiri.  

Utilitarianisme, pada awalnya diperkenalkan oleh seorang filsuf Skotlandia, 

David Hume (1711-1776) dan dilanjutkan oleh seorang filsuf Inggris, Jeremy 

Bentham (1748-1832) dalam bukunya Introduction to the Principles of Morals and 

Legalism. berasal dari kata utilitas, yang berarti useful, yang berguna, yang berfaedah. 

Jadi paham ini menilai baik tidaknya, susila atau tidak susilanya sesuatu ditinjau dari 

segi kegunaan dan faedah yang didatangkannya. Secara garis besar utilitarianisme 

dibagi menjadi dua, yakni utilisme individual dan utilisme sosial.  

Utilisme individual adalah suatu paham yang menganggap seseorang boleh 

bersikap sesuai dengan situasi yang menguntungkan dirinya. jadi boleh berpura-pura 

hormat, asalkan perbuatan itu membawa keuntungan (nilai guna) bagi individu. 

Selanjutnya, utilisme sosial pada prinsipnya sama dengan utilisme individu, bedanya 

yang dihadapi adalah masyarakat umum. Sebagai contoh : dalam paham utilisme 

sosial, demi kepentingan orang banyak maka tidak apa-apa jika seseorang melakukan 

sedikit kebohongan, bersikap hormat, patuh terhadap peraturan, hingga bermulut 

manis.  

 Jika egoisme menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan baik atau 

buruknya tujuan dan akibat dari tindakan itu bagi diri sendiri, maka utilitarianisme 

menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan dan akibat dari 

tindakan itu bagi sebanyak mungkin orang. Karena itu, teori etika ini disebut juga 
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sebagai universalime etis. Universalime, karena menekankan akibat baik yang 

berguna bagi sebanyak mungkin orang ; etis, karena menekankan akibat yang baik. 

Dan disebut utilitarianisme karena penilaian baik buruknya suatu tindakan 

berdasarkan kegunaan atau manfaat dari tindakan itu. 

 Teori ini sebenarnya berakar pada pemahaman bahwa suatu tindakan dinilai 

baik jika tindakan tersebut mendatangkan akibat baik yang paling besar atau akibat 

buruk yang paling kecil (dibandingkan dengan tindakan yang lainnya). Sejalan 

dengan itu, tujuan dari tindakan yang bermoral adalah untuk mengusahakan 

kesejahteraan manusia sebanyak mungkin yang memperkecil kerugian dan 

memperbesar manfaat. 

 John Stuart Mill (dalam Bertens 2001:249), dalam bukunya Utilitarianism 

(1864); Pertama Jhon Stuart Mill mengkritik pandangan Bentham, bahwa kesenangan 

dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Mill, berpendapat bahwa kualitas 

kebahagiaan juga harus dipertimbangkan. Kedua, Mill mengatakan bahwa 

kebahagiaan satu orang tidak pernah boleh dianggap lebih penting daripada 

kebahagiaan orang lain, “everybody to count for one, nobody to count for more than 

one.” 

1.2.3 Penelitian Sejenis Terdahulu 

Kajian litelatur yang penulis angkat adalah hasil-hasil penelitian sejenis yang 

pernah diteliti sebelumnya, selain itu penulis juga mengungkapkan landasan teoritis 

dan konsep-konsep yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. Sebagai 
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bahan kajian pustaka dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan  dengan kajian mengenai studi kasus, 

konstruksi makna, dan etika yang diperoleh dari berbagai sumber. Berikut ini 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan bahan kajian pustaka dalam 

penelitian ini. 

 Dalam kajian pustaka akan dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang dijadikan kajian 

pustaka dalam penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Prof. Engkus 

Kuswarno, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung. Berjudul Dunia Simbolik 

Pengemis Kota Bandung (Studi tentang konstruksi sosial dan manajemen komunikasi 

para pengemis di Kota Bandung). Refti Andini Listyani, Tesis, Universitas 

Airlangga, yang berjudul Konstruksi sosial suami terhadap istri bekerja. Putria 

Perdana, Skripsi, Universitas Padjadjaran, yang berjudul Konstruksi Makna Global 

Warming Bagi Direct Dialog Campaigner.  

 

• Disertasi Prof. Engkus Kuswarno, yang berjudul Dunia Simbolik Pengemis 

Kota Bandung (Studi tentang konstruksi sosial dan manajemen komunikasi para 

pengemis di Kota Bandung). Penelitian tentang pengemis ini didasarkan pada 

asumsi bahwa mereka memiliki kehidupan sosial yang tersendiri, unik, memiliki 

cara pandang yang khas tentang realitas hidup mereka yang mereka konstruksikan 

dengan caranya sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun model 

konstruksi sosial dan manajemen komunikasi pengemis. 
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Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tradisi 

fenomenologi. Subjek penelitian adalah 24 pengemis di seputar Kota Bandung 

yang secara purposive dipilih dengan kriteria yang dapat mengartikulasikan 

kehidupan diri dan komunitasnya. Melalui wawancara mendalam dan observasi, 

diperoleh data berupa pernyataan-pernyataan dan perilaku komunikasi pengemis.  

Hasil yang diperoleh berupa model konstruksi sosial dan manajemen komunikasi. 

Ditemukan bahwa faktor biologis dan nonbiologis yang menentukan pertama kali 

mereka mengemis; terdapat tiga motif mereka mengemis, yaitu “motif masa lalu” 

dengan berdasarkan pada makna kata sebab atau karena; motif masa kini dengan 

berdasarkan pada makna kata agar atau supaya; motif masa datang dengan 

berdasarkan pada makna kata untuk. 

Ketiga motif tersebut menentukan kategori pengemis menjadi pengemis masa 

lalu, pengemis masa kini dan pengemis masa datang. Pengemis masa lalu diberi 

identitas sebagai pengemis yang berpengalaman, pengemis masa kini diberi 

identitas sebagai pengemis kontemporer dan pengemis masa datang diberi 

identitas dengan pengemis berencana. 

 

• Refti Andini Listyani. Tesis Universitas Airlangga. 

Konstruksi sosial suami terhadap istri bekerja 

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan konstruksi sosial suami terhadap 

makna istri bekerja dilatarbelakangi oleh pemikiran mengapa pada keluarga-

keluarga santri (semakin) banyak warga perempuannya, khususnya istri yang 
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bekerja dan mengembangkan karirnya di ruang publik. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah 1) Memahami tentang makna istri bekerja di ruang publik bagi suami 

pada keluarga santri. 2) Mengkaji jika ada perbedaan pemaknaan terhadap istri 

bekerja antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. 3) Mendeskripsikan 

bentuk perbedaan pemaknaan tersebut dan apa yang melatarbelakanginya. 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Landasan teoritis 

yang digunakan adalah teori-teori yang termasuk dalam paradigma definisi sosial. 

Teori-teori tersebut adalah teori konstruksi sosial, teori perubahan sosial dan teori 

hegemoni patriarki. Untuk mengumpulkan data, metode yang dipakai adalah 

wawancara mendalam. Sesuai dengan tujuan penelitian, yang menjadi narasumber 

adalah dosen laki-laki IAIN Sunan Ampel Surabaya yang memiliki istri bekerja di 

ruang publik. Sedangkan penentuan narasumber dilakukan secara purposif, 

dengan maksud akhir tercapainya tujuan penelitian. 

 

• Putria Perdana,  

 Konstruksi Makna Global Warming Bagi Direct Dialog Campaigner.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan pemaknaan global 

warming bagi Direct Dialog Campaigner, untuk mengetahui motif Direct Dialog 

Campaigner mencegah global warming, bagaimana simbol-simbol komunikasi 

yang muncul diantara Direct Dialog Campaigner, bagaimana tindakan 

pencegahan dampak global warming yang dilakukan Direct Dialog Campaigner 

dan apa harapan Direct Dialog Campaigner terhadap global warming.  
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 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori interaksi simbolik dan 

teori konstruksi atas realitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, berdasarkan hal tersebut di 

atas maka konteks penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

sifatnya umum terhadap realitas sosial dari perspektif partisipan, yaitu 

pemahaman secara terperinci dan mendalam tentang konstruksi makna global 

warming bagi Direct Dialog Campaigner. Teknik pengumpulan datanya adalah 

wawancara mendalam, observasi berperan serta dan studi kepustakaan.  

 Hasil Penelitian yang didapatkan dari penelitian ini adalah pemahaman dan 

pemaknaan global warming bagi Direct Dialog Campaigner meliputi dua 

persepsi, yaitu sebagai siklus alami yang tidak stabil dan sebagai sebuah bencana. 

Kedua, motif yang dilakukan Direct Dialog Campaigner dalam mencegah global 

warming meliputi pengaruh pendidikan di universitas dan keinginan untuk 

menjadi solusi bagi bumi. Ketiga, simbol komunikasi yang muncul dalam 

penelitian ini adalah toss tangan dan panggilan "Boy.” Keempat, tindakan 

pencegahan yang telah dipraktekkan adalah melakukan penghematan Iistrik, 

mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan mengurangi penggunaan 

plastik dan tisu demi kelangsungan bumi. Kelima, harapan Direct Dialog 

Campaigner terhadap global warming agar setiap agar setiap individu mau ikut 

serta melakukan sesuatu sekecil apapun untuk bumi, agar kebijakan-kebijakan 
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Tabel 1.1 

Matriks Hasil Penelitian Sejenis 

 

No Items Engkus Kuswarno Refti Andini Listyani Putria Perdana 

1. Judul 

Penelitian 

Dunia Simbolik Pengemis 

Kota Bandung (Studi 

tentang konstruksi sosial 

dan manajemen 

komunikasi para pengemis 

di Kota Bandung). 

Konstruksi Sosial Suami 

Terhadap Istri Bekerja 

Konstruksi Makna Global Warming 

Bagi Direct Dialog Campaigner. 

2. Tujuan 

Penelitian 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk membangun 

model konstruksi sosial 

dan manajemen 

komunikasi pengemis. 

Penelitian ini bermaksud 

mendeskripsikan konstruksi 

sosial suami terhadap makna 

istri bekerja dilatarbelakangi 

oleh pemikiran mengapa 

pada keluarga-keluarga santri 

(semakin) banyak warga 

perempuannya, khususnya 

istri yang bekerja dan 

mengembangkan karirnya di 

ruang publik. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah 1) 

Memahami tentang makna 

istri bekerja di ruang publik 

untuk mengetahui pemahaman dan 

pemaknaan global warming bagi 

Direct Dialog Campaigner, untuk 

mengetahui motif Direct Dialog 

Campaigner mencegah global 

warming, bagaimana simbol-simbol 

komunikasi yang muncul diantara 

Direct Dialog Campaigner, 

bagaimana tindakan pencegahan 

dampak global warming yang 

dilakukan Direct Dialog 

Campaigner dan apa harapan Direct 

Dialog Campaigner terhadap global 
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bagi suami pada keluarga 

santri. 2) Mengkaji jika ada 

perbedaan pemaknaan 

terhadap istri bekerja antara 

satu keluarga dengan 

keluarga yang lain. 3) 

Mendeskripsikan bentuk 

perbedaan pemaknaan 

tersebut dan apa yang 

melatarbelakanginya. 

warming.  

 

3. Metode 

Penelitian 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode 

kualitatif dengan tradisi 

fenomenologi. Subjek 

penelitian adalah 24 

pengemis di seputar Kota 

Bandung yang secara 

purposive dipilih dengan 

kriteria yang dapat 

mengartikulasikan 

kehidupan diri dan 

komunitasnya. Melalui 

wawancara mendalam dan 

observasi, diperoleh data 

berupa pernyataan-

Pendekatan yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi, 

berdasarkan hal tersebut di atas 

maka konteks penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan 

pemahaman yang sifatnya umum 

terhadap realitas sosial dari 

perspektif partisipan, yaitu 

pemahaman secara terperinci dan 

mendalam tentang konstruksi makna 

global warming bagi Direct Dialog 

Campaigner. Teknik pengumpulan 

datanya adalah wawancara 

mendalam, observasi berperan serta 
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pernyataan dan perilaku 

komunikasi pengemis.  

dan studi kepustakaan.  

 

4. Teori  Teori tindakan sosial, teori 

fenomenologi, teori 

konstruksi realitas secara 

sosial, teori dramaturgi, 

teori manajemen 

komunikasi. 

Landasan teoritis yang 

digunakan adalah teori-teori 

yang termasuk dalam 

paradigma definisi sosial. 

Teori-teori tersebut adalah 

teori konstruksi sosial, teori 

perubahan sosial dan teori 

hegemoni patriarki 

Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori interaksi 

simbolik dan teori konstruksi atas 

realitas. 

5. Hasil 

Penelitian 

Hasil yang diperoleh 

Berupa model konstruksi 

sosial dan manajemen 

komunikasi. Ditemukan 

bahwa faktor biologis dan 

nonbiologis yang 

menentukan pertama kali 

mereka mengemis; terdapat 

tiga motif mereka 

mengemis, yaitu “motif 

masa lalu” dengan 

berdasarkan pada makna 

kata sebab atau karena; 

motif masa kini dengan 

berdasarkan pada makna 

Temuan yang didapatkan 

dari penelitian ini adalah: 

Pertama, ada tiga kelompok 

suami dengan pemaknaan 

yang berbeda terhadap 

istrinya yang bekerja. Mulai 

dari yang cenderung 

konservatif, moderat dan 

sangat liberal. Kedua, studi 

ini memperlihatkan bahwa 

religiusitas suami berkaitan 

dengan pemaknaan mereka 

terhadap istrinya yang 

bekerja di ruang publik 

meski sifatnya yang tidak 

Hasil Penelitian yang didapatkan 

dari penelitian ini adalah 

pemahaman dan pemaknaan global 

warming bagi Direct Dialog 

Campaigner meliputi dua persepsi, 

yaitu sebagai siklus alami yang 

tidak stabil dan sebagai sebuah 

bencana. Kedua, motif yang 

dilakukan Direct Dialog 

Campaigner dalam mencegah 

global warming meliputi pengaruh 

pendidikan di universitas dan 

keinginan untuk menjadi solusi 

bagi bumi. Ketiga, simbol 

komunikasi yang muncul dalam 
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kata agar atau supaya; 

motif masa datang  dengan 

berdasarkan pada makna 

kata untuk. 

lagi tekstual tetapi 

kontekstual. 

 

penelitian ini adalah toss tangan 

dan panggilan "Boy.” Keempat, 

tindakan pencegahan yang telah 

dipraktekkan adalah melakukan 

penghematan Iistrik, mengurangi 

penggunaan kendaraan bermotor, 

dan mengurangi penggunaan 

plastik dan tisu demi kelangsungan 

bumi. Kelima, harapan Direct 

Dialog Campaigner terhadap 

global warming agar setiap agar 

setiap individu mau ikut serta 

melakukan sesuatu sekecil apapun 

untuk bumi, agar kebijakan-

kebijakan politis yang dikeluarkan 

memihak pada lingkungan.  

6. Perbedaan 

dengan yang 

diteliti 

Penelitian yang akan 

dilakukan menitikberatkan 

pada bagaimana konstruksi 

makna etis Jakarta Hidden 

Tour pada pemerintah DKI 

Jakarta dan penyelenggara, 

serta bagaimana perbedaan 

makna etis diantara 

keduanya terjadi serta 

Penelitian yang akan 

dilakukan menitikberatkan 

pada bagaimana konstruksi 

makna etis Jakarta Hidden 

Tour pada pemerintah DKI 

Jakarta dan penyelenggara, 

serta bagaimana perbedaan 

makna etis diantara 

keduanya terjadi serta 

Penelitian yang akan dilakukan 

menitikberatkan pada bagaimana 

konstruksi makna etis Jakarta 

Hidden Tour pada pemerintah DKI 

Jakarta dan penyelenggara, serta 

bagaimana perbedaan makna etis 

diantara keduanya terjadi serta 

bagaimana pula implikasinya 

terhadap kegiatan Jakarta Hidden 
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bagaimana pula 

implikasinya terhadap 

kegiatan Jakarta Hidden 

Tour. 

bagaimana pula implikasinya 

terhadap kegiatan Jakarta 

Hidden Tour. 

Tour. 

7. Kritik  Hasil Penelitian yang 

diungkapkan, kurang 

menggambarkan bagaimana 

realitas sosial yang terjadi 

sebelum penelitian mengenai 

konstruksi makna istri yang 

bekerja dilakukan, sehingga 

perbedaan  hingga perubahan 

sosial yang terjadi pada 

realitas sosial kurang dapat 

tergambarkan. 

Bahasan dalam bab IV sebaiknya 

bisa lebih diperbanyak lagi agar 

penggambaran dari hasil yang telah 

diteliti lebih spesifik. Terutama 

mengenai motif  Direct Dialog 

Campaigner dalam mencegah 

Global Warming. 
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1.2.4 Kerangka Pemikiran 

Penelitian mengenai konstruksi nilai etis kegiatan Jakarta Hidden Tour ini 

dilakukan dengan suatu asumsi bahwa nilai etis merupakan bagian terpenting dalam 

proses komunikasi agar komunikasi dapat berjalan efektif dan juga untuk mencapai 

tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Karena etika merupakan landasan 

fundamental setiap kegiatan atau aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Dengan 

demikian, penelitian ini akan difokuskan pada konstruksi nilai etis yang termasuk 

dalam etika normatif dalam tataran etika sosial. 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran umum bahwa kemiskinan 

merupakan permasalahan utama di Indonesia. Keberadaan dan pelaksanaan kegiatan 

Jakarta Hidden Tour sebagai suatu “perjalanan spesial” dengan mengikutsertakan 

warga negara asing dan menyinggahi wilayah-wilayah kumuh di Jakarta. Kondisi 

tesebut menyebabkan perbedaan hingga kontroversi esensi nilai etis yang muncul ke 

permukaan ini terkait dengan sudut pandang pemerintah DKI Jakarta (Dinas 

pariwisata dan kebudayaan) dan pihak pengelola Jakarta Hidden Tour. Berdasarkan 

pemaparan di atas, penulis sangat tertarik meneliti nilai etis program Jakarta Hidden 

Tour yang berlokasi di Jakarta.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif, seperangkat teori yang relevan dijelaskan 

sebagai suatu arahan. Dalam penelitian ini digunakan teori fenomenologi Alfred 

Schutz, teori konstruksi sosial atas realitas Peter Berger dan Thomas Luckmann, 
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disertai dengan penjelasan etis dalam etika sosial pada kerangka konseptual. Teori 

fenomenologi, menekankan pada bagaimana seorang individu (aktor) memaknai 

dunia kehidupan manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang mereka sendiri alami. 

Teori konstruksi sosial atas realitas, menekankan pada tindakan individu sebagai 

aktor yang kreatif dari kenyataan sosial yang dialaminya, mengkonstruksinya, 

memaknai secara subjektif realitas sosial, dan pada akhirnya tersebut memantapkan 

realitas sosial tersebut menjadi makna objektif disertai pengaruh intersubjetivitas 

makna. 

 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memberikan petunjuk dalam 

mengalirkan jalan pikiran yang logis, yang memungkinkan diperolehnya hasil 

penelitian yang dibangun berdasarkan data empirik sesuai dengan realitas yang ada di 

lapangan, kajian dokumentasi dan dianalisis berdasarkan perspektif teori dan 

landasan konseptual yang ada. Maka di akhir penelitian ini, penulis dapat secara 

komprehensif mengkonstruksi nilai etis program Jakarta Hidden Tour pada 

Pemerintah DKI Jakarta dan pihak penyelenggara Jakarta Hidden Tour. 
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Gambar 1.1 

Alur Kerangka Pemikiran  

Konstruksi Nilai Etis Program Jakarta Hidden Tour  
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kegiatan Jakarta 

Hidden Tour. 
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etis program  Jakarta 

Hidden Tour. 

 

• Fenomenologi  
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“Konstruksi nilai etis program Jakarta Hidden Tour pada pemerintah DKI 

Jakarta (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dan pihak penyelenggara  

program Jakarta Hidden Tour” 
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1.3 Fokus Penelitian 

Nilai etis sejatinya menjadi landasan fundamental setiap aktivitas sosial yang 

dilakukan oleh setiap individu. Penetapan nilai etis sebagai landasan fundamental 

dapat dimulai dengan selalu menerapkan esensi “etis” dalam lingkup internal sebagai 

seorang individu sebagai makhluk sosial. Etika, dapat digunakan sebagai kontrol 

sosial dalam tataran makro maupun mikro. Dengan diterapkannya nilai etis dalam 

setiap aktivitas dan tindakan sosial, maka kondusifitas yang berujung pada 

tercapainya visi dan misi suatu kegiatan dan aktifitas sosial besar kemungkinan dapat 

tercapai. 

Namun, ketika keberadaan etika yang sejatinya merupakan nilai positif 

berubah menjadi tanda tanya besar dalam visi misi suatu kegiatan atau suatu program 

sosial, maka kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa program yang dilakukan 

memiliki makna tersendiri dan akan dijabarkan melalui penelitian ini. 

 

1.3.1 Pertanyaan Penelitian 

 Untuk dapat mengungkapkan realitas dalam konteks komunikasi secara 

kualitatif, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian yang bersifat 

terbuka kepada subjek penelitian. Wawancara yang penulis lakukan merupakan 

wawancara mendalam, bersifat informal dan tidak terstruktrur. Mengutip Lindolf, 

wawancara yang penulis lakukan bertujuan untuk “develop a view of something 

between (inter) people.” (Lindolf, 1995:163). Wawancara yang akan penulis lakukan 
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merupakan “convertation with a purpose” (Lindlof, 1995:164). Oleh karenanya 

struktur pertanyaan yang akan penulis ajukan bukan merupakan pedoman yang baku, 

melainkan rambu-rambu atas kisi-kisi. Adakalanya penulis mengajukan pertanyaan 

lain atau meminta narasumber/subjek penelitian menjabarkan atau bercerita lebih 

jauh mengenai jawaban yang diberikan, jika informasi/jawaban yang diberikan 

narasumber/subjek penulis dianggap penting dalam mendukung penelitian yang 

dilakukan. 

Maka agar lebih terspesifikasi, penelitian ini akan dibatasi oleh beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Motif apa yang mendorong pejabat terkait (Ronny Poluan) menciptakan dan 

menyelenggarakan program Jakarta Hidden Tour? 

2. Bagaimana pejabat terkait (Ronny Poluan dan Arie Budhiman) mengkonstruksi 

nilai etis program Jakarta Hidden Tour? 

 

1.4 Metode Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian mengenai 

konstruksi sosial nilai etis program Jakarta Hidden Tour adalah pendekatan kualitatif 

dengan metode studi kasus. Mulyana (2010:201) menyatakan bahwa “studi kasus 

merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang 

individu, suatu kelompok atau organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu 

situasi sosial.” Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data 
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mengenai subjek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut dimungkinkan didapatkan 

melalui wawancara mendalam, pengamatan, penelaahan dokumen hasil survey, dan 

data apapun untuk menguraikan suatu kasus secara terperinci. 

Menurut Yin (2011), studi kasus dapat dibagi ke dalam single case dan 

multiple case. Single case digunakan jika kasus yang diteliti itu merupakan kasus 

yang ekstrim atau unik, memenuhi semua kondisi untuk menguji teori-teori yang ada, 

memiliki kesempatan untuk mengobservasi dan menganalisa fenomena yang 

sebelumnya tidak diselidiki secara ilmiah, sedangkan multiple case dilakukannya 

perbandingan diantara beberapa kasus.” (Yin, 2011 : 46-48). 

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis menggunakan single case 

study, karena tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang 

menyeluruh secara mendetail dan pemahaman tentang bagaimana konstrukai nilai etis 

program Jakarta Hidden Tour dilakukan oleh Ronny Poluan sebagai penggagas, 

pelaksana dan penanggung jawan program dan Arie Budhiman selaku Kepala Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta. 

Dalam penelitian ini, dikaji bagaimana nilai etis berada pada batasan antara 

penting dan tidak penting walaupun secara teoritis etika merupakan landasan 

fundamental setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu. Pemahaman dan 

pemaknaan nilai etis dalam penelitian ini, dikaitkan dengan nilai etis dalam 

kebanggan berbangsa dan bernegara, serta nilai etis dalam pemahaman agama 

masing-masing narasumber.  
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Setelah merujuk pada pernyataan-pernyataan sebelumnya, maka penulis 

mengklaim bahwa Jakarta Hidden Tour merupakan suatu program yang memiliki 

keunikan tertentu dan dapat dikategorikan menjadi sebuah kasus. Selain itu Ronny 

Poluan selaku penggagas dan penyelenggara dan Arie Budhiman selaku kepala Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta sebagai aktor dalam penelitian ini memiliki 

peranan secara spesifik yang saling bertolak belakang satu dengan yan lain, juga 

dapat dinyatakan sebagi kasus, begitu juga halnya dengan beragam fenomena yang 

muncul di dalam penyelenggaraan Jakarta Hidden Tour juga dapat dinyatakan 

sebagai kasus. 

Studi kasus sebagai suatu metode kualitatif, mempunyai beberapa 

keuntungan. Menurut Lincoln dan Guba, seperti yang dikutip Mulyana (2010:201), 

keistimewaan studi kasus meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Studi kasus merupakan sasaran utama bagi peneliti emik, yakni menyajikan 

pandangan subjek yang diteliti. 

2. Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh, mirip dengan apa yang dialami 

pembaca dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukan hubungan antara 

peneliti dengan narasumber. 

4. Studi kasus memungkinkan pambaca menemukan konsistensi internal yang 

terpercaya. 

5. Studi kasus memberikan “uraian tebal” yang diperkirakan bagi penelitian atas 

transferbilitas. 

6. Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi 

pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. 
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1.4.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian utama atau narasumber kunci dalam penelitian ini terdiri dari 

Arie Budhiman selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta yang 

memiliki garis instruksi langsung dengan Gubernur DKI Jakarta dan Ronny Poluan 

selaku penggagas dan pelaksana utama kegiatan Jakarta Hidden Tour. Dalam 

penelitian ini, subjek utama bersedia mengeksplorasi dan mengartikulasikan 

pengalaman mereka secara wajar selama pra penelitian dan penelitian dilakukan. 

Selain itu penulis juga menggunakan subjek penelitian tambahan untuk 

memperkuat dan memperkaya pengetahuan penulis mengenai kemiskinan di DKI 

Jakarta dan penyelenggaraan program Jakarta Hidden Tour yang menjadi fenomena 

dalam penelitian ini. Subjek penelitian atau narasumber tambahan meliputi tokoh 

masyarakat, masyarakat DKI Jakarta yang representatif, yakni masyarakat DKI 

Jakarta dianggap mewakili masyarakat yang wilayahnya dijadikan wilayah kunjungan 

perjalanan program Jakarta Hidden Tour. Selanjutnya narasumber tambahan juga 

meliputi para peserta program Jakarta Hidden Tour, yang merupakan warga negara 

Prancis dan Australia. Di akhir penelitian, untuk menguatkan hasil penelitian, penulis 

menggunakan narasumber ahli, yakni pengamat pariwisata Indonesia sekaligus 

akademisi di bidang kepariwisataan dan sosiolog, untuk melihat dari sisi nilai etis 

pada program Jakarta Hidden Tour. 
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No Subjek Penelitian Keterangan 

1. Ronny Poluan Pemrakarsa, pelaksana dan penanggung jawab 

program Jakarta Hidden Tour 

2. Arie Budhiman Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta 

3. Cucu Ahmad Kurnia Kepala Bidang Informasi Publik Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta 

4. Ina Veronica Ginting Pemerhati Pariwisata, Ketua Program Studi 

Manajemen Bisnis Perjalanan Sekolah Tinggi 

Pariwisata Bandung (NHI) 

5. Paulus Wirotomo Sosiolog Universitas Indonesia 

6. Bo Raphael Partisipan, Warga Negara Australia 

7. Arnold Partisipan, Jurnalis, Warga Negara Perancis 

8. Thomas Pendamping partisipan 

9. Wati Warga miskin (sasaran program Jakarta Hiiden Tour) 

10. Nur Warga Miskin (sasaran program Jakarta Hiiden Tour) 

 

Tabel 1.2 

Keterangan Subjek Penelitian 

 

1.4.2 Objek Penelitian 

Aspek yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini adalah program 

Jakarta Hidden Tour, suatu “perjalanan hati” yang mulai diselenggarakan sejak tahun 

2008. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa program yang digagas dan 

diselenggarakan oleh Ronny Poluan selaku seorang seniman ini, mengutamakan 

interaksi sosial dan budaya yang terjadi di dalamnya antara partisipan dan masyarakat 

miskin. Sama seperti program-program pada umumnya, Jakarta Hidden Tour 

memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraannya. Tujuan pada tataran 

mikro adalah dapat memberikan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan 
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masyarakat miskin saat itu juga. Penjabaran tujuan tataran mikro ini adalah 

pemberian bantuan sandang dan pangan yang diberikan oleh partisipan kepada 

masyarakat miskin secara langsung. Selanjutnya tujuan tataran makro adalah 

mengupayakan pemenuhan kebutuhan masa depan masyarakat miskin. Pemahaman 

kebutuhan masa depan ditujukan agar masyarakat miskin nantinya dapat 

meningkatkan nilai dirinya sebagai seorang individu, seorang warga negara, dan 

makhluk sosial yang bermanfaat dan berdayaguna bagi kelangsungan kehidupannya 

saat ini dan masa yang akan datang. 

Pada penelitian ini nilai etis pelaksanaan program Jakarta Hidden Tour akan 

diuraikan dan dijabarkan dalam bentuk pemahaman dan pengalaman Ronny Poluan 

sebagai narasumber utama yang akan terjawantahkan menjadi motif tergagas dan 

terselenggaranya program Jakarta Hidden Tour, disertai dengan pemahaman 

mengenai nilai etis yang akan menjadi kajian pembahasan dalam penelitian ini. 

Kajian pembahasan selanjutnya adalah pengalaman, pemahaman, dan pandangan 

yang dimiliki Arie Budhiman selaku narasumber utama, dan narasumber lainnya 

terkait penyelenggaraan program Jakarta Hidden Tour dan esensi nilai etis 

kebanggan berbangsa dan bernegara serta nilai etis program Jakarta Hidden Tour 

menurut agama masing-masing narasumber. 

Melalui tahapan-tahapan inilah penulis akan mengetahui dan mengungkapkan 

aspek-aspek dominan dan latar belakang pengalaman yang digunakan dan menjadi 

pijakan narasumber utama dalam mengkonstruksi nilai etis program Jakarta Hidden 
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Tour. Pengungkapan ini akan berlanjut pada penelusuran perbedaaan pemaknaan 

antara dua narasumber utama. Dalam tataran lebih lanjut, maka dari hasil penelusuran 

ini pula lah dimungkinkan diketahui upaya prefentif yang dapat dilakukan kedua 

belah pihak, terkait dengan penyelenggaraan program Jakarta Hidden Tour.  

 

1.4.3 Jadwal dan Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan tahap pra penelitian terlebih dahulu agar dapat memberikan 

gambaran awal terhadap penelitian ini. Selanjutnya penulis melakukan proses 

pengumpulan data primer di lapangan, melakukan seleksi data yang diperoleh, 

analisis dan pengolahan data lalu dilanjutkan dengan penulisan laporan hasil 

penelitian. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 10 bulan.  

 

Aktivitas Sept Okt Nov Jan Feb Mar April Mei Juni Juli 

Tahun 2010 – 2011  

Pengamatan           

Pra Penelitian           

Penyusunan 

proposal 

          

Seminar Proposal 

revisi proposal 

          

Penelitian 

lapangan 

          

Pengolahan data           

Konsultasi dan 

bimbingan 

          

Sidang Tesis           

 
Tabel 1.3  

 Jadwal Penelitian  

 

Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta, yakni kantor Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Kuningan Barat Nomor 2, Jakarta 
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Selatan. Sekretariat Jakarta Hidden Tour, sekaligus merupakan kediaman Ronny 

Poluan selaku pendiri dan pelaksana Jakarta Hidden Tour di Jalan Pondok Kelapa 5 

Blok C8, Jakarta Timur. Tempat penelitian selanjutnya dan merupakan tempat 

penelitian terakhir adalah daerah tujuan penyelenggaraan program Jakarta Hidden 

Tour, yakni di Kampung Pulo (bantaran Kali Ciliwung Kampung Melayu), dan 

Kampung Luar Batang, Jakarta Utara. 

  

1.4.4 Keunikan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan pada sub bab sebelumnya mengenai penjelasan 

metode penelitian studi kasus, maka terdapat beberapa alasan, mengapa penulis 

mengatakan penelitian ini unik beberapa diantaranya adalah : 

• Program Jakarta Hidden Tour, lahir tanpa konsep yang direncanakan 

sebelumnya, dan langsung diselenggarakan tidak lama setelah ide program 

tergagaskan. 

• Program Jakarta Hidden Tour dilaksanakan dengan menjadikan wilayah-wilayah 

kumuh, bantaran sungai dengan air hitam pekat, hingga tempat pembuangan akhir 

sampah sebagai destinasi partisipannya, padahal seperti yang kita ketahui pada 

umumnya kegiatan tour menjadikan panorama keindahan alam, dan sesuatu yang 

indah dipandang mata sebagai destinasi kegiatan tournya. 

• Warga negara asing yang menjadi partisipan, kebanyakan merasa “ketagihan” 

untuk kembali mengikuti program Jakarta Hidden Tour, bahkan partisipan 
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mengajak partisipan yang lain dengan jumlah yang lebih banyak untuk ikut 

merasakan fenomena kemiskinan yang terpampang lugas pada pelaksanaan 

program Jakarta Hidden Tour ini. 

• Jakarta Hidden Tour dijadikan wahana study tour oleh mahasiswa/i 

mancanegara. Keikutsertaan mahasiswa/i mancanegara sebagai partisipan 

bertujuan agar mereka dapat lebih meningkatkan kepekaan terhadap sesama 

sekaligus sebagai sarana pengetahuan dan pembelajaran mengenai dampak umum 

globalisasi. 

• Sejalan dengan semua itu, walaupun pelaksanaan program Jakarta Hidden Tour 

mendapatkan tentangan dari banyak pihak antara lain; masyarakat yang kontra 

serta tentangan dari pihak pemerintah, nyatanya program Jakarta Hidden Tour ini 

tetap terselenggara bahkan semakin berkembang. 

Oleh karena keunikan ini, maka penulis menilai bahwa penelitian ini cocok jika 

dikaji dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. 

 

1.4.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan 

observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipatif. Dalam observasi ini penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 
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yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, penulis ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber 

data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipatif ini, maka 

data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.  

Susan Stainback (1998) menyatakan, “Dalam observasi partisipatif, penulis 

mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, 

dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.” Seperti yang dinyatakan Patton dalam 

Nasution (1988), maka manfaat observasi dalam penelitian ini antara lain : 

a) Dengan observasi di lapangan, penulis akan lebih mampu memahami konteks 

data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan 

secara lebih holistik atau menyeluruh. 

b) Dengan observasi, maka akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga 

memungkinkan penulis menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak 

dipengaruhi konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif 

membuka kemungkinan melakukan penemuan. 

c) Dengan observasi, penulis dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak 

diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, 

karena telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkap dalam 

wawancara. 
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d) Dengan observasi, penulis dapat menemukan hal-hal sensitif yang sedianya 

tidak akan terungkapkan oleh responden dan akan merugikan pihak/lembaga 

tertentu tetapi sangat diperlukan dalam penelitian. 

e) Melalui observasi di lapangan, penulis tidak hanya mengumpulkan data yang 

kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana 

situasi sosial yang diteliti. 

Dalam penelitian mengenai nilai etis program Jakarta Hidden Tour ini, pedoman 

observasi yang penulis jadikan sebagai data tambahan untuk memperkuat hasil 

penelitian utama, dijabarkan pada bagian lampiran penulisan tesis ini. 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan yaitu wawancara mendalam, 

karena kegiatan utama pada penelitian studi kasus merupakan kegiatan 

wawancara. Karena melalui wawancara, penulis dapat mengetahui esensi dari 

fenomena yang akan diteliti melalui sudut pandang orang pertama.  

Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena 

penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self 

report, atu setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara informal (berbincang-

bincang santai) dan interaktif (percakapan dua arah) dan melalui pertanyaan dan 
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jawaban terbuka. Pertanyaan wawancara akan berkembang mengikuti 

perkembangan jawaban narasumber ketika wawancara. 

Penulis akan menggunakan pedoman wawancara (dapat dilihat pada bagian 

lampiran penulisan tesis ini) selama pelaksanaan wawancara, yang digunakan 

sebagai panduan untuk menggali data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebisa mungkin dapat menggali 

keterangan yang dibutuhkan dalam mengkonstruksi realitas yang ada, sehingga 

pertanyaan dibuat “luwes” serta disesuaikan dengan kondisi kebutuhan, sehingga 

baik penulis maupun narasumber dapat saling memahami. 

Dengan digunakannya wawancara melalui sejumlah pertanyaan yang bersifat 

terbuka yang diajukan kepada narasumber, maka penulis dapat mengetahui hal-

hal yang lebih mendalam mengenai partisipan dalam menginterpretasikan situasi 

dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat ditemukan jika hanya mengandalkan 

hasil observasi.  

3. Studi Dokumentasi 

 Menurut Burhan Bungin (2010:121) Metode dokumenter adalah metode 

yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumentasi dalam penelitian ini 

sangat diperlukan terutama untuk memperkaya landasan-landasan teoritis dan 

mempertajam analisis penelitian yang berkaitan dengan kajian mengenai 

konstruksi nilai etis pada program Jakarta Hidden Tour oleh Pemerintah DKI 

Jakarta dan penyelenggara program, sekaligus sebagai pelengkap data hasil 
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observasi dan wawancara. Dokumen yang dimaksud dapat berupa kliping surat 

kabar, jurnal kegiatan internal atau media massa lainnya terdapat pada bagian 

lampiran penulisan tesis ini.  

 

1.4.6 Sumber Data 

Data dalam penelitian kualitatif bersifat empiris, terdiri dari dokumentasi 

ragam peristiwa, rekaman setiap ucapan, kata dan gestures dari objek kajian, tingkah 

laku yang spesifik, dokumen-dokumen tertulis serta berbagai macam imaji visual 

yang ada dalam sebuah fenomena sosial (Neuman, 1997:328). Untuk mendapatkan 

hasil analisis yang mendalam, maka diperlukan data dari setiap tahapan penelitian. 

Data yang diperlukan berasal dari data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan 

penelitian yang terdiri dari : 

1. Hasil pengamatan atau observasi terhadap perilaku narasumber pada penelitian 

mengenai nilai etis program Jakarta Hidden Tour 

2. Hasil wawancara langsung secara mendalam dari narasumber penelitian tentang 

nilai etis program Jakarta Hidden Tour 

Data sekunder dapat mendukung ketajaman analisis penelitian. Data sekunder 

diperoleh dari rujukan khusus yang terdiri dari : 

1. Literatur. Orientasi melalui bacaan yakni dengan menelaah literatur-literatur yang 

berisi teori-teori, kerangka pikir, serta brosur-brosur yang berhubungan dengan 
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topik yang diteliti, yaitu yang berhubungan dengan nilai etis normatif dalam 

cakupan etika sosial. 

2. Studi dokumentasi, hal ini untuk mendapatkan data-data sekunder yang 

digunakan untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan. 

Dalam penelitian yang dijadikan sumber data adalah pemerintah DKI Jakarta 

(Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta) sebagai pembuat kebijakan 

sekaligus pengambil keputusan dan Ronny Poluan sebagai penggagas dan 

penyelenggara Jakarta Hidden Tour sebagai narasumber kunci. Selain itu subjek 

penelitian sekaligus narasumber tambahan yang mendukung proses pengumpulan 

data penelitian ini adalah masyarakat miskin DKI Jakarta yang wilayah tempat 

tinggalnya menjadi wilayah pelaksanaan program Jakarta Hidden Tour, peserta yang 

mengikuti program Jakarta Hidden Tour, dan pengamat kepariwisataan Indonesia. 

Penentuan narasumber berikutnya diperoleh dari petunjuk narasumber awal dan 

seterusnya, hingga sampai pada titik batas perolehan informasi (data) terkait dengan 

masalah yang diteliti telah mencapai titik jenuh (Mulyana, 2010).  

 

1.4.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 
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dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain sebagai hasil 

penelitian. 

Menurut Mille dan Huberman, data yang diperoleh dari lapangan dilakukan 

analisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1) Kategorisasi dan mereduksi data, yaitu melakukan pengumpulan terhadap semua 

informasi yang penting yang terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya data 

ini dikelompokkan sesuai dengan topik permasalahan.  

2) Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, 

sehingga data berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai masalah 

penelitian. 

3) Melakukan interpretasi pada data, yaitu dengan menginterpretasi apa yang telah 

diberikan dan diinterpretasikan narasumber terhadap masalah yang diteliti. 

4) Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada 

tahap katiga, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. 

5) Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan narasumber, yang didasarkan 

pada kesimpulan tahap empat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari 

kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah narasumber 

penelitian yang dapat mengburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus 

penelitian ini. 
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Lebih lengkapnya, secara rinci Creswell (dalam Kuswarno, 2009:72) 

mengemukakan analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut : 

• Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya. 

• Penulis kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang bagaimana 

orang-orang memahami topik, rinci pertanyaan-pertanyaan tersebut 

(horisonalisasi data) dan memperlakukan setiap pernyataan dengan anggapan 

setiap pernyataan memiliki nilai yang setara, serta kembangkan rincian tersebut 

dengan tidak melakukan pengulangan atau tumpang tindih. 

• Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokan ke dalam unit-unit 

bermakna (meaning unit), penulis merinci unit-unit tersebut dan menuliskan 

sebuah penjelasan teks (textural description) tentang pengalamannya, termasuk 

contoh-contohnya secara seksama. 

• Penulis kemudian merefleksikan pemikirannya dan menggunakan variasi 

imajinatif (imaginative variation) atau deskripsi structural (structural 

description), mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui 

perspektif yang divergen (divergent perspective), mempertimbangkan kerangka 

rujukan atas gejala atau fenomena, dan mengkonstruksikan bagaimana gejala 

tersebut dialami. 

• Penulis kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasannya tentang makna dan 

esensi pengalamannya. 



103 
 

• Proses tersebut merupakan langkah awal penulis mengungkapkan 

pengalamannya, dan kemudian diikuti pengalaman seluruh partisipan. Setelah 

semua itu dilakukan, kemudian tulislah deskripsi gabungannya.  

(Kuswarno, 2009:72) 

Analisis data dimulai ketika pengumpulan data dilakukan secara intensif 

setelah penulis data meninggalkan lapangan. Analisis data dimulai dengan menelaah 

sumber data yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian dilakukan reduksi data 

dengan cara membuat abstraksi (rangkuman inti) sehingga menjadi suatu informasi. 

Satuan-satuan ini kemudian disusun dan terakhir mengadakan keabsahan data. 

  

1.4.8 Teknik Keabsahan Pemeriksaan Data 

Burhan Bungin (2010:253-259) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

menghadapi persoalan penting mengenai pengujian keabsahan hasil penelitian. 

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan keabsahannya karena beberapa hal; 1) 

Subjektivitas penulis, 2) Kendala dan kelemahan metode wawancara, 3) Sumber data 

kualitatif yang kurang dapat dipercaya. Untuk mendapatkan keabsahan hasil 

penelitian mengenai konstruksi makna nilai etis pada program Jakarta Hidden Tour 

oleh Pemerintah DKI Jakarta dan penyelenggara program Jakarta Hidden Tour, maka 

penulis menggunakan beberapa teknik-teknik keabsahan pemeriksaan data : 
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1) Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti penulis kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti 

hubungan penulis dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab, 

semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang 

disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk repport, maka telah terjadi kewajaran 

dalam penelitian, dimmana kehadiran penulis tidak lagi mengganggu perilaku 

yang dipelajari (Susan Stainback, 1998). 

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian 

ini, akan difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah 

data yang diperoleh itu setelah di cek kembali ke lapangan data sudah benar atau 

tidak, berubah atau tidak. Bila setelah di cek kembali ke lapangan data sudah 

benar, berarti kredibel, maka waktu perpanjang pengamatan dapat diakhiri. Dan 

untuk membuktikan apakah penulis melakukkan perpanjangan pengamatan, maka 

penulis akan melampirkan surat keterangan perpanjangan yang selanjutnya akan 

dilampirkan pada laporan penelitian. 

2) Peningkatan Ketekunan Pengamatan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan 
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ketekunan, maka penulis dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang 

telah diperoleh salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, 

maka penulis dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang 

apa yang diamati. Meningkatkan ketekunan dapat dilakukan dengan cara 

membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian sebelumnya hingga 

dokumentasi-dokumnetasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan cara 

ini wawasan penulis akan semakin luas sehingga dapat digunakan untuk 

memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh sebelumnya. 

3) Trianggulasi 

Trianggulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

trianggulasi sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 

4) Pengecekan sejawat 

Pengecekan sejawat dilakukan melalui diskusi dengan berbagai kalangan yang 

memahami masalah penelitian. Pengecekan sejawat yang dilakukan dalam 

penelitian ini mencakup pengecekkan yang dengan dinas sosial, dan pihak-pihak 

terkait lainnya. 

5) Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud dengan bahan referensi dalam penelitian ini adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis. Bahan 

referensi juga harus diperbanyak agar dapat digunakan untuk menguji dan 
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megoreksi hasil penelitian yang dilakukan, baik referensi yang diperoleh dari 

orang lain maupun referensi yang diperoleh selama penelitian. Berdasarkan 

tahapan-tahapan yang telah dipaparkan, maka data dapat ditafsirkan dan diolah 

menjadi hasil penelitian. 
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BAB II 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

2.1 Gambaran Umum  

2.1.1 Gambaran Umum DKI Jakarta 

2.1.1.1 Letak Geografis DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Peta DKI Jakarta 

 

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah Kota administrasi dan satu 

Kabupaten administratif, yakni: Kota administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 

km2, Jakarta Utara dengan luas 142,20 km2, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km2, 
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Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km2, dan Kota administrasi Jakarta Timur dengan 

luas 187,73 km2, serta Kabupaten Administratif yakni Kepulauan Seribu dengan luas 

11,81 km2. Di sebelah utara terdapat pantai membentang sepanjang 35 km, yang 

menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan 

dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan 

Kabupaten Bekasi, sebelah barat berbatasan dengan Kota Tangerang dan Kabupaten 

Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa. Berikut ini, merupakan tabel 

luas daerah dan pembagian daerah, berdasarkan kota administratif dan kabupaten 

administratif , provinsi DKI Jakarta.13 

 

Kabupaten/Kota 

Adm.  

Luas 1) 

Area 

(km2) 

Banyaknya 

Kecamatan  

Banyaknya 

Kelurahan  

Kep. Seribu 8,70 2 6 

Jakarta Selatan 141,27 10 65 

Jakarta Timur 188,03 10 65 

Jakarta Pusat 48,13 8 44 

Jakarta Barat 129,54 8 56 

Jakarta Utara 146,66 6 31 

DKI Jakarta 662,33 44 267 

 

Tabel 2.1 

Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi  

Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2009 

 
13 www.jakarta.go.id  

http://www.jakarta.go.id/


109 
 

2.1.1.2 Keadaan Demografis DKI Jakarta 

Laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 1980-1990 sebesar 2,42 

persen per tahun, mengalami penurunan pada periode 1990-2000 dengan laju 0,16 

persen. Pada periode 2000-2005, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,06 persen per 

tahun. Sepanjang periode 2002-2006 angka kematian bayi turun secara signifikan, 

yaitu dari 19,0 per 1000 kelahiran hidup tahun 2002 menjadi 13,7 per 1000 kelahiran 

hidup pada tahun 2006. Dengan penurunan angka kelahiran total dari 1,56 pada tahun 

2000 menjadi 1,53 pada tahun 2006, maka terlihat faktor dominan yang 

mempengaruhi pertambahan jumlah penduduk adalah turunnya angka kematian bayi 

disamping migrasi dalam jumlah yang cukup besar karena pengaruh daya tarik Kota 

Jakarta sebagai pusat administrasi pemerintahan, ekonomi, keuangan, dan bisnis.  

Dilihat dari struktur umur, penduduk Jakarta sudah mengarah ke ”penduduk tua”, 

artinya proporsi ”penduduk muda” yaitu yang berumur 0-14 tahun sudah mulai 

menurun. Bila pada tahun 1990, proporsi penduduk muda masih sebesar 31,9 persen, 

maka pada tahun 2006 proporsi ini menurun menjadi 23,8 persen. Sepanjang tahun 

2002-2006, proporsi penduduk umur muda tersebut relatif stabil, yaitu sekitar 23,8 

persen. Sebaliknya proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) naik dari 1,5 

persen pada tahun 1990, menjadi 2,2 persen pada tahun 2000. Tahun 2006, proporsi 

penduduk usia lanjut mengalami kenaikan menjadi 3,23 persen. Kenaikan penduduk 

lansia mencerminkan adanya kenaikan rata-rata usia harapan hidup, yaitu dari 72,79 

tahun pada tahun 2002 menjadi 74,14 tahun pada tahun 2006. 
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Pada tabel 2.2 dan 2.3 akan dijelaskan mengenai jumlah penduduk DKI 

Jakarta terbaru, berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat 

Statistik pada tahun 2010. Pada tabel 2.2 terlihat bahwa jumlah penduduk DKI 

Jakarta secara keseluruhan mencapai 9,607,787 juta jiwa, untuk 5 kota administratif 

dan 1 kabupaten administratif yakni Kepulauan Seribu.  Jumlah keseluruhan tersebut 

mengalami penurunan yang cukup signifikan, jika dibandingkan dengan sensus 

penduduk pada tahun 2006. 

 

Kota/Kabupaten 

Regency/Municipality 

Jumlah Penduduk/Population Jumlah/Total 

Laki-laki/Male Perempuan/Female 

Kab Administratif 

Kepulauan Seribu 

10,711 10,371 21,082 

Kota Administratif  

Jakarta Selatan 

1,043, 675 1,018,557 2,062,232 

Kota Administratif 

Jakarta Timur 

1,372,300 1,321,596 2,693,896 

Kota Administratif 

Jakarta Pusat 

455,326 447,647 902,973 

Kota Administratif 

Jakarta Pusat 

1,164,446 1,117,499 2,281,945 

Kota Administratif 

Jakarta Utara 

824,480 821,179 1,645,659 

Jumlah/Total 4,870,938 4,736,849 9,607,787 

 

Tabel 2.2 

Hasil Pencacahan Penduduk Di DKI Jakarta Tahun 2010 

Menurut Pembagian Wilayah  
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Kelompok Umur / Age 

Group 

Laki-laki / Male Perempuan / 

Female 

Laki-laki+Perempuan / 

Male+Female 

0 - 4  426 977 402 704 829 681 

5 - 9  401 311 375 167 776 478 

10 - 14  351 488 339 985 691 473 

15 - 19  387 133 428 511 815 644 

20 - 24  502 362 507 751 1 010 113 

25 - 29  586 157 558 377 1 144 534 

30 - 34  514 008 477 673 991 681 

35 - 39  435 092 401 067 836 159 

40 - 44  360 510 336 888 697 398 

45 - 49  283 819 279 370 563 189 

50 - 54  220 697 219 799 440 496 

55 - 59  161 021 151 736 312 757 

60 - 64  100 051 101 286 201 337 

65 - 69  68 656 68 240 136 896 

70 - 74  39 202 43 705 82 907 

75 +  30 583 43 301 73 884 

TT/Not Stated  1 871 1 289 3 160 

Total 4 870 938 4 736 849 9 607 787 

 

Tabel 2.3 

Hasil Pencacahan Penduduk Di DKI Jakarta Tahun 2010 

Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin 
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2.1.1.3 Tingkat Kemiskinan Di DKI Jakarta  

Pada hasil pencacahan penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 

tahun 2010, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis 

Kemiskinan) di DKI Jakarta mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada 

Maret 2009, tercatat penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sejumlah 

323,17 ribu (atau 3,62 persen), jika dibandingkan dengan data penduduk miskin pada 

Bulan Maret 2010, sejumlah sebesar 312,18 ribu (atau 3,48 persen), maka penduduk 

miskin di DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar 10,99 ribu jiwa. Hal ini 

disebabkan antara lain oleh: 

1. Kondisi ekonomi makro yang relatif stabil dimana pertumbuhan ekonomi 

triwulan peratama tahun 2010 mencapai angka 6,21 persen. 

2. Pada bulan Januari – Maret 2010 inflasi sebesar 0,92 persen. 

3. Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta terjadi peningkatan dari 

1.069.865 rupiah pada tahun 2009 menjadi Rp 1.118.009 pada 2010. 

 

Tabel 2.4 

Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 

Di DKI Jakarta (Maret 2009-Maret 2010) 

Tahun Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

Makanan Bukan 

Makanan 

Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Maret 2009 204.248 

(64,44%) 

112.688 

(35,565) 

316.936 

(100,00%) 

323,17 3,62 

Maret 2010 213.487 

(64,46%) 

117.682 

(35,54%) 

331.169 

(100,00%) 

312,18 3,48 
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Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis 

Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama Maret 2009-

Maret 2010, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,49 persen, yaitu dari Rp 316.936 per 

kapita per bulan pada Maret 2009 menjadi Rp 331.169 per kapita per bulan pada 

Maret 2010.  

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari 

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), 

terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi 

bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 

2009, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 64,44 persen, dan pada bulan Maret 

2010, peranannya relatif tidak berubah yaitu 64,46 persen. Komoditi yang paling 

penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2010, sumbangan 

pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan Makanan sebesar 29,09 persen. Selain 

beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap 

Garis Kemiskinan adalah rokok kretek filter (13,46 persen), daging ayam ras (6,48 

persen), telur ayam ras (5,53 persen), mie instan (4,83 persen), gula pasir (3,43 

persen) dan tempe (3,06 persen). Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan 

mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan Non-Makanan 

yaitu 34,76 persen. Biaya pemeliharaan kesehatan,listrik dan pendidikan mempunyai 
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pengaruh yang cukup besar, yaitu masing-masing sebesar 14,52 persen, 9,77 persen 

dan 8,61 persen. 

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase 

penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman 

dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk 

miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi 

tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode Maret 2009-Maret 

2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 

0,57 pada keadaan 2009 menjadi 0,45 pada keadaaan 2010. Demikian pula Indeks 

Keparahan Kemiskinan menurun dari 0,14 menjadi 0,11 pada periode yang sama 

Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran 

penduduk miskin cenderung meningkat dan mendekati garis kemiskinan, serta 

ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil. 

Setelah melihat penjelasan di atas, maka jelas terlihat bahwa angka 

kemiskinan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Walaupun banyak pihak 

yang meragukan hasil pencacahan angka kemiskinan yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik, pihak-pihak tersebut mengganggap bahwa angka yang dihasilkan oleh 

Badan Pusat Statistik mengenai turunnya angka kemiskinan tidaklah akurat. Namun, 

penggunaan hasil yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tetap dijadikan 

landasan dan referensi utama mengenai angka dan data statistik mengenai 
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kependudukan dan kemiskinan. Oleh karena itu, tabel selanjutnya akan diperlihatkan 

perbandingan sekaligus penurunan presentase kemiskinan dari tahun 2007 hingga 

pencacahan yang terbaru yakni pencacahan tahun 2010. 

  

Provinsi 

DKI Jakarta 

Jumlah Penduduk 

Miskin 

Garis Kemiskinan  

(Rp) 

Persentase (%) 

Penduduk Miskin 

2007 405.7 266.874 4.61 

2008 379.6 290.268 4.29 

2009 323.2 316.936 3.62 

2010 312.2 331.169 3.48 

 

Tabel 2.5 

Perbandingan Persentase Kemiskinan Di DKI Jakarta 

 

2.1.1.4 Visi Misi Provinsi DKI Jakarta 

 Pemerintah provinsi Dki Jakarta memiliki satu visi yakni : "Jakarta yang 

nyaman dan sejahtera untuk semua.” Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud 

adalah : 

1. Jakarta yang nyaman, bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram dan 

damai. 

2. Jakarta yang sejahtera, bermakna terwujudnya derajat kehidupan penduduk 

Jakarta yang sehat, layak dan manusiawi.  

Jakarta adalah sebuah Kota yang bisa menjanjikan kehidupan yang nyaman 

dan sejahtera untuk semua, jika pemerintah dan masyarakatnya sepakat untuk secara 

optimal menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan, serta memanfaatkan 
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potensi dan peluang yang ada. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci. 

Kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Tata kelola Pemerintahan 

yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. 

Dengan modal kebersamaan, kepemimpinan dan tata kelola yang baik itu, 

InsyaAllah Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta kelak akan lebih mampu 

memanfaatkan segala potensi dan peluang yang tersedia. Jakarta yang nyaman dan 

sejahtera untuk semua adalah visi kami dalam menjalankan roda Pemerintahan DKI 

Jakarta periode 2007-2012.  

Sedangkan untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka 

formulasi misi yang digagaskan adalah oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah : 

1. Membangun tata Pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah 

"Good Governance.” 

2. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima.   

3. Memberidayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat 

untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan 

yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pengendalian pembangunan. 

4. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan 

memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.  

5. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong 

pertumbuhan dan kesejahteraan. 
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2.1.2 Gambaran Umum Program Jakarta Hidden Tour 

Sebagian orang menyebutnya dengan wisata kemiskinan, ada pula yang 

menyebutnya dengan tur perjalanan spesial, bahkan ada pula yang mengkritik 

penggunaan istilah “Jakarta Hidden Tour”, yang dirasa mengandung makna negatif 

karena menggunakan istilah “hidden” dan mengesankan kegiatan ini sebagai kegiatan 

yang sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, pada forum komunitas online, pihak 

penyelenggara disarankan untuk mengganti nama Jakarta Hidden Tour dengan nama 

yang lebih mengandung unsur positif secara harfiah, seperti kegiatan “dari hati ke 

hati” atau “heart to heart meeting.” 

Apapun nama yang digunakan untuk menggambarkan Jakarta Hidden Tour, 

nyatanya program ini tetap berjalan hingga saat ini. Jakarta Hidden Tour bediri sejak 

tahun 2008 dan berada di bawah Yayasan Interkultur, yakni sebuah Yayasan yang 

dikepalai oleh Ronny Poluan dan bergerak dalam bidang seni dan budaya. Pada 

awalnya Ronny poluan, yang merupakan alumni IKJ dan berprofesi sebagai seorang 

seniman, mengungkapkan bahwa ide tersebut awalnya muncul dari kebiasaan dirinya 

mengantarkan kolega yang merupakan seniman atau budayawan dari mancanegara 

yang berkunjung ke Jakarta untuk berwisata mengunjungi, museum atau wisata 

lainnya.  

"Dulu, sebelum ada Jakarta Hidden Tour, biasanya saya ajak ke museum, 

Ancol, Kota Tua. Ternyata saya bosan, mereka juga bosan." Awal tahun 2008, 

saya menemani teman saya, orang Australia keliling Museum Bahari di Kota 

Tua. Sampai di museum Bahari, saya ditemani Bapak Maskun yang jaga 

menara di museum Bahari. Lalu, saya tanya di mana rumahnya. Ternyata 
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dekat. Saya lalu ke sana dan bertemu sama tetangga-tetangganya yang ramah. 

Ternyata teman saya, si orang Australia itu terkesan,'' 14 

 

Selanjutnya dengan latar belakang pengalaman sebagai sutradara film pendek 

dan film dokumenter, Ronny pun mengabadikan perjalanan wisata ke Kampung 

Galur, Jakarta yang ia lakukan ke dalam sebuah film berjudul Eye of the Day dan 

Shape of the Moon. Film ini berhasil mendapatkan penghargaan World Cinema 

Award dalam kompetisi Sundance Film Festival, di Amerika, pada 2005. Sejak 

itulah, satu demi satu warga negara asing mulai menghubungi Ronny dan 

mengutarakan niatnya untuk melihat secara langsung wilayah kumuh di Jakarta yang 

menjadi latar belakang film dokumenter tersebut. Dari ketidaksengajaan tersebut, 

tercetuslah ide untuk membuat suatu perjalanan spesial berbasis masyarakat, dengan 

harapan agar perjalanan spesial ini dapat memberikan manfaat langsung kepada 

masyarakat yang wilayahnya dijadikan tujuan perjalanan spesial tersebut.  

''Jakarta Hidden Tour ini tanpa modal, saya hanya perlu koneksi internet 

untuk membuka email masuk, dan selama hampir satu tahun saya tidak 

menggunakan media promosi khusus untuk mempromosikan kegiatan ini, jadi 

awalnya peserta Jakarta Hidden Tour benar-benar tahu hanya dari film 

dokumenter saya”15 

 

 Berjalannya waktu, lineVIDA (Volunteering for International Development 

from Australia) mengetahui aktivitas Ronny. Lembaga yang berbasis di Kent Town, 

South Australia, itu membantu Ronny mengembangkan tur tersebut menjadi lebih 

sistematis dan tetap berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. 

 
14 Wawancara Penulis Dengan Ronny Poluan Selaku Penggagas Dan Pelaksana Jakarta Hidden Tour.  
15 Wawancara Penulis Dengan Ronny Poluan Selaku Penggagas Dan Pelaksana Jakarta Hidden Tour.  
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''Prinsipnya memang bukan untuk komersial, tapi lebih humanis. Merekatkan 

hubungan di antara dua budaya yang berbeda.''16 

 

Penyelenggaraan Jakarta Hidden Tour dibagi menjadi beberapa wilayah 

pelaksanaan yang berbeda-beda, yakni Kampung Luar Batang (dekat pasar ikan, 

Jakarta Utara), wilayah Galur (Senen, Jakarta Pusat), Kampung Pulo (pinggiran kali 

Ciliwung, Kampung Melayu) dan Kampung Bandan (dekat Kota Tua, Jakarta Utara). 

Dalam setiap pelaksanaannya, Ronny Poluan memberikan batasan minimum yakni 2 

orang partisipan dan batas maksimum 4 orang partisipan dalam satu dampingan 

seorang volunteer, dan jika partisipan yang akan mengikuti kegiatan Jakarta Hidden 

Tour lebih dari empat, maka dalam satu kali perjalan, partisipan akan dibagi kedalam 

dua kelompok atau lebih. 

Biaya yang dikenakan kepada partisipan pun berbeda-beda, tergantung berapa 

tujuan wilayah yang akan dikunjungi. Perjalanan 1, untuk satu wilayah tujuan 

perjalanan spesial ini, biaya yang dikenakan sejumlah Rp 500.000 atau sekitar USD 

60 untuk setiap pastisipannya dan dilakukan selama kurang lebih 3 jam. Perjalanan 2 

yakni, jika wilayah tujuan program Jakarta hidden Tour menjadi dua, maka 

partisipan dikenakan biaya sejumlah Rp 1.000.000 atau sekitar USD 120, dan 

dilakukan selama 6 Jam. Perjalanan 3, yakni perjalanan dengan tiga tujuan wilayah 

sekaligus, dilakukan dalam kurun waktu lebih dari setengah hari, dan khusus untuk 

perjalanan 3 ini, maka biaya yang akan dikenakan kepada partisipan dapat 

dinegosiasikan terlebih dahulu.   

 
16 Wawancara Penulis Dengan Ronny Poluan Selaku Penggagas Dan Pelaksana Jakarta Hidden Tour.  
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“Mereka (tamu) bilang, kok murah sekali. Padahal, mereka mengaku lebih 

suka trip ini dibandingkan dengan wisata konvensional yang ada di Jakarta, 

dan jelas lebih mahal.”17 

 

Biaya yang dikenakan kepada partisipan sudah termasuk biaya transportasi 

selama kegiatan Jakarta Hidden Tour dilakukan, makanan dan minuman, dan biaya 

pendamping yang tentu saja disertai dengan kemampuan berbahasa, pengetahuan 

mengenai sejarah Jakarta, dan informasi mengenai Indonesia yang dikuasasi dan 

dipahami oleh pendamping. 

Dari biaya tersebut, Ronny mengatakan bahwa 50% diberikan untuk warga 

yang wilayahnya menjadi tujuan kunjungan Jakarta Hidden Tour, Rp 50.000 untuk 

biaya pendamping, sedangkan sisanya digunakan untuk biaya operasional kegiatan 

Jakarta Hidden Tour. Biaya tambahan dikenakan jika pada kenyataanya partisipan 

menginginkan penambahan fasilitas dalam pelaksanaan, seperti pemilihan taksi 

selama kegiatan berlangsung tanpa diselingi dengan penggunaan alat transportasi 

lokal seperti becak atau bajaj. Selain itu, partisipan juga sangat diijinkan untuk 

berinteraksi, hingga memberikan bantuan untuk warga miskin secara langsung. 

“Mereka berbagi dengan tulus. Warga juga tidak meminta, tapi turis yang 

tergerak hatinya.”18 

 

Jika ingin berpartisipasi dalam kegiatan Jakarta Hidden Tour, para calon 

partisipan dapat membuka situs www.realjakarta.blogspot.com untuk memperoleh 

informasi serta kejelasan, atau dapat langsung menghubungi nomor telepon yang 

 
17 Wawancara Penulis Dengan Ronny Poluan Selaku Penggagas Dan Pelaksana Jakarta Hidden Tour.  
18 Wawancara Penulis Dengan Ronny Poluan Selaku Penggagas Dan Pelaksana Jakarta Hidden Tour.  

   

http://www.realjakarta.blogspot.com/
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telah ditentukan untuk langsung mengatur jadwal kegiatan Jakarta Hidden Tour yang 

akan dilakukan.  

Sejauh ini, program Jakarta Hidden Tour yang diperkenalkan melalui dunia 

maya, telah berhasil menarik perhatian banyak kalangan untuk ikut merasakan 

bagaimana “perjalanan spesial” ini dilaksanakan. Sebagian besar peserta yang pernah 

mengikuti program Jakarta Hidden Tour ini, antara lain para jurnalis berbagai 

macam media massa, dari banyak negara. Diantaranya : NNA Japan, Kyodo News, 

EFE Spain, Voice Of America (VOA), CNN, France 24 International News, AFP 

Agence France Press, Article Cyberpresse, AIBC Australia, serta media massa lokal 

seperti : Trans TV, TV One, Metro TV, Kompas, Mix Marketing Magazine, dan 

banyak media massa lainnya baik cetak, elektronik, maupun on line. Para jurnalis 

menggali dan memuat berita mengenai program Jakarta Hidden Tour dari sisi yang 

beraneka ragam. Mulai dari sisi masyarakat miskin yang menjadi korban 

ketidakmampuan pemerintah, masyarakat miskin yang menjadi korban kemiskinan 

struktural, wajah lain dari ibu kota negara Indonesia, keunikan khusus dari dari suatu 

kegiatan perjalanan, hingga pengemasan melalui sisi kemanusiaan.  

Selain media massa, banyak partisipan yang berasal dari latar belakang 

profesi yang berbeda-beda. Mulai dari mahasiswa (dalam dan luar negeri) dengan 

tujuan belajar lapangan, anggota Lembaga Sosial Masyarakat (dalam dan luar negeri) 

yang bertujuan melakukan studi banding dengan kegiatan serupa di negara lain, 

Brand Ambassador suatu produk tertentu, Lembaga sosial keagamaan, hingga Duta 
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1) Partisipan mentransfer biaya kegiatan 
yang telah disepakati sebelumnya

2) Bertemu dengan pendamping dan 
partisipan lain di tempat yang telah 

disepakati sebelumnya 

3) Dengan menggunakan transportasi 
umum, seluruh partisipan memulai 

perjalanan spesial ini dan mengunjungi 
objek-objek wisata umum yang biasanya 

dipromosikan oleh Pemerintah

4) Istirahat disertai makan siang. 
Dilanjutkan dengan perjalan menuju 

tujuan utama yakni wilayah pemukiman 
penduduk kumuh 

5) Seluruh pasrtisipan berinteraksi 
dengan masyarakat, saling bertukar 
cerita,  hingga bertukar pengalaman

6) Pendamping bersama seluruh 
partisipan, kembali menuju starting 

point, dan mengakhiri perjalanan spesial 
ini dengan saling bertukar informasi 
untuk keberlangsungan kegiatan dan 

bantuan lainnya yang dapat diberikan.

Besar negara-negara tetangga untuk Indonesia memiliki ketertarikan dan 

keingintahuan mengenal Indonesia dari sisi yang diperlihatkan melalui kegiatan 

Jakarta Hidden Tour ini. Berikut ini merupakan gambaran bagaimana alur kegiatan 

Jakarta Hidden Tour dilaksanakan dari awal hingga akhir kegiatan. 

 

 

 

 

 

             Gambar 2.2 

        Alur Pelaksanaan 

Program Jakarta Hidden Tour 
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Keterangan gambar : 

1) Partisipan mengirimkan biaya kegiatan yang telah disepakati sebelumnya. 

Partisipan yang akan mengikuti kegiatan Jakarta Hidden Tour dapat melakukan 

pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening Yayasan Interkultur yang yang 

telah disediakan, atau partisipan dapat membayarkan biaya keikutsertaannya 

secara langsung, setelah berada di starting point dan bertemu dengan 

pendamping. 

2) Bertemu dengan pendamping dan partisipan lain di tempat yang telah disepakati 

sebelumnya. Biasanya starting point terletak di suatu tempat yang memiliki 

suasana yang berbeda dengan suasana tujuan utama kegiatan Jakarta Hidden 

Tour, yakni wilayah kumuh. Tempat-tempat yang biasanya dijadikan pilihan 

antara lain : Hotel Indonesia, Plaza Indonesia, dan lain sebagainya. Hal ini 

dilakukan oleh Ronny Poluan, dengan tujuan agar seluruh partisipan benar-benar 

merasakan jurang perbedaan yang ada diantara “si miskin dan si kaya.” 

3) Setelah seluruh partisipan dan pendamping kegiatan bertemu, maka dimulailah 

rangkaian kegiatan Jakarta Hidden Tour yang sebenarnya. Dengan menggunakan 

transportasi umum seluruh partisipan dan pendamping, meninggalkan starting 

point untuk menuju destinasi pertama yakni Monumen Nasional (Monas). Selama 

berada di Monas, pendamping akan menjelaskan sejarah Indonesia, dimulai dari 

zaman penjajahan hingga, kemerdekaan dan hingga saat ini. Destinasi yang 

menjadi tujuan selanjutnya adalah Masjid Istiqlal, sebagai masjid terbesar di Asia 

Tenggara sekaligus menjadi tempat yang pernah dikunjungi oleh Presiden 
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Amerika Serikat Barack Obama beserta istri, menjadikan masjid ini destinasi 

wajib kegiatan Jakarta Hidden Tour. Sesampainya di masjid Istiqlal, partisipan 

didampingi oleh salah seorang dari bagian hubungan masyarakat masjid. 

Pendamping dari bagian humas tersebut menjelaskan sejarah Islam, kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di dalam masjid, hingga makna dari arsitektur masjid. 

Setelah mendapatkan informasi yang cukup mengenai masjid Istiqlal, perjalanan 

kegiatan ini dilanjutkan ke tempat-tempat bersejarah bagi Kota Jakarta, antara 

lain wilayah Kota Tua, Museum Bahari, hingga Pelabuhan Sunda Kelapa.  

4) Setelah melakukan setengah perjalanan, maka pada siang hari seluruh partisipan 

akan beristirahat dan makan siang bersama dengan pandamping. Pada saat makan 

siang, pendamping akan sedikit merangkum setengah perjalanan yang telah 

dilakukan, dan selajutnya pendamping akan menyampaikan dan menjelaskan 

gambaran mengenai destinasi utama kegiatan Jakarta Hidden Tour yakni wilayah 

kumuh. Pendamping juga akan memberikan gambaran singkat mengenai 

karakteristik masyarakat yang wilayahnya akan dikunjungi, serta mengajarkan 

kepada seluruh partisipan bahasa-bahasa apa saja yang dapat digunakan untuk 

mengakrabkan diri dengan masyarakat tersebut. 

5) Sampailah pada inti program Jakarta Hidden Tour. Setelah makan siang, seluruh 

partisipan dan pendamping bergerak menuju destinasi utama yakni wilayah 

kumuh. Diantara panas dan sesaknya bagian kecil ibu kota, sangat terlihat sangat 

jelaslah seluruh partisipan. Ditengah-tengah pasar dan keramaian, partisipan 
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menjadi pusat perhatian hampir seluruh masyarakat. Entah karena badannya yang 

menjulang tinggi, bahasa asing yang digunakan, atau karena berjalan secara 

berkelompok, yang jelas partisipan yang merupakan warga negara asing, berhasil 

mencuri perhatian masyarakat, walaupun entah untuk berapa saat. Perjalanan 

diteruskan dengan berjalan kaki, seluruh partisipan didampingi oleh pendamping 

yang selalu bernarasi mulai menyusuri gang-gang sempit di sudut ibu kota. 

Setelah berjalan beberapa lama, seluruh partisipan disambut oleh segerombolan 

anak kecil, yang sudah tampak akrab dengan Ronny Poluan dan tidak merasa 

canggung lagi dengan kedatangan warga negara asing. Kegiatan Jakarta Hidden 

Tour, berlanjut dengan mendatangi rumah tinggal masyarakat kumuh, dan 

disnilah sebuah perjalanan antarbudaya terjadi. Dengan segala keterbatasan yang 

dimiliki oleh kedua belah pihak (partisipan dan masyarakat kumuh), tidak 

menjadi penghalang bagi pertemuan personal antar pribadi ini berlangsung, 

hingga selesai. Partisipan bebas melakukan interaksi dan komunikasi dengan 

seluruh masyarakat yang ada. Kegiatan tanya jawab secara alami pun terjadi, 

sejalan dengan pendamping yang selalu menjelaskan mengenai seluk beluk 

masyarakat hingga bantuan/upaya pengembangan apa yang telah dilakukan 

penyelenggara Jakarta Hidden Tour hingga saat ini. 

6) Ketika seluruh informasi yang ingin diperoleh pastisipan telah didapatkan, ketika 

partisipan telah mengetahui apa saja isi didalam ruangan 3x4 meter, ketika 

partisipan mengetahui apa nama nasi sisa yang dijemur di depan pintu rumah dan 
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untuk apa itu, ketika dokumentasi dianggap telah cukup untuk menjadi saksi bisu 

masyarakat minoritas, dan berujung pada sedikit bantuan diberikan kepada 

sebagian masyarakat, maka kegiatan Jakarta hidden Tour ini pun dianggap telah 

selesai. Seluruh partisipan serta pendamping, memanfaatkan alat transportasi 

umum untuk kembali menuju tempat yang menjadi starting point di awal 

kegiatan. 

 

2.1.3 Profil Narasumber Utama 

Studi kualitatif menjelaskan bahwa gambaran narasumber yang terlibat atau 

subjek penelitian sejatinya dikemukakan secara ringkas. Narasumber dalam 

penelitian ini ditentukan berdasarkan pedoman kriteria melalui konsep Bogdan, yaitu:  

1. Subjek bersedia menerima kehadiran penulis, secara lebih baik dibandingan 

dengan yang lainnya. 

2. Subjek mampu dan mau mengutarakan pengalaman masa lalu dan terkini mereka. 

3. Subjek menarik bagi penulis, misalnya karena mereka memiliki pengalaman 

khusus. 

4. Penulis sebaiknya menghindari subjek yang memiliki asumsi-asumsi atau 

praduga khusus yang bisa mewarnai penafsiran mereka terhadap apa yang 

diungkapkan. 

Pada point tiga dari pedoman Bogdan di atas, dapat penulis jelaskan bahwa 

kekhususan ini diantaranya, karena kedua narasumber utama memiliki keterkaitan 

dan keterikatan langsung dengan program Jakarta Hidden Tour. Ronny Poluan 
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merupakan pendiri sekaligus pelaksana kegiatan Jakarta Hidden Tour hingga saat ini. 

Pria asal Manado, berusia 54 tahun ini dituntut untuk selalu memikirkan bagaimana 

konsep dan tujuan utama mengenai nilai-nilai kemanusiaan tetap dapat terasa pada 

setiap pelaksanaan program Jakarta Hidden Tour. Selain itu pengalaman seorang 

Ronny Poluan mengenai tindakan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan juga 

menjadi pengalaman khusus tersendiri terlebih jika disandingkan dengan mentalitas 

dan birokrasi pemerintah pada khususnya. Arie Budhiman, sebagai ujung tombak 

pengelolan kepariwisataan di Indonesia secara formal juga menjadi pengalaman 

khusus seorang narasumber utama penelitian fenomenologi. Pengalaman Arie 

Budhiman dalam perancangan undang-undang kepariwisataan hingga penerapan 

undang-undang tersebut dalam keadaan nyata juga menjadi pengalaman khusus 

terutama jika melihat kegiatan Jakarta Hidden Tour dari kacamata formal 

(pemerintah). Berikut ini merupakan profile narasumber utama penelitian mengenai 

nilai etis program Jakarta Hidden Tour : 

 

Ronny Poluan  

(Penggagas dan pelaksana program Jakarta Hidden Tour, Ketua Yayasan 

Interkultur) 

Tempat, Tgl lahir  : Manado, 15 April 1954 

Agama   : Katolik 

Status  : Menikah 
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Pendidikan : 

• Rex Mundi, Don Bosco  

• St. Francis Preparatory School 

• Institut Kesenian Jakarta (Dramaturg, Directing) 

• Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (Filsafat Seni) 

Pengalaman :  

• Yayasan Interkultur (2008) 

• Forum Kita (19955) 

• Kelompok Condet (1987)  

 

Arie Budhiman  

(Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta) 

Tempat, Tgl lahir  : Jakarta, 6 Juli 1959 

Agama                  : Islam 

Status                    : Kawin 

Pendidikan:  

• Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti (1978-1985) 

• Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi -LAN RI (1987-1990) 

• Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia (1993-

1996) 

• Program Doktor Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran (2001-2007) 

Pengalaman Jabatan:  

• Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 

• Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta 

• Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi DKI Jakarta 

• Kepala Subdinas Pembinaan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata 

Provinsi DKI Jakarta 

• Kepala Suku Dinas Pariwisata Kodya Jakarta Barat 

http://undefined/pages/Rex-Mundi-Don-Bosco/116884154989134
http://undefined/pages/St-Francis-Preparatory-School/109477629071913
http://undefined/pages/Institut-Kesenian-Jakarta/105631429469100
http://www.facebook.com/pages/STF-Driyarkara/107940172571674


129 
 

• Kepala Subdinas Pembinaan Masyarakat dan Kelembagaan Pariwisata 

• Kepala UPT Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Kepariwisataan 

• Kepala Seksi Analisa Pasar pada Subdinas Pemasaran 

• Pimpro Promosi Pariwisata Terpadu 

• Staf pada Subdinas Bina Program 

• Ketua Pengurus Daerah Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) DKI 

Jakarta masa bakti 2011 – 2015. 

Dengan latar belakang seni yang dimiliki Ronny Poluan membuat dirinya 

terkesan sebagai pribadi yang sangat terbuka dan bebas dalam berekspresi, juga 

menjadi menarik ketika ia mengungkapkan pengalamannya. Sedangkan Arie 

Budhiman, dengan latar Doktor bidang ekonomi, menjadikan ia narasumber utama 

yang menarik untuk diketahui pengalamannya. Selain itu, kesadaran Arie Budhiman 

sebagai seorang warga negara Indonesia, yang penuh dengan nilai-nilai ketimuran 

seperti tolong menolong, toleransi dan tenggang rasa juga akan menjadi penting 

ketika ia mengungkapkan pengalamannya, mengingat secara umum ia menolak 

diselengarakannya Jakarta Hidden Tour. 

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan narasumber tambahan, terdiri 

dari partisipan (warga negara asing), warga miskin yang tempat tinggalnya dijadikan 

wilayah tujuan Jakarta Hidden Tour, serta pengamat kepariwisataan Indonesia. 

Keseluruhan narasumber tambahan ini ditujukan untuk memperkuat hasil 

pembahasan. Narasumber tambahan tersebut yakni : Bo Raphael (seorang mahasiswi 

asal Australia, yang sedang meneliti dan membuat artikel mengenai kemiskinan), 

Bron Raphael (Ibu dari Bo Raphael, seorang ibu rumah tangga), Arnauld Guiguitant 
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(seorang jurnalis asal Perancis), Mba Nur (warga Luar Batang, kordinator pembagian 

Beras Miskin/Raskin, warga Luar Batang ), serta Ina Veronica Ginting (Ketua 

Program Studi Manajemen Bisnis Perjalanan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung 

(Dulu dikenal dengan sebutan NHI). 

 

2.1.4 Akses Berkenalan Dengan Narasumber Utama 

Dalam penelitian kualitatif khususnya penelitian studi kasus, data utama akan 

diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para narasumber dan narasumber 

utama. Oleh karena itu, penulis harus mengenal lebih baik dan lebih mendalam setiap 

individu yang menjadi narasumber. Karena penulis yakin dengan hubungan personal 

yang baik maka komunikasi efektif dapat terwujud sehingga wawancara mendalam 

pun dapat dilakukan dengan lancar, hingga akhir penelitian. 

Dengan kesadaran tersebutlah dari awal pra penelitian, penulis berusaha 

melakukan upaya pendekatan dan pengakraban diri dengan narasumber terutama 

narasumber utama. Dengan menggunakan dua narasumber utama yakni dua pihak 

yang sangat berbeda, mengharuskan penulis menggunakan seluruh kemampuan 

berkomunikasi agar proses pra penelitian hingga wawancara dengan kedua pihak 

(pihak pemerintah dan penyelenggara program Jakarta Hidden Tour) dapat berjalan 

dengan lancar. Di lain sisi penulis sangat menyadari bahwa pemilihan fenomena 

kemiskinan, berpotensi mengalami kesulitan dalam hal aksesibilitas, terutama ketika 

melakukan pendekatan pada pihak pemerintah, yakni Dinas Kebudayaan dan 
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Pariwisata DKI Jakarta. Oleh karena itu, penulis harus selalu dapat memperhatikan 

sisi netralitas yang harus selalu dijunjung tinggi, maka penulis memulai proses 

pendekatan ini. 

Sejujurnya, pengetahuan penulis mengenai apa sebenarnya yang dimaksud 

dengan kemiskinan?, apa dasar sebuah keluarga termasuk dalam kategori keluarga 

dibawah garis kemiskinan?, dan secara garis besar mengetahui apa penyebab 

seseorang atau suatu keluarga menjadi miskin, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya 

mengenai kemiskinan masih sangat minim. Oleh karena itu, sebelum memasuki 

proses pra penelitian, penulis membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan 

mengenai fenomena kemiskinan, yang diperoleh melalui kajian pustaka, bertanya 

pada individu yang berkompeten dalam hal ini, hingga pengalaman dan pengamatan 

pribadi penulis ketika menyaksikan tayangan televisi hingga pengalaman pribadi 

penulis ketika berinteraksi dengan masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari. 

Satu hal yang penulis ketahui yakni, jika berbicara dan membahas fenomena 

kemiskinan baik dalam ruang lingkup besar atau kecil maka kemiskinan berada 

dalam posisi “topik panas” di hampir setiap perbincangan. Mungkin hal ini 

disebabkan oleh banyaknya unsur-unsur yang tersangkut dan pihak-pihak yang akan 

terkait jika berbicara mengenai fenomena ini. Hal ini, menyadarkan penulis agar 

penulis benar-benar dapat berada dalam posisi “aman” ketika memulai pendekatan 

dengan kedua narasumber utama, karena jika tidak maka besar kemungkinan 

narasumber utama tidak bersedia sama sekali menjadi narasumber.  
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Pendekatan pertama yang dilakukan oleh penulis ketika memulai penulisan ini 

adalah pendekatan kepada Ronny Poluan selaku pencetus, perancang, dan pelaksana 

kegiatan Jakarta Hidden Tour. Pada awalnya dari media massa elektronik (televisi) 

yakni Metro TV, penulis mengetahui adanya kegiatan dengan nama Jakarta Hidden 

Tour ini. Berangkat dari informasi tersebutlah penulis mencari informasi melalui 

internet bagaimana penulis dapat menghubungi pihak penyelenggara, dan melalui 

blog resmi Jakarta Hidden Tour lah, penulis dapat mulai berkomunikasi secara 

langsung dengan Ronny Poluan.19  

Awalnya, pada bulan Oktober penulis melakukan komunikasi melalui email. 

Di dalam email tersebut, penulis memperkenalkan diri sekaligus mengutarakan 

keinginan penulis, yang intinya adalah bertanya apakah penliti dapat menjadikan 

kegiatan Jakarta Hidden Tour sebagai objek penelitian untuk penulisan tesis penulis. 

Tanpa menunggu lama, hanya selang beberapa hari Ronny Poluan memberikan email 

balasan yang berisi kalimat penerimaan dan persetujuan meneliti kegiatan Jakarta 

Hidden Tour. Email kedua kembali penulis kirimkan kepada Ronny Poluan yang 

berisi surat keterangan resmi permohonan ijin melakukan kegiatan pra penelitian 

dengan mengangkat kegiatan Jakarta Hidden Tour. Dua minggu kemudian penulis 

memutuskan untuk segera berangkat ke Jakarta agar dapat melakukan pra penelitian 

dan pengumpulan data sesegera mungkin. Pertemuan secara tatap muka pertama kali 

 
19 Blog resmi yang dimaksud adalah : www.realjakarta.blogspot.com dan 

www.jakartahiddentour.wordpress.com  

http://www.realjakarta.blogspot.com/
http://www.jakartahiddentour.wordpress.com/
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dilakukan oleh penulis dengan Ronny Poluan, di tempat yang telah ditentukan oleh 

Ronny Poluan, yakni restoran mie di daerah Patung Tugu Tani Jakarta Pusat.  

Percakapan berlangsung secara hangat selama kurang lebih dua jam, sebelum 

akhirnya perbincangan kembali dilanjutkan selama perjalanan penulis mengantarkan 

Ronny Poluan hingga di kediamannya yang berada di daerah Sawangan, Jakarta 

Timur. Dalam perbincangan yang dilakukan secara aktif, Ronny Poluan menyatakan 

kegembiraannya dengan santai. Ia mengatakan bahwa : 

“Akhirnya ada juga orang Indonesia yang mau meneliti ini kegiatan dari sisi 

pendidikan, bukan cuma media aja yang ngejar-ngejar gue buat 

diwawancarain dan belum tentu sama kaya kenyataannya”20 

 

Sesampainya penulis di kediaman Ronny Poluan, penulis dipersilakan untuk 

masuk ke dalam ruang “sekretariat” Jakarta Hidden Tour. Sepanjang pengamatan 

situasi dan kondisi ruangan, penulis menyimpulkan bahwa tidak ada struktur 

organisasi jelas, karena memang tidak ada pegawai yang khusus menjalankan 

kegiatan Jakarta Hidden Tour secara rapi dan terstruktur. Berdasarkan hasil 

pembicaraan yang dilakukan oleh penulis, jelas memperlihatkan bahwa program 

Jakarta Hidden Tour dijalankan oleh seorang individu yang bernama Ronny Poluan. 

Ronny Poluan lah yang menggagas beberapa anggota keluarga seperti istri dan 

beberapa kerabat dari Institut Kesenian Jakarta turut diperbantukan menjadi volunteer 

untuk program ini.  

 
20 Wawancara Penulis Dengan Ronny Poluan Selaku Penggagas Dan Pelaksana Jakarta Hidden Tour. 
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Setelah diperlihatkan beberapa bahan publikasi media massa tentang Jakarta 

Hidden Tour, Ronny Poluan mengajak penulis menuju tempat foto copy untuk 

memperbanyak artikel media massa cetak dalam dan luar negeri yang memberitakan 

dan mengangkat kegiatan Jakarta Hidden Tour sebagai sesuatu yang sangat menarik. 

Dengan suasana proses pra penelitian yang bersifat sangat kekeluargaan inilah, 

penulis dapat berkomunikasi, melakukan proses wawancara mendalam, dan 

mengikuti kegiatan Jakarta Hidden Tour di lapangan dengan sangat baik. Bahkan 

setelah melakukan rangkaian proses penelitian, hingga saat ini Ronny Poluan beserta 

keluarga masih terus memberikan dukungan secara moril agar penulis dapat segera 

menyelesaikan penulisan dan penyusunan tesis dengan nilai terbaik. Akan tetapi 

kualitas hubungan baik yang penulis miliki dengan pihak penyelenggara Jakarta 

Hidden Tour, menjadikan penulis mawas diri akan keseimbangan yang harus selalu 

penulis jaga. 

Pendekatan yang penulis lakukan selanjutnya adalah pendekatan dengan 

pihak pemerintahan yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta. Dimulai 

dalam kurun waktu yang sama, penulis memulai proses pra penelitian. Langkah awal 

yang dilakukan penulis adalah dengan mendatangi kantor Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Kuningan Barat Nomor 2 Jakarta 

Selatan. Pada bagian front office, penulis mengutarakan niat untuk melakukan 

penelitian mengenai topik Jakarta Hidden Tour, yang akan dimulai dengan proses 

pra penelitian terlebih dahulu. Dengan membawa surat keterangan pra penelitian 
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resmi dari Universitas, penulis pun mendatangi bagian penerimaan tamu dan surat-

surat yang berada di bagian hubungan masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

DKI Jakarta. Dengan diterima oleh dua anggota bagian pelayanan tersebut penulis 

kembali menjelaskan tujuan kedatangan penulis ke kantor Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata, yang pada akhirnya diberikanlah tanda terima surat yang berisi nama 

orang yang akan menghubungi penulis untuk memberitahukan kelanjutan penerimaan 

penelitian.  

Dua minggu telah berlalu, namun tidak ada seorang pun yang menghubungi 

penulis untuk memberikan kabar proses penerimaan penulis. Oleh karena itu, penulis 

berinisiatif untuk datang kembali ke kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk 

menanyakan secara langsung bagaimana perkembangan proses penerimaan. Setelah 

penulis menanyakan hal tersebut pada bagian yang menangani hal ini, penulis 

diberitahukan bahwa tidak ada surat masuk untuk melakukan ijin pra penelitian atas 

nama penulis, padahal penulis memiliki tanda terima surat yang diberikan oleh pihak 

Dinas. Karena kejadian tersebut, penulis kembali memasukan surat ijin pra penelitian 

untuk yang kedua kalinya. 

Setelah dua bulan lebih menunggu, akhirnya pihak Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata menghubungi penulis melalui telepon dan meminta penulis untuk datang 

ke kantor Dinas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selang beberapa hari 

kemudian, penulis memenuhi jadwal yang telah ditentukan. Pihak Dinas mengatakan 

bahwa kepala Dinas telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk melakukan 
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penelitian dan pengumpulan data, dan untuk memudahkan keseluruhan proses 

penelitian yang akan dilakukan penulis, kepala dinas merujuk penulis ke Bagian 

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang).  

Keesokan hari, penulis kembali mendatangi kantor Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata DKI Jakarta. Kali ini, penulis langsung menuju lantai 3 Gedung B, 

bertemu dengan Ibu Eli yang akan membantu penulis selama melakukan kegiatan 

penelitian dan pengumpulan data. Setelah bertemu dengan Ibu Eli (sekertaris bagian 

Puslitbang), Ibu Eli meminta penulis untuk langsung menemui kepala bagian 

Puslitbang yang memang telah mengetahui bahwa akan ada penulis yang akan 

melakukan penelitian dan dirujuk ke Bagian Puslitbang.  

Setelah penulis bertemu langsung dengan kepala bagian Puslitbang, penulis 

langsung memperkenalkan diri dan kembali menjelaskan tujuan kedatangan prihal 

penelitian. Setelah penulis merasa suasana cair, maka penulis memberikan daftar 

pertanyaan-pertanyaan yang akan penulis ajukan dikemudian hari. Setelah kepala 

bidang puslitbang membaca daftar pertanyaan yang akan penulis ajukan, penulis 

merasa ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Bukan memberikan respon 

mengenai daftar pertanyaan, kepala bagian Puslitbang, merujuk penulis untuk 

menemui Ibu Shinta. Pelimpahan proses wawancara didasari dengan alasan bahwa 

Ibu Shinta lebih berkompeten dalam topik bahasan mengenai pariwisata. 

“Setelah saya baca, kayanya kamu (penulis) lebih baik mewawancarai Ibu 

Shinta. Beliau lulusan Enhai Bandung, dan tau seluk beluk pariwisata”21 

 
21 Hasil Wawancara Dengan kepala bagian Puslitbang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta. 
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Persoalan yang muncul kemudian adalah, pertanyaan yang datang dari dalam 

diri penulis. Penulis bertanya dalam hati “Bukankah ini adalah Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata?” berarti asumsinya adalah semua pegawai yang bekerja dalam Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata (terlebih seorang kepala bagian penelitian dan 

pengembangan kebudayaan dan pariwisata) seharusnya dapat menjawab pertanyaan 

penelitian yang akan penulis ajukan. Setelah keluar dari ruangan kepala bagian 

Puslitbang, kepala bagian Puslitbang langsung memberitahukan agar dapat membantu 

penulis dalam proses wawancara mendalam. Persoalan kembali muncul ketika Ibu 

Shinta, mengatakan bahwa ia tidak berkompeten untuk menjawab semua pertanyaan 

penelitian yang diajukan penulis. 

“Waduh, maaf saya ngga berkompeten ngejawab semua pertanyaan penulisan 

Dinda. Lagipula seharusnya pas Dinda masukin surat ijin penulisan, Dinda 

juga sertakan daftar pertanyaan penelitian yang akan diajukan. Supaya Kepala 

Dinas bisa langsung merujuk Dinda ke bagian yang lebih tepat” 

 

Menyadari suasana pendekatan dengan pihak pemerintah tidak berjalan 

seperti yang diinginkan, maka penulis melakukan lobi dan negosiasi dengan Ibu 

Shinta mengenai kejelasan pertanyaan penelitian yang penulis ajukan. Suasana 

menjadi semakin tidak kondusif ketika Ibu Shinta kembali menemui penulis bersama 

kepala bidang Puslitbang dan mengatakan 

“Maaf Din, pertanyaan kaya gini ngga bisa dijawab sembarangan. Saya kira 

Dinda mau minta data tentang masyarakat Jakarta, kaya kebiasaan yang 

dilakukan orang Betwi, makanan apa aja yang dikonsumsi masyarakat Jakarta 

pagi hari. Saya sama kepala bagian juga belum berkompeten untuk menjawab 

semua pertanyaan Dinda. Apalagi Dinda mengangkat topik yang 
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kontroversial, yang dilihat dari sisi etis atau ngga nya. Soalnya, kalau di 

Institusi apalagi institusi pemerintah salah ngomong sedikit bisa berabe Din. 

Jadi untuk saat ini, surat rujukan dari Kepala Dinas bakal dikembalikan lagi 

ke Kepala Dinas ditambah draft pertanyaan penelitian yang mau ditanyain. 

Nanti Dinda tunggu aja, kalau ada perkembangan untuk penelitian akan 

dihubungi lagi oleh Ibu Eli”22 

 

Dengan kesuluruhan makna perbincangan, bahasa tubuh serta tatapan yang 

diberikan oleh kepala bidang Puslitbang dan Ibu Shinta, penulis merasa mereka 

sebenarnya melakukan penolakan pada penulis. Dengan mengetahui kondisi tersebut, 

penulis tidak heran lagi mengapa dalam masyarakat luas sering dikatakan “kalau bisa 

dipersulit untuk apa dipermudah.” Akan tetapi menghadapi kondisi tersebut penulis 

melakukan introspeksi diri sekaligus memikirkan rencana apa yang sebaiknya penulis 

lakukan agar penelitian dapat berjalan lancar. Setelah berbincang dengan Ibu Eli, dan 

ia mengatakan bahwa Kepala Dinas sebenarnya memberikan catatan khusus yang 

meminta bagian Puslitbang membantu penulis hingga selesai, penulis merasa sedikit 

lega, pasalnya peluang untuk mendapatkan narasumber utama yang berkompeten 

masih sangat besar. Oleh karena itu, Ibu Eli meminta penulis untuk sedikit bersabar 

dan menunggu perkembangan selanjutnya. 

 Selama menunggu waktu untuk melakukan wawancara selanjutnya, penulis 

melakukan pengumpulan dan pengecekan data melalui studi pustaka, kajian jurnal 

online dan lain sebagainya. Setelah menunggu kabar perkembangan mengenai 

penelitian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tanggal 3 April 2011 Ibu Eli dari 

bagian Puslitbang kembali menghubungi penulis dan mengatakan bahwa penulis akan 

 
22 Wawancara dengan Ibu Shinta. 
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melakukan wawancara langsung dengan kepala Dinas dengan tetap didampingi 

kepala bagian Puslitbang dan Ibu Shinta, selain itu kepala dinas memberikan 

aprisisasi positif dan tertarik dengan topik yang dibahas oleh penulis. Jadwal 

wawancara penulis dengan kepala dinas mengalami 3 kali penjadwalan ulang, dengan 

berbagai alasan pembatalan, mulai dari orang tua kepala dinas yang terbaring karena 

sakit, jadwal kepala dinas yang padat, hingga kepala bagian Puslitbang yang terkena 

Thypus.  

 Akhirnya, wawancara penulis dengan Bapak Arie Budhiman selaku kepala 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan pada pada tanggal 9 Mei 2011 di kantor 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jalan Kuningan Barat No 2 Jakarta Selatan, pada 

pukul 17.00 WIB. Penulis sangat tidak menyangka bahwa, kedatangan dan tujuan 

penilitian (wawancara) yang akan penulis lakukan mendapat sambutan yang sangat 

poisitif. Suasana wawancara yang dilakukan di dalam ruang rapat pun terasa sangat 

hangat, dapat terasa dari percakapan yang dilakukan, keseluruhan gesture yang 

diberikan, hal ini sangat berbeda dengan suasana dan kondisi ketika penulis 

melakukan upaya wawancara yang pertama dengan kepala bagian Puslitbang dan Ibu 

Shinta. Pada akhir wawancara, Kepala Bapak Arie Budhiman meminta maaf atas 

seluruh kekurangan dan ketidaknyamanan yang penulis rasakan dan alami.  

Bapak Arie Budhiman selaku pemegang kebijakan kepariwisataan DKI Jakarta dan 

konstruksi nilai etis Jakarta Hidden Tour pada Bapak Ronny Poluan selaku 

penggagas, penyelenggara dan penanggung jawab program Jakarta Hidden Tour. 
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2.2 Hasil Penelitian 

Untuk mengetahui konstruksi makna nilai etis program Jakarta Hidden Tour 

yang dilakukan oleh Arie Budhiman selaku pemagang kebijakan kepariwisataan DKI 

Jakarta dan Ronny Poluan selaku penggagas, konseptor, pelaksana dan 

penanggungjawab program Jakarta Hidden Tour maka penelitian ini dilakukan 

dengan cara wawancara mendalam untuk memperoleh informasi dan gambaran 

secara menyeluruh. sebagaimana disebutkan oleh Kuswarno (2009:22) bahwa 

penelitian kualitatif dilakukan dengan mempelajari struktur tipe-tipe kesadaran, yang 

terentang dari persepsi, gagasan, memori, imajinasi, emosi, hasrat, kemauan, hingga 

tindakan, baik itu merupakan tindakan sosial maupun tindakan dalam bentuk bahasa. 

Struktur bentuk-bentuk kesadaran inilah yang oleh Husserl dinamakan dengan 

“kesengajaan”, yang terhubung langsung dengan sesuatu. Struktur kesadaran dalam 

pengalaman ini yang pada akhirnya membuat makna dan menentukan isi dari 

pengalaman.  

 

2.2.1 Motif Terselenggaranya Program Jakarta Hidden Tour 

Dalam penelitian ini, sebagai langkah awal penulis akan menggali dan 

membokar terlebih dahulu motif apa yang menjadi latar belakang lahirnya Jakarta 

Hidden Tour. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian pertama khusus penulis ajukan 

kepada Ronny Poluan selaku pencetus, konseptor, pelaksana, hingga penanggung 

jawab program Jakarta Hidden Tour hingga saat ini.  
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Pada awal proses wawancara mendalam ini, terlebih dahulu akan dibongkar 

mengenai motif terselenggaranya Jakarta Hidden Tour. Jawaban pertanyaan dan 

uraian mengenai motif yang dijabarkan Ronny Poluan sebagai seorang individu 

berikut ini akan dijadikan landasan yang akan dipahami sebagai bagian dari rencana, 

dan visi misi program yang disesuaikan dengan tujuan hidup Ronny Poluan yang 

ingin dicapai melalui program Jakarta Hidden Tour. Berikut ini adalah cuplikan 

wawancara penulis dengan Ronny Poluan : 

“Imunitas terhadap kemiskinan sama halnya dengan slavery itu adalah crime 

against humanity. Membiarkan kemiskinan sama halnya dengan perbudakan 

dan korupsi, itu adalah tindakan kriminal dan melawan kemanusiaan, itu 

kunci intinya. Itu sederhana, anda bayangkan kita lewat depan orang miskin 

kita diem aja. kalo ngeliat pengemis kita malah ngehindar. Ga usah kita kasih 

duit, kita menyapa aja mereka sudah senang. Coba anda dateng, mereka itu 

udah terpuruk banget. makanya ketika TV One bertanya, apa anda tidak 

merasa terhina?, saya malah jawab justru dengan bangga saya mengangkat 

kemiskinan. Karena apa, karena saya mengangkat harkat martabat 

kemanusiaan. Nilai etisnya kan gitu, seakan akan lo ga etis Ron. Malah ga etis 

kalau kita membiarkan orang kelaperan, ga membantu. Kalo menurut saya 

miskin dan kaya juga hanya aksesoris.” 

“Kemanusiaan yang penting, jadi yang paling penting adalah pertemuan antar 

manusia, jadi kecil kalau hanya tourism. Saya bicara sosial kemanusiaan, tapi 

yang penting sesuai dengan latar belakang saya kesenian. Sebutlah saya 

penggembira kegiatan kemanusiaan, tapi ada satu point yaitu budaya dan 

hubungan antar manusia, that’s the point!. Artinya Saya bisa dilarikan 

kemana saja bukan tur bukan apa bisa kemana saja, karena kemanusiaan kan 

luas. Kalau untuk travelling saja semata, ngapain sih lo hanya travelling 

semata. Ibarat bikin film, tur saya tidak hanya untuk paha dada dan air mata. 

Jadi kategori film tuh ada 3 ada film yang paha dada dan air mata namanya 

film hiburan. Film yang mengumbarkan nafsu mata lelaku suapaya melihat 

paha dan dada. Ada film2 keindahan, yang sekarang sedang diagung-agungin, 

yang katanya seni atau film tuh indah. Karena saya tidak membuat travel atau 

kunjungan tidak hanya untuk indah-indah. Kalau saya membuat kunjungan 
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atau film yang membuat orang berpikir. Kalau ini dikategorikan travel atau 

travelling, maka ini yang membuat orang berpikir, yang menyentuh hati. Apa 

yang bisa kita lakukan.  

Semua peserta setelah itu shaking hand nya ngga ketulungan, trus text nya 

mereka ngomong “what can I do for you Ronny.” Saya bilang tunggu ya, nanti 

saya minta. Tapi sederhana ada 3 program saya , yang pertama charity 

bagaimana kita membantu orang miskin, orang miskin yang banyak. Jadi 

kalau jam sepuluh malem anda keliling Jakarta, anda bisa lihat orang yang 

tidur di emperan, di gerobak, kasian banget, itu satu. Kedua saya membuat 

informal school, karena apa yang terjadi banyak anak-anak yang nggak bisa 

sekolah. Banyak promosi-promosi wajib belajar 9 tahun, itu hanya 2 jam 

doang, sekolah dari mana 2 jam doang. Gratis tapi bayar juga mereka 

ternyata. Jadi saya edukasi. Ketiga empowerment mereka dengan micro 

finance, ya yang sederhana saja kepengenannya kegiatan ini. Tapi lagi-lagi 

this is not my capacity buat implementasiinnya. Karena saya bukan sosiolog 

saya bukan apa bukan apa. Balik lagi, saya hanya penggagas, baru dalam level 

ini.”  

 

 Dari hasil wawancara di atas, diperoleh informasi mengenai motif 

terselenggaranya program Jakarta Hidden Tour secara universal. Dari penjabaran 

jawaban secara universal, maka kesimpulannya motif penyelenggaraan program 

Jakarta Hidden Tour pada akhirnya akan terklasifikasi menjadi dua yakni, (1) Motif 

masa lalu , yaitu motif terselenggaranya program Jakarta Hidden Tour yang 

bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh Ronny Poluan sebagai seorang individu 

dan makhluk sosial. (2) Motif masa datang, yakni motif yang terbentuk oleh situasi 

dan kondisi yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang serta keterkaitannya 

dengan aspek kebutuhan.  

Hasil wawancara berulang, menunjukan bahwa motif masa lalu  

penyelenggaraan program Jakarta Hidden Tour merujuk pada nilai-nilai 
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kemanusiaan sebagai hasil dari pengalaman Ronny Poluan ketika dirinya berinteraksi 

dengan masyarakat miskin selama ini. Keinginan membantu, dan menolong sesama 

umat manusia menjadi landasan dan motif masa lalu  yang dimiliki Ronny Poluan ini. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, motif kedua yang diklasifikasikan 

menjadi motif masa datang dimaknai sebagai bantuan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat miskin, dan tertuang dalam tiga program dalam penyelenggaraan Jakarta 

Hidden Tour. Pertama charity, yakni upaya yang dapat membantu orang miskin, 

orang miskin dengan jumlah yang tidak sedikit. Kedua, edukasi melalui informal 

school, upaya pemberian bantuan pendidikan secara gratis dan ditujukan pada anak-

anak kecil di lingkungan kumuh. Ketiga empowerment, yakni upaya pemberian 

bantuan berupa micro finance. Pembahasan dan penjabaran lebih lanjut akan 

dilakukan pada sub bab pembahasan.  

 

2.2.2 Konstruksi Nilai Etis Program Jakarta Hidden Tour 

Selanjutnya, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah pertanyaan penelitian 

mengenai konstruksi sosial program Jakarta Hidden Tour pada Bapak Arie 

Budhiman selaku pemegang kebijakan kepariwisataan DKI Jakarta dan konstruksi 

sosial program Jakarta Hidden Tour pada Bapak Ronny Poluan selaku penggagas, 

penyelenggara dan penanggung jawab program Jakarta Hidden Tour. Pada hasil 

penlitian kedua ini, diberikan gambaran universal yang kemudian akan dikaji lebih 

lanjut pada bab pembahasan nilai etis program melalui konstruksi sosial program 
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Jakarta Hidden Tour. Berikut ini adalah cuplikan wawancara penulis dengan kedua 

narasumber utama (Ronny Poluan dan Arie Budhiman) : 

Ronny Poluan (Narasumber 1) : 

“Saya menyebutnya, sebagai pertemuan antar individu, ada pertemuan antar 

budaya juga didalamnya. Contoh, bgitu banyak orang yang tadinya ikut 

Jakarta city tour, begitu tau saya dia langsung putar haluan. Karena alasan 

saya, ngapain anda hanya melihat gedung?. Ya bagus sih melihat gedung 

doang ga liat orang. Saya setuju juga anda melihat gedung, anda melihat 

sejarah tapi jangan lupa juga dong anda melihat orang. Orang kan penting!. 

Anda mau tau Islam di Indonesia, masa anda cuma liat dari tivi atau dari 

masjidnya doang.  Saya liat, saya pergi ke mereka, saya ke Istiqlal, saya 

melihat bagaimana hebatnya Istiqlal secara nasionalis, itu kan Soekarno 

punya pikiran da gelo tuh pikiran nya. Makanya lo kalo mau tau orang Islam 

di Indonesia cuma dari mesjid atau tivi doang, ga dapet. Lo harus dateng ke 

pergi ke wilayah wilayah orang Islam di kampung dan di perkotaan juga, 

orang dong yang dicari. Dan Islam Indonesia sangat moderat menurut saya 

jika dibandingin sama Islam di seluruh dunia. Sebutlah jika dibanding dengan 

Pakistan, Afganistan, apalagi Iran misalnya. Karena di Indonesia sudah ada 

campuran dengan unsur lokal, budaya Jawa misalnya, orang Jawa’lah atau 

apa. Yang sebenarnya budaya ini sama di seluruh dunia, itu baru satu sisi aja. 

Kedua ekonomi, Indonesia ini cerdas. Rony tau ga, waktu saya ikut Jakarta 

city tour, amunisi tour leadernya emang udah stereo kan. Nah kalau di saya, 

orang saya tuh saya ajak berpikir dan ada diskusi. Saya bilang memang beda, 

kalo mereka tuh mereka itu istilah saya tuh “tur-tur Jero Wacik” itu yang 

hanya duit nya doang ko gw yang dibilang Jero Wacik tidak betul tuh, tidak 

ada tur-tur seperti itu. kata wartawan. Kalo buat saya tidak, lihat buktinya apa. 

Setelah selesai ikut city tour kan yang penting “gw udah bayar.” Kalau si 

Ronny, Ronny thank you very much, liat ditur itu saya belajar banyak hal, 

belajar bagaimana bertahan hidup, belajar gimana bisa cukup hidup hanya 

dengan uang yang sangat-sangat seadanya. Itu karena tur saya menyentuh sisi 

kemanusiaan. Ada juga ibu-ibu yang heehh ga mau dia, tapi suaminya mau. 

Awalnya dia malah jijik, lama-kelamaan justru si istri nya ini yang lebih 

tertarik. Ya begitulah makna Jakarta Hidden Tour.” 

“Lebih ngga etis mana, bantu orang miskin lewat Jakarta Hidden Tour atau 

korupsi uang rakyat sampe rakyatnya itu kelaparan?. Kenapa harus ngga 
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senang atau marah-marah, sementara semua partisipan seneng banget si bule-

bule, rakyat yang didatengin seneng, ko malah mereka ga seneng. Awalnya 

saya cuek, lama lama saya introspeksi. Dia sudah terbiasa tourism duit, karena 

memang itu pendapatan mereka, devisa negara dll. Coba kita liat, kita maju 

lagi ke dalem, dikaitkan dengan saya, pemikirannya berati saya pergi ke bule 

atau bule pergi ke saya, satu bis, penuh putih putih terus jalan kalo tur biasa 

pergi ke taman fatahilah, parkir terus pulang mereka ke hotel selesai, karena 

mereka melihat objek tourismnya saja. Konsepnya ke saya objek tourism ini 

apakah sejarah atau laut yang indah, paronama, gunung, sundanese food, tak 

diganti dengan orang miskin, Yang terjadi dipikiran dia nih ya, saya yakin 

begitu pikiran si menteri. Gile si bule dateng, dateng ke orang miskin foto foto 

foto pulang, Ronny dapet duit ga bener tuh, saya pikir begitu. dia ga tau kan, 

Ibarat nonton film. Dia ga nonton film nya dia baca resesnsi koran mengenai 

film itu doang. Pa menteri, dateng dong ke pak Ronny. sampe Menko Kesra, 

ini Agung Laksono keceplosan ngomong kalo buat saya. “itu kemiskinan 

harus dientaskan, bukan dipertontonkan” ini dia pake teks si wartawan 

Kompas. Berati dia baca Kompas dia ngomel dia marah. Kalau buat saya 

kenapa mereka ngomong begitu, dan itu salah sama sekali.” 

“Dan juga ini saya hanya dipojokinnya di tourism doang masalahnya. Tapi 

konteks nya kalo untuk pemerintah, sejauh yang Jero Wacik sama Agung 

Laksono itu doang saya ga tau. Tapi saya ngga tau ya, teks lengkapnya 

gimana, karena tau juga kan wartawan. Sejauh ini teks itu “kemiskinan harus 

dientaskan bukan dipertontonkan.” Jadi konteksnya ketidaksetujuan mereka 

adalah, mereka menganggap saya mempertontonkan kemiskinan. Loh kalo 

masalah itu “Im not showing the poverty, but if you use it” I will ask you than, 

showing the poverty or demonstrate the luxury.” Tapi saya tidak 

mempertontonkan kemiskinan, saya hanya mempertemukan orang untuk 

saling membantu, makanya semakin salah nih statment mereka. Karena buat 

saya udah keenakan juga orang membiarkan kemiskinan, jadi buta ngga peka. 

padahal masa kita ngga membantu memberieskan.” 
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Arie Budhiman (Narasumber 2) :  

“Pertama tentu kita harus melihat, apa sih hidden tour itu, kemudian siapa 

penyelenggaranya dan seterusnya. Jadi ketika muncul hidden tour itu ke 

permukaan ya ke media massa dan sebagainya. Jadi pertama sebenarnya, 

hidden tour itu merupakan e…., saya katakan saja kegiatan ya dari sebetulnya 

komunitas lah ya, kelompok2 tentu. yang memang dikembangkan dari media-

media komunitas sebetulnya. Awalnya mereka mengklaim sebagai katakanlah 

LSM, walaupun bukan LSM. Saya sebut saja LSM yang peduli lingkungan. 

Dan seperti biasa karena mereka juga apa namanya punya komunitas, dan 

sekarang juga media sosial ini begitu luas jaringannya, sehingga. Pak siapa itu 

namanya, pak Ronny itu kebetulan juga punya network dengan temen-temen 

dia, yang kebetulan punya satu interest yang sama yaitu lingkungan 

pemukiman, fokusnya lebih lagi terhadap lingkungan kumuh. Diorganisasikan 

oleh pak ronny ini, nah dengan kemudian sebetulnya, kegiatan yang terjadi 

yang disebut tadi hidden tour itu.” 

“Kalau menurut persepsi saya,ini tur yang ilegal. Karena kalau kita ingin 

melihat definisi operasional dari tur yang diselenggarakan oleh biro 

perjalanan wisata, itu yang dilindungi ya. Kita tau kalau kita bilang soal 

tourism itu berarti e… kita punya kode etik pariwisata global. Bagaimana, 

betul salah satu kode etik pariwisata global itu, memberikan jaminan 

kebebasan kepada manusia untuk menjelajah kemanapun. Tapi kan itu tetap 

dalam batas-batas perlindungan dan ada perlindungan hukum disana, ya 

ketika memang perjalanan itu legal sah, dia diselenggarakan misalnya oleh 

penyelenggara tur. Intinya kenapa harus kemiskinan yang jadi objeknya? 

lagipula kalau niatnya igin membantu, kenapa caranya harus seperti ini?” 
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2.3 Pembahasan  

2.3.1 Motif Terselenggaranya Program Jakarta Hidden Tour  

Fenomenologi yang menekankan spirit manusia (Scott dan Lyman dalam 

Kuswarno, 2009:110-111) menjelaskan bahwa istilah movives lebih berkonotasi 

kajian psikologis, sedangkan sebagai sosiolog mereka mengusulkan istilah yang khas 

sosiologi: accounts. Walaupun penjelasan istilah yang dikemukakan mereka agak 

berbeda dengan pengertian motif dari Schutz, Scott dan Lyman menyebutkan terdapat 

dua tipe accounts, yaitu pernyataan maaf (excuses) dan pembenaran (justifications). 

Tipe pertama adalah pengakuan atas tindakan yang buruk, salah, atau tidak layak. 

Sedangkan tipe kedua adalah pengakuan tentang tanggung jawab penuh atas tindakan 

yang dipertanyakan. Sedangkan dua fase atau motif yang diusulkan Schutz diberi 

nama tindakan in-order-to-motive (Um-zu-Motiv), yang merujuk pada masa yang 

akan datang; dan tindakan because-motive (Weil-Motiv) yang merujuk pada masa 

lalu. 

Pada penelitian ini, penulis terilhami Schutz yang membagi account atau motif 

dengan memberi identitas dua fase, kedua motif tersebut relevan menggambarkan 

kondisi dan situasi yang melatarbelakangi Ronny Poluan menyelenggarakan program 

Jakarta Hidden Tour, oleh karena itu penulis menamakannya sebagai motif masa lalu 

dan motif masa datang.  

Dari hasil wawancara mendalam penulis dengan narasumber, maka 

diperolehlah informasi mengenai motif terselenggaranya program Jakarta Hidden 

Tour secara universal. Pada tahapan selanjutnya, penulis menggabungkan hasil 
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wawancara disertai hasil observasi dan kajian pustaka. Maka kesimpulannya motif 

penyelenggaraan program Jakarta Hidden Tour pada akhirnya akan terklasifikasi 

menjadi dua fase atau motif. (1) Motif masa lalu, yaitu motif terselenggaranya 

program Jakarta Hidden Tour yang bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh 

Ronny Poluan sebagai seorang individu dan merujuk pada masa lalu, dan (2) Motif 

masa datang yakni motif yang terbentuk oleh situasi dan kondisi yang terjadi saat ini 

dan merujuk pada situasi dan kondisi pada masa yang akan datang. 

 

2.3.1.1 Motif Masa Lalu (Because Motive)  

 Mengikuti pemikiran Schutz, Ronny Poluan sebagai aktor dalam penelitian ini 

memiliki dua motif yang melatarbelakangi penyelenggaraan program Jakarta Hidden 

Tour. Yakni motif masa lalu  dan motif masa datang. Pada perjalanannya kedua motif 

tersebut akan menentukan penilaian Ronny Poluan terhadap dirinya sendiri dalam 

statusnya sebagai penggagas, penyelenggara dan penanggung jawab program Jakarta 

Hidden Tour. Motif, dalam hal ini diartikan sebagai daya penggerak dari dalam diri 

Ronny Poluan sebagai aktor hingga menghasilkan upaya nyata Ronny Poluan untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ingin dirinya capai. 

Klasifikasi motif yang pertama, yakni motif masa lalu  didefinisikan sebagai 

‘ilham” yang bersumber dari dalam diri Ronny Poluan sebagai aktor utama program 

Jakarta Hidden Tour, atas pengalaman dan pemikirannya dalam melihat fenomena 

kemiskinan yang ada dilingkungannya, serta kemsikinan ekonomi secara struktural 
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yang membuat masyarakat miskin sebagai kaum mayoritas yang terlupakan menjadi 

semakin terpuruk dan tidak berdaya.  

Selanjutnya, Ronny Poluan memposisikan dirinya sebagai seorang makhluk 

sosial dan makhluk budaya yang memiliki cipta, rasa, karsa sehingga ia merasa 

mampu melakukan suatu pertolongan berupa gagasan awal terhadap kaum mayoritas 

terlupakan dan pada akhirnya terimplementasikan melalui program Jakarta Hidden 

Tour yang ia ciptakan. Pada akhirnya sebagai insan beragama, Ronny Poluan merasa, 

bahwa dirinya tidak dapat tinggal diam melihat kerumitan kondisi masyarakat miskin, 

dan berpangkutangan terhadap pemerintah seraya berharap suatu saat nanti kerumitan 

kondisi tersebut dapat teratasi. Nilai-nilai kemanusiaan yang bermuara pada ajaran-

ajaran sesuai dengan agama yang ia anut, mewajibkan dirinya untuk selalu 

mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan, membantu sesama tanpa melihat perbedaan, 

walaupun hanya dalam cakupan kecil karena terbatasnya daya upaya yang ia miliki. 

Motif masa lalu  selanjutnya didefinisikan sebagai hasil akhir dari nilai-nilai 

yang terkandung pada definisi motif masa lalu  yang pertama. Hasil akhir pengolahan 

nilai-nilai ini di ekspresikan melalui gerakan kemanusiaan dan di wujudkan melalui 

program yang dinamakan Jakarta Hidden Tour.  Pada motif masa lalu  ini, Jakarta 

Hidden Tour diselenggarakan guna mencapai suatu tujuan utama yang dapat di 

intisarikan menjadi “pertemuan dua atau lebih individu yang berbeda, guna 

meniadakan tembok perbedaan antara si miskin dan si kaya.”   
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 Melalui proses observasi, kajian pustaka dan wawancara mendalam dengan 

Ronny Poluan, penulis menangkap terdapat nilai dan makna sosial yang kental pada 

awal pelaksanaan, sebagai motif masa lalu  dalam penyelenggaran program Jakarta 

Hidden Tour. Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah penulis gambarkan 

mengenai awal tercetusnya program Jakarta Hidden Tour. Latar belakang tersebut 

menggambarkan Ronny Poluan sebagai individu dan makhluk sosial serta erat 

kaitannya dengan profesinya sebagai seorang seniman disertai dengan tergabungnya 

Ronny Poluan dalam yayasan Interkultur, yakni yayasan yang bergerak dalam bidang 

pengembangan kebudayaan dan bantuan kemanusiaan.  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa motif masa lalu  adalah motif yang 

timbul sebagai reaksi interaksi Ronny Poluan dengan lingkungan sosialnya. 

Pengalaman Ronny Poluan ketika berinteraksi dengan masyarakat miskin, dan 

merasakan kesulitan dan kebutuhan masyarakat miskin terakumulasi sehingga pada 

akhirnya mendasari motif masa lalu  ini. Dalam hal ini program Jakarta Hidden Tour, 

timbul karena adanya kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat miskin. Kebutuhan 

yang diartikan sebagai kebutuhan akan : 

1. Pemenuhunaan kebutuhan fundamental masyarakat miskin dan akan sangat 

mengancam keberlangsungan hidup masyarakat miskin bila kebutuhan tersebut 

tidak terpenuhi. (Kebutuhan akan nilai-nilai dasar yang saat ini telah pudar, 

berupa kebutuhan akan identitas diri masyarakat miskin sebagai makhluk hidup.  

Kebutuhan akan pengakuan sosial, pengakuan dirinya sebagai warga negara 
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Indonesia, dan warga ibukota yang memiliki hak yang sama dengan warga 

lainnya dan akan terpenuhi melalui wujud interaksi sosial antara masyarakat 

miskin dengan partisipan program Jakarta Hidden Tour). 

2. Kebutuhan yang sangat universal dikalangan umat manusia dan membawa  

ketenangan bahkan kebahagiaan pada manusia bila kebutuhan itu terpenuhi. 

(Kebutuhan akan sandang dan pangan, terpenuhi dengan upaya pemberian 

bantuan dalam bentuk yang dibutuhkan (makanan, dana hidup, dana kesehatan).  

3. Sebuah kebutuhan dan keinginan yang dapat dipenuhi secara wajar dengan 

berbagai benda atau fasilitas dan dapat disubtitusikan dengan benda atau fasilitas 

khusus yang sebelumnya tidak dapat diperoleh. (Kebutuhan dan keinginan 

memperoleh pendidikan dan fasilitas pembangunan, terpenuhi dengan 

memberikan bantuan nonformal berupa pengajaran pendidikan, fasilitas 

pembangunan melalui pelatihan dan dana pembangunan kemasyarakatan yang 

disediakan seadanya). 

  

Kebutuhan (need) yang tertangkap dalam fenomena kemiskinan dipandang 

sebagai indikasi adanya suatu kekurangan, dan ini menuntut pemenuhannya segera, 

agar keseimbangan segera didapatkan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai suatu 

motif sekaligus kekuatan atau dorongan, yang menyebabkan Ronny Poluan (dalam 

Jakarta Hidden Tour) bertindak untuk membantu memenuhi kebutuhan. Sehingga 

jika digambarkan, maka prosesnya akan menjadi sebagai berikut : 
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1. Makanan             1. Makanan         1. Makan 

2. Pendidikan       2. Bodoh                                   2. Belajar 

3. Harga Diri       3. Pengucilan Sosial                  3. Interaksi Sosial  

 

Gambar 2.3 

Skema Pembentukan Motif Program Jakarta Hidden Tour 

 

 

2.3.1.2 Motif Masa Datang (In Order Motive) 

Motif adalah suatu konstruksi yang potensial dan laten, yang dibentuk oleh 

pengalaman-pengalaman, yang secara relatif dapat bertahan meskipun kemungkinan 

berubah masih ada, dan berfungsi menggerakan serta mengarahkan perilaku ke tujuan 

tertentu. Sri Mulyani Martaniah (1982). 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu 

pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri 

manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada 

hakikatnya mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah laku secara refleks 

dan berlangsung secara otomatis dan mempunyai maksud-maksud tertentu walaupun 

maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia. Motif-motif manusia dapat bekerja 

secara sadar, dan juga secara tidak sadar bagi diri manusia. Kegiatan kegiatan yang 

biasa kita lakukan sehari-hari juga mempunyai motif-motifnya tersendiri.  

Pada klasifikasi motif yang kedua, sebagai in-order-to-motive atau motif 

yang merujuk pada masa yang akan datang pada program Jakarta Hidden Tour, 

Kebutuhan 

(Need) 

Motif 

(Motive) 

Perilaku 

(Behavior) 
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penulis namakan dengan motif masa datang. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan 

yang ingin dicapai dalam masa yang akan datang melalui program Jakarta Hidden 

Tour. Sebagai individu yang dinamis, Ronny Poluan menyadari bahwa ia memiliki 

keinginan untuk memenuhi kebutuhannya semaksimal mungkin yang dapat 

dilakukannya. Dalam hal ini, kebutuhan yang dimaksud mengalami perkembangan 

yang cukup signifikan, jika dibandingkan dengan landasan kebutuhan pada motif 

masa lalu  (because motive).  

Klasifikasi motif kedua, merupakan perkembangan kebutuhan yang menjadi 

motif masa datang ini, penulis dapatkan setelah penulis melakukan reduksi dan 

verifikasi data. Untuk menguji tingkat validitas data, penulis melakukan metode 

trianggulasi data, yakni membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. Burhan Bungin (2010 : 253-259) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

menghadapi persoalan penting mengenai pengujian keabsahan hasil penelitian. 

Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan melalui : 1) Perpanjangan pengamatan, 

2) peningkatan ketekunan pengamatan, 3) metode trianggulasi, 4) pengecekan 

sejawat, 5) penggunaan bahan referensi. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis mengenai kondisi dan situasi, 

dilapangan, terdapat indikasi-indikasi inkonsistensi dari motif masa lalu  sebagai 

motif awal program Jakarta Hidden Tour. Jika kembali melihat motif masa lalu , 

maka dapat disimpulkan bahwa, motif masa lalu  sebagai motif awal penyelenggaraan 

program Jakarta Hidden Tour memiliki nilai-nilai sosial yang sangat kental terasa. 



154 
 

Nilai sosial tersebut dapat dilihat dari bantuan kemanusiaan moril dan materil yang 

terkandung pada motif masa lalu  dan dilihat sebagai upaya-upaya pemenuhan 

kebutuhan. Indikasi-indikasi inkonsistensi motif penyelenggaraan program Jakarta 

Hidden Tour terlihat pada : 

• Kehidupan perekonomian Ronny Poluan beserta keluarga menjadi lebih baik, 

yang dapat dilihat dari beberapa indikator yakni : Terdapat banyak gerobak baru 

untuk usaha franchise nasi goreng Bandeng di kediaman Ronny Poluan. Pada saat 

penulis bertanya mengenai keberadaan gerobak, secara singkat Ronny Poluan  

mengatakan bahwa gerobak tersebut berasal dari modal yang diberikan oleh pihak 

gereja untuk upaya pembangunan perekonomian masyarakat miskin. Jawaban 

hanya sebatas itu, dan wawancara kembali pada topik awal mengenai Program 

Jakarta Hidden Tour dan kekurang mampuan pemerintah dalam mengurangi 

angka kemiskinan. Selain itu, gesture yang diperlihatkan oleh narasumber ketika 

menjawab pun menjadi sedikit berbeda dibandingkan ketika ia menjelaskan 

program Jakarta Hidden Tour (gesture ketidaknyamanan terlihat cukup jelas oleh 

penulis). 

• Pernyataan yang diberikan oleh salah satu tetangga Ronny Poluan. Ketika ia 

mengetahui tujuan kedatangan penulis ke kediaman Ronny Poluan untuk 

melakukan penelitian, ia memberikan pernyataan berupa : “wah keren ya 

sekarang si Ronny udah maju, dulu mah ngga ada apa-apanya mba, susah.” 
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• Pernyataan yang diberikan oleh Bapak Thomas, selaku salah satu pendamping 

partisipan. Ia mengatakan : “Dulu Ronny orang kaya bu, terus dia sempat 

terpuruk sampe ngga punya apa-apa. Tapi sekarang sudah baik lagi 

kehidupannya. Sudah maju.” 

• Kurang terlihatnya bentuk bantuan-bantuan dan upaya-upaya pemenuhan 

kebutuhan ketika penulis mengikuti langsung perjalanan spesial ini.  

  Berdasarkan hasil observasi, wawancara, pengecekan sejawat dan pengamatan 

berulang yang dilakukan, maka penulis menambahkan motif ekonomi kedalam motif 

masa datang ini. Alasan yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi 

dinamakan motif ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan langkah-

langkah dan tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh Ronny Poluan untuk memenuhi 

kebutuhannya dapat dikatakan sebagai tindakan ekonomi, walaupun untuk alasan 

mikro. Tindakan yang dilakukan seseorang pasti mempunyai alasan yang jelas atau 

karena ada dorongan yang kuat untuk melakukan tindakan ekonomi dengan tingkatan 

yang berbeda. Alasan tersebut bermacam-macam, diantaranya untuk memenuhi 

kebutuhan, memperoleh keuntungan, pemenuhan ekonomi mikro dan sebagainya. 

Kebutuhan setiap orang tidak ada batasnya. Setelah kebutuhan yang satu terpenuhi, 

maka akan muncul kebutuhan lainnya. Sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas.  

Gardner Lindzey, calvin S. Hall dan Richard F. Thompson dalam bukunya 

Psychology (1975, P. 339) mengklasifikasikan motif ke dalam dua hal yaitu:  
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1. Drives (needs). Drive adalah yang penggerak yang mendorong untuk bertindak. 

Drives yang merupakan proses internal secara sadar maupun tidak sadar. Drives 

atau kebutuhan dapat berubah dan bertambah pada kenyataannya. Disebut drives 

primer atau drives yang tidak dipelajari, misalnya: lapar dan haus. Drives yang 

lain diperoleh melalui belajar, misalnya: persaingan. 

2. Incentives. Incentives adalah benda atau situasi (keadaan) yang berbeda di dalam 

lingkungan sekitar kita yang merangsang tingkah laku. Incentives ini merupakan 

penyebab individu untuk bertindak.  

Drive dan incentives pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang logam 

yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Drives memenuhi kebutuhan untuk 

kelangsungan hidup dengan jalan memenuhi kebutuhan psikisnya. Drives yang 

dipelajari memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosialnya. Misalnya: kebutuhan untuk ”disetujui” merupakan drives yang 

dipelajari karena diperolehnya melalui persetujuan orang lain, yaitu bisa orang luar, 

guru atau temannya. Penguat (reinforcer) yang digunakan untuk timbulnya drives 

pada seseorang ini adalah incentives. Insentif ini akan berpengaruh terhadap 

semangat seseorang untuk bertindak. Insentif ini dapat positif dapat pula negatif. 

Dalam penelitian ini, incentives positif berupa keuntungan bagi seluruh pihak yang 

terkait dengan program Jakarta Hidden Tour sedangkan incentives berupa kecaman 

yang sangat besar diberikan oleh pihak-pihak dengan pemikiran yang bertentangan 

dengan konsep program Jakarta Hidden Tour.  
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Seperti telah disebut dimuka, kebutuhan dan motif tidak bisa tampak secara 

langsung dan seketika, oleh karena itu perilaku Ronny Poluan harus dengan cermat 

diamati dan dikaji, termasuk bentuk-bentuk perbuatan dan perilaku Ronny Poluan 

yang saling berhubungan dan bermakna serupa dan pada tahap selanjutnya 

disimpulkan bahwa adanya kebutuhan dari motif itu. Selain pengamatan terhadap 

tingkah laku individu ada jalan lain untuk mengetahui atau meyakini adanya 

kebutuhan dan motif ialah dengan mengetahui pengalaman pribadi yang dialami oleh 

Ronny Poluan sebagai aktor sosial. 

Dalam perspektif etika Adam Smith (dalam Keraf, 1996 : 73-77), suatu 

tindakan dapat dinilai baik atau buruk berdasarkan motif pelakunya, serta akibat atau 

tujuan dari tindakan itu. Pemikiran Smith sejalan dengan pemikiran Imanuel Kant, 

yang menekankan pentingnya motif pelaku. Hanya saja menurut Smith, motif tidak 

saja membenarkan suatu tindakan sebagai baik. Juga motif tidak dengan sendirinya 

membebaskan seseorang dari kesalahan moral. Di sisi lain, akibat tidak dengan 

sendirinya membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan secara moral, karena ada 

tindakan yang berakibat merugikan orang lain, tetapi mempunyai motif yang dapat 

dibenarkan secara moral, atau bahkan sebaliknya. Oleh karena itu, harus ada 

keseimbangan antara motif dan akibat, dan karena itu keduanya harus 

dipertimbangkan secara proporsional. Selain itu, diperlukan konsistensi antara motif 

awal dan motif selanjutnya, agar tujuan mulia program Jakarta Hidden Tour dapat 

terrealisasikan. Walaupun pada kenyataannya, motif pemenuhan kebutuhan 
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masyarakat miskin, melalui beberapa kegiatan social sedang diupayakan 

penyelenggaraannya, yang antara lain Pertama charity, yakni upaya yang dapat 

membantu orang miskin, orang miskin dengan jumlah yang tidak sedikit. Kedua, 

edukasi melalui informal school, upaya pemberian bantuan pendidikan secara gratis 

dan ditujukan pada anak-anak kecil di lingkungan kumuh. Ketiga empowerment, 

yakni upaya pemberian bantuan berupa micro finance.  

 

2.3.2 Konstruksi Nilai Etis Program Jakarta Hidden Tour 

Pembahasan penelitian selanjutnya, akan menghantarkan pada penjelasan dan 

penjabaran mengenai pemaknaan secara sosial program Jakarta Hidden Tour.  

Penulis menggunakan teori konstruksi realitas secara sosial Peter Berger dan Thomas 

Luckmann. Menurut teori ini, individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang 

dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun 

sebagai mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi 

dunia sosialnya (Bungin, 2010:4). Berger dan Luckmann mengatakan bahwa realitas 

sosial terdiri dari tiga macam, yakni (1) Realitas objektif, terbentuk dari pengalaman 

di dunia objektif yang berada di luar individu dan realitas itu dianggap sebagai suatu 

kenyataan, (2) Realitas simbolik, merupakan ekspresi simbolik dari realitas objektif 

dalam berbagai bentuk, (3) Realitas subjektif, realitas yang terbentuk sebagai proses 

penyerapan kembali realitas subjektif dan ralitas simbolik ke dalam individu melalui 

proses internalisasi. (Bungin, 2010:4-5). 
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2.3.2.1 Makna Kemiskinan 

 Miskin, merupakan satu kata dasar yang memiliki banyak sekali arti. Salah 

satu contoh penggunaan kata miskin yang sering kita temui antara lain adalah 

“miskin hati.” Berbeda dengan kata “miskin” secara tunggal yang memiliki banyak 

makna dan dapat ditempatkan dalam berbagai aplikasi, “kemiskinan” lebih memiliki 

makna spesifik yang merujuk pada suatu keadaan, kondisi seseorang atau 

sekelompok orang, terkait dengan upaya pemenuhan hidupnya.  

Kemiskinan dapat menjadi polemik yang berkepanjangan jika menjadi topik 

dalam ranah politik, akan tetapi kemsikinan juga dapat menjadi sesuatu yang diminati 

individu pada umumnya, jika ditempatkan sebagai objek utama dalam suatu ajakan 

kegiatan positif secara sosial. Begitu banyak makna, pengertian dan definisi 

kemiskinan saat ini. Pemaknaan kemiskinan saat ini pun, bergerak mengikuti 

perkembangan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri. Salah satu definisi 

kemiskinan yang digunakan dan dijadikan sebagai landasan pemahaman kemiskinan 

dalam penelitian ini adalah, pemahaman kemiskinan menurut Nasikun. Menurut 

Nasikun (1995), kondisi yang sesungguhnya harus dipahami mengenai kemiskinan : 

“Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan 

terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi 

kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali 

juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan asset 

produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain : 

informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup 

dalam kemiskinan seringkali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang 
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rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang 

sempit dan pengap.” 

 

Dalam penelitian ini, konstruksi mengenai makna kemiskinan memiliki 

peranan yang berarti dalam upaya menyikapi kemiskinan secara universal, hingga 

bagaimana menyikapi kemiskinan sebagai objek utama program Jakarta Hidden 

Tour. Sebagai seorang individu pelaku interaksi sosial, serta memiliki tingkat 

kesadaran yang tinggi dalam memaknai kemiskinan, Ronny Poluan sebagai pengagas, 

pelaksana dan penanggungjawab program Jakarta Hidden Tour beserta Arie 

Budhiman selaku pemegang kebijakan kepariwisataan DKI Jakarta dalam 

pembahasan penelitian ini akan bertindak sebagai individu kreatif yang 

mengkonstruksi hasil pemikiran, pemahaman, dan pengalamnya tersebut sesuai 

dengan frame of reference masing-masing. 

Mulyana (2010), mengatakan bahwa fenomenologi mengkaji bagaimana 

anggota masyarakat menggambarkan dunia sehari-harinya terutama bagaimana 

individu dengan kesadarannya membangun makna dari hasil interaksi dengan 

individu lainnya. Interaksi yang terjadi antara Ronny Poluan dengan masyarakat 

miskin, ketika ia melakukan pembuatan film dokumenter menjadi landasan awal 

pengumpulan data mengenai makna kemiskinan. Percakapan yang terjadi, interaksi 

langsung yang dialami, perekaman kondisi kemiskinan yang dirasakan, dan dilihat 

secara langsung oleh Ronny Poluan secara sadar, pada akhirnya direkonstruksi sesuai 

dengan pengalaman yang Ronny Poluan alami sendiri. 
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“Situasi hidup yang sangat memprihatinkan, ketidakadilan, keterpurukan dan 

bahkan ketidak manusiawian yang tergabung dan menjadi kemiskinan. Satu 

hal yang pasti, saya sadar betul masalah kemiskinan memang tanggungjawab 

semua pihak, dan bukan hanya tanggungjawab pemerintah. Karena 

keterbatasan pemerintah itulah, saya sebagai elemen masyarakat merasa perlu 

membantu mereka, karena kemiskinan ini penyakit jadi harus disembuhkan, 

nah cara nyembuhinnya gimana ya bisa lewat dokter bisa lewat pengobatan 

tradisional. Jadi ngapain si, saya teriak-teriak ke pemerintah." 23 

 

Dalam pemaknaannya mengenai kemiskinan, Ronny Poluan pada dasarnya 

memberikan perbedaan label kemiskinan pada suatu masyarakat. Pertama, 

Kemiskinan adalah kondisi yang timbul ketika individu atau sekelompok individu 

tidak meningkatkan dosis semangat “kompetisi.” Pada kenyataanya memang terdapat 

individu atau masyarakat miskin yang tidak memiliki semangat “berkompetisi” 

dengan diri sendiri dan juga dengan kondisi lingkungannya. Padahal, semangat dan 

jiwa berkompetisi merupakan menu wajib untuk setiap orang, terlebih jika kondisi 

orang tersebut termasuk dalam kategori miskin. Untuk kondisi kemiskinan yang 

pertama ini, Ronny memaknai pemerintah tidak menjadi penanggungjawab atas 

kondisi kemiskinan yang dialami.  

Kedua, Kemiskinan dalam pemaknaan Ronny Poluan adalah suatu 

keadaan ketika seseorang kehilangan esensi diri secara perlahan, karena 

ketergantungan dengan bantuan pihak lain (pemerintah), keterpaksaan 

menerima perlakuan kasar dan hina, serta tak dipedulikan ketika sedang 

mencari pertolongan. Ciri yang paling menonjol pada kategori kemiskinan ini 

 
23 Wawancara Penulis Dengan Ronny Poluan Selaku Penggagas Dan Pelaksana Jakarta Hidden Tour.  
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adalah ketidakmampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. 

Kemiskinan kategori kedua ini, menempatkan pemerintah sebagai 

penanggungjawab utama atas kondisi ketidakberdayaan yang terjadi. Kategori 

kemiskinan kedua ini, termasuk kedalam kemiskinan absolut.  Menurut Ginandjar 

(Dalam Perencanaan Pembangunan di Indonesia, 1997 : 196), Kemiskinan absolut 

adalah kondisi kemiskinan yang terburuk dari tingkat kemampuan keluarga untuk 

membiayai kebutuhan yang paling minimal agar dapat hidup sesuai dengan  martabat 

kemanusiaan. 

Berbeda dengan Ronny Poluan, Arie Budhiman selaku aparatur pemerintahan. 

Mengkonstruksi kemiskinan sebagai kondisi yang tidak hanya bertalian dengan 

ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material dasar. Kemiskinan juga 

terkait erat dengan berbagai dimensi lain kehidupan manusia, misalnya kesehatan, 

pendidikan, jaminan masa depan, dan peranan sosial. Oleh sebab itu, kemiskinan 

hanya dapat dipahami secara utuh apabila dimensi-dimensi lain dari kehidupan 

manusia juga diperhitungkan. 

Arie Budhiman (Narasumber 2) : 

 “Setiap negara pasti memiliki masyarakat miskin, semaju apapun negara 

tersebut. Pemerintah sebagai tempat bernaungnya masyarakat, sangat 

memahami bahwasanya ada banyak sekali pekerjaan rumah yang harus 

dikerjakan. Bukan sekedar asal bisa makan saja, tapi gambarannya setelah 

makan mereka bisa apa. Pemberian bantuan lebih menuju upaya-upaya 

pemenuhan kebutuhan masa depan, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh 

sebab itu, ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lain-lain. Sadar 

potensi yang dimiliki masyarakat, sekaligus sadar akan keterbatasan 
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kemampuan pemerintah, maka harapan adanya kontrol sosial seluruh lapisan 

masyarakat dan rasa percaya itu sangat besar.”24 

 

 Kemiskinan dalam konstruksi sosial Arie Budhiman, dimaknai sebagai 

kondisi serba kekurangan, dan kelemahan berkegiatan yang disebabkan oleh kondisi 

serba keurangan. Hal ini bermuara pada memudarnya nilai-nilai kepercayaan 

masyarakat (masyarakat miskin) pada pemerintah. Memudarnya nilai-nilai 

kepercayaan ini, memperkeruh kondisi masyarakat miskin sehingga kondisi 

masyarakat miskin menjadi semakin tidak berdaya. Selanjutnya, persepsi “pukul rata” 

terhadap penilaian negatif kinerja pemerintah, menggangu kinerja positif pemerintah. 

Pada akhirnya Arie Budhiman berharap, agar masyarakat dapat memberikan 

dukungan, disertai sikap kritis bertanggung jawab terhadap seluruh upaya-upaya yang 

sedang pemerintah jalankan dalam mengurangi angka kemiskinan. 

 

2.3.2.2 Makna Program Jakarta Hidden Tour 

 Menurut teori konstruksi realitas secara sosial Peter Berger dan Thomas  

Luckmann, individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi 

berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai 

mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia 

sosialnya (Bungin, 2010:4). 

 
24 Hasil Wawancara Penulis Dengan Arie Budhiman Selaku Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

DKI Jakarta. 
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Dalam pemaknaan ini, Ronny Poluan dianalogikan sebagai mesin reproduksi 

yang kreatif, ketika menggagas dan menyelenggarakan program Jakarta Hidden 

Tour. Dalam menggagas program Jakarta Hidden Tour, Ronny Poluan tidak serta 

merta menangkap fenomena kemiskinan yang selama ini ia lihat melalui media-media 

massa, tetapi ia mengkonstruksi, serta ikut merasakan kemiskinan sebagai suatu fakta 

sosial yang nyata. Sebagai pembuat film dokumenter dengan tema kemiskinan dan 

kemanusiaan, Ronny Poluan dituntut untuk ikut langsung memahami, mendalami dan 

merasakan rumitnya fenomena kemiskinan agar film yang ia hasilkan benar-benar 

dapat merefleksikan keadaan dan kondisi kemiskinan secara utuh.  

Selain itu, sebagai seorang individu, Ronny Poluan turut menghadirkan 

pengalaman kehidupan pribadinya, ketika sebagai seorang warga negara ia 

mengalami kesulitan memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan seluruh 

pengalaman yang ia miliki, maka fenomena kemiskinan yang tersaji dalam layar kaca 

dan media cetak, beserta seluruh aksesoris yang menempel padanya, benar-benar 

merupakan fakta sosial yang nyata-nyata ada. 

Oleh karena itu, dilandasi seluruh fakta sosial yang ada, maka tergagas dan 

terselenggara lah program Jakarta Hidden Tour sebagai hasil konstruksi dan produksi 

kreatif Ronny Poluan sebagai seorang individu. Program Jakarta Hidden Tour jelas 

memperlihatkan Ronny Poluan sebagai individu penentu dalam dunia sosial yang 

dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Pentingnya memaknai fenomena kemiskinan 

dan seluruh perangkatnya dengan tepat, secara bijaksana harus disertai dengan 
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ketepatan upaya merefleksikan, dan mereproduksi kembali seluruh fakta sosial yang 

dimiliki. Ketepatan mereproduksi fakta sosial, akan sangat besar pengaruhnya pada 

definisi dan komposisi program, yang nantinya akan berpengaruh pada benar 

tidaknya, sesuai tidaknya, dan etis tidaknya program Jakarta Hidden Tour. 

  

Ronny Poluan (Narasumber 1) : 

“Intinya, pertemuan antar individu. Definisi Jakarta Hidden Tour pertama 

adalah mengunjungi atau kunjungan sosial kemanusiaan dan Kebudayaan. 

Faktor yang ada pertama adalah sosial kemanusiaan, lalu pendidikan, dan 

kebudayaan. Kemudian menjadi kontroversi adalah faktor wisata, dimana 

umumnya banyak orang melihatnya dari kata tur. Ada juga faktor ekonomi, 

dimana para pengunjung yang saya sebut partisipan bukannya turis, 

membantu perekonomian karena kita membeli bahan-bahan misalnya buku 

bahkan makanan diantara para warga yang kita kunjungi. Namun Perjalanan 

Sosial - Budaya saya kira jauh lebih tepat. Maka saya sebut perjalanan ini 

sebagai kunjungan sosial budaya.”25 

 

 Pertemuan antar individu, menjadi inti pemaknaan program Jakarta Hidden 

Tour. Dengan bertemunya individu-individu (partisipan dan masyarakat miskin) 

diharapkan, 1) memudarnya kepercayaan diri masyarakat miskin, 2) hilangnya 

martabat masyarakat miskin yang sejatinya merupakan nilai dasar individu, dan 3) 

bergesernya pengakuan masyarakat miskin menjadi kaum yang termajinalkan dapat 

kembali ada. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi selama penulis mengikuti 

pelaksanaan program Jakarta Hidden Tour, interaksi antara partisipan dan 

masyarakat miskin dirasa menjadi salah satu menu utama penyelenggaraan program. 

Melalui proses komunikasi dan interaksi yang terjadi, masyarakat terlihat sangat 

 
25 Wawancara Penulis Dengan Ronny Poluan Selaku Penggagas Dan Pelaksana Jakarta Hidden Tour. 
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menikmati keseluruhan proses ini. Sejalan dengan itu, partisipan sebagai warga 

negara asing juga terlihat sangat nyaman dan berusaha terus berkomunikasi dan 

berinteraksi, walaupun bahasa menjadi kendala utama. Justru, penulis merasakan 

karena kendala bahasa diantara keduanya, timbulah gerakan-gerakan secara 

nonverbal pengganti bahasa, yang semakin menghangatkan keintiman pertemuan dua 

individu beda budaya ini.  

 Sambutan hangat masyarakat miskin, dari awal kehadiran partisipan hingga 

berakhirnya pelaksanaan program Jakarta Hidden Tour ini membuat partisipan 

sangat nyaman. Bahkan Bo, salah seorang partisipan dan mahasiswi asal Australia 

mengatakan bahwa tur yang ia ikuti saat, merupakan kali kedua ia mengikuti program 

Jakarta Hidden Tour. Berikut ini, merupakan cuplikan testimoninya : 

“Terima kasih banyak untuk tour Anda ke kampung Luar Batang, Mesjid 

Istiqlal, Kota Tua dan Sunda Kelapa. We both enjoyed it very much. This was 

my (Bo’s) second tour, but first time for both of us to northern Jakarta. As 

Australians, we believe it is important for us to have a good understanding of 

the people, culture and circumstances of one of our nearest neighbours, 

Indonesia. The Hidden Jakarta Tours help to directly introduce Australians 

(and other foreigners) to Indonesian people. With tour guides acting as 

translators, tour participants can interact with the community, ask questions 

and gain an insight into the lives of a large proportion of the population of 

Indonesia – those who live in ‘kampungs’, in environments vastly different to 

what many in the developed world would be familiar with.” 

“Through this interaction, stepping inside the alleyways and homes of 

kampung residents and through further discussions with Pak Ronny, Ibu 

Anneke and their team, tour participants can gain an understanding of the 

sorts of issues impacting these people’s lives; for example, adequate housing, 

education for children and health care for the community. We would highly 

recommend the Hidden Jakarta Tour as an activity to do while visiting 

Indonesia’s capital – you will learn a lot.” :)  
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 Berbeda dengan Ronny Poluan, Arie Budhiman selaku pemegang kebijakan 

kepariwisataan DKI Jakarta, mengkonstruksi secara berbeda program Jakarta Hidden 

Tour berdasarkan dunia sosial yang ia rasakan. Informasi yang diperoleh Arie 

Budhiman mengenai penyelenggaraan Jakarta Hidden Tour, diperolehnya melalui 

pemberitaan media massa dan laporan partisipan yang pernah mengikuti program ini 

sebelumnya. Dalam wawancara dengan penulis, ia mengatakan bahwa dirinya sudah 

cukup mengetahui bagaimana sistematika pelaksanaan program, apa saja yang 

dilakukan selama program itu berlangsung dan lain sebagainya. Padahal sisi 

objektifitas Arie Budhiman selaku pemegang kebijakan kepariwisataan sangat 

diharapkan, dalam upaya mereproduksi dan menyikapi keberlangsungan program di 

masa yang akan datang. Walaupun tidak dapat dipungkiri subjektifitas bersifat 

manusiawi. Berikut ini, cuplikan wawancara penulis dengan Arie Budhiman : 

 

Arie Budhiman (Narasumber 2) :  

 “Pertama tentu kita harus melihat, apa sih hidden tour itu, kemudian 

siapa penyelenggaranya dan seterusnya. Jadi ketika muncul hidden tour itu ke 

permukaan ya ke media massa dan sebagainya ya itu berasal dari kegiatan 

komunitas lah ya, kelompok-kelompok tertentu, yang memang dikembangkan 

dari media-media komunitas sebetulnya. Awalnya mereka mengklaim sebagai 

katakanlah LSM, walaupun bukan LSM. Saya sebut saja LSM yang peduli 

lingkungan. Dan seperti biasa karena mereka juga apa namanya punya 

komunitas, dan sekarang juga media sosial ini begitu luas jaringannya, 

sehingga. Pak siapa itu namanya, pak Ronny itu kebetulan juga punya 

network dengan temen-temen dia, yang kebetulan punya satu interest yang 

sama yaitu lingkungan pemukiman, fokusnya lebih lagi terhadap lingkungan 

kumuh, nah ini yang menjadi inti kontroversi yang berkembang sekarang. 

Kemiskinan masyarakat, dijadikan objek dan kegiatan itu diorganisasikan 
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oleh pak Ronny ini, nah dengan demikian terjadi yang disebut tadi hidden 

tour itu. Jadi dalam arti kalau menurut persepsi saya, tur yang ilegal. Ilegal 

dilihat dari sisi kode etik pariwisata global, ijin resmi dan sebagainya.”26  

 

 Jika, menilik kode etik kepariwisataan dunia (Global Code of Ethics for 

Tourism) maka pada pasal 1 butir 4 berisi : 

“Pejabat pemerintah mempunyai tugas melakukan perlindungan terhadap para 

wisatawan dan pengunjung serta harta benda mereka; Pejabat pemerintah 

harus memberikan perhatian khusus terhadap keamanan para wisatawan asing 

sehubungan dengan posisi mereka yang rawan. Pejabat pemerintah harus 

memberikan kemudahan dalam penyediaan sarana informasi, peringatan-

peringatan, perlindungan, jaminan dan bantuan khusus yang berhubungan 

dengan kebutuhan wisatawan; kejahatan dan agresi; penculikan atau ancaman 

terhadap para wisatawan dan para pekerja industri pariwisata, demikian pula 

penghancuran sengaja terhadap instalasi-instalasi wisata, harus dihukum 

seberat-beratnya dan dicegah jangan sampai terjadi.” 

 

Program Jakarta Hidden Tour, diselenggarakan dengan mengantongi Legal 

Aspect berupa surat izin penyelenggaraan kegiatan kebudayaan atas nama Yayasan 

Interkultur, akte notaris yang telah disahkan oleh Menkumham. Serta ijin yang 

dikeluarkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, atas dasar kegiatan 

Yayasan Interkultur dalam bidang seni dan budaya. Pengantongan ijin pihak 

penyelenggara Jakarta Hidden Tour tersebut, menjadikan Jakarta Hidden Tour tetap 

menjadi kegiatan ilegal. Pasalnya, Jakarta Hidden Tour tidak memiliki surat ijin 

khusus yang menyebutkan nama Jakarta Hidden Tour sebagai kegiatan utamanya, 

serta tidak bergabungnya pihak pelaksana Jakarta Hidden Tour kedalam ASITA 

 
26 Hasil Wawancara Penulis Dengan Arie Budhiman Selaku Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

DKI Jakarta 
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(Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies). Padahal, di sisi lain, 

pemerintah tetap bertanggung jawab atas keselamatan seluruh partisipan selama 

mengikuti program Jakarta Hidden Tour, sesuai dengan kode etik pariwisata global 

pasal 1 butir 4.  

Sebagaimana yang disampaikan oleh Cucu Ahmad Kurnia, selaku Kepala 

Bidang Informasi Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa paket Jakarta 

Hidden Tour tidak memiliki empat unsur kepariwisataan yakni : Keamanan, 

keselamatan, kenyamanan dan kebersihan.27 Oleh karena itu, sebagai individu yang 

menjadi penentu konstruksi dunia sosial berdasarkan kehendaknya, sejak awal 

terlaksananya program Jakarta Hidden Tour pada tahun 2008, Arie Budhiman 

menggolongkan kegiatan ini sebagai kegiatan yang ilegal dan jauh dari nilai etis. 

 Sejalan dengan Ahmad Kurnia, Ina Veronica Ginting, selaku pemerhati 

kepariwisataan global sekaligus Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Perjalanan 

Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, dalam wawancaranya dengan penulis 

mengatakan : 

“Dasar suatu kegiatan kepariwisataan adalah Community Basis Tourism 

(CBT), yang secara universal kegiatan itu harus dapat meningkatkan taraf 

hidup masyarakat miskin itu sendiri. Taraf hidup yang dimaksud bukan hanya 

dilihat dari sisi ekonomi ya tapi juga dari sisi meningkat ngga moralitas 

dengan adanya Jakarta Hidden Tour ini. Jangan sampai, justru setelah 

program ini terselenggara taraf hidup masyarakat miskin malah semakin 

menurun, terutama moralitas karena moralitas lebih penting dibandingan 

kebutuhan ekonomi. Terlebih jika tidak ada pengawasan dari pemerintah. 

Saya tau program ini, dan menurut saya menang tidak etis untuk dilakukan. 

 
27 Pos Kota, Edisi Minggu 28 Januari 2010. 



170 
 

Akan lebih baik dan bijaksana jika penyelengaraan program ini memenuhi 

standar nilai-nilai yang telah ditentukan, agar apa? Agar tidak ada anggapan 

miring, opini buruk dan penurunan image negara dimata internasional. Image 

negara Indonesia loh ya, bukan image pemerintah.”28 

 

 Sementara itu, Paulus Wirotomo, sosiolog Universitas Indonesia 

mengungkapkan bahwa Jakarta Hidden Tour bukan fenomena baru, terutama di 

dunia internasional. Penyelenggara Jakarta Hidden Tour secara kreatif mengolah 

realitas sosial ini menjadi paket wisata yang menarik para wisman. Program Jakarta 

Hidden Tour tidak bisa dinilai dari etika dan asas kepatutan.  

“Warga lokal mungkin tidak terganggu, tapi kita harus bertanya ke diri kita 

sendiri apakah ini pantas dipertontonkan?. Oleh karena itu untuk 

menanggulangi hal-hal semacam ini, supaya kemiskinan tidak dijadikan 

tontonan, pemerintah harus berupaya mengentaskan kemiskinan.”29 

 

2.3.2.3 Makna Partisipan Program Jakarta Hidden Tour 

Penelitian, pengamatan dan pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai 

warga negara asing yang menjadi partisipan program Jakarta Hidden Tour. 

Partisipian merupakan faktor penting selanjutnya. Terdapat banyak pertanyaan 

muncul seiring pembahsan warga negara asing sebagai partisipan. Pertanyaan yang 

sering muncul antara lain mengapa para partisipan program Jakarta Hidden Tour 

rata-rata warga negara asing dan bukan warga negara Indonesia?, Apakah pihak 

penyelenggara secara sengaja mempromosikan program Jakarta Hidden Tour hanya 

pada warga negara asing?, mengingat keikutsertaan warga negara asing sebagai 

 
28 Hasil Wawancara Penulis Dengan Ina Veronica Ginting Selaku Pemerhati Kepariwisataan 

Indonesia. 
29 Koran Jakarta, Edisi Sabtu 11 Juli 2009. 
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partisipan Jakarta Hidden Tour menuai rasa kecewa dari banyak masyarakat umum, 

dan pihak pemerintah yang serta merta kontra dengan pelaksanaan program ini. 

 

Ronny Poluan (Narasumber 1) : 

“Jangan melihat partisipan sebagai orang asing, tapi lihatlah mereka sebagai 

saudara dengan niatan baik. Para peserta Jakarta Hidden Tour umumnya 

sangat antusias atas tur ini. Mereka mengutarakan kepuasan mereka karena 

dapat melihat Jakarta dari sisi kemanusiaannya yang mendasar, mereka juga 

sangat terharu mendapati keramah-tamahan rakyat yang kendati dalam situasi 

dan kondisi yang memprihatinkan tetap tersenyum dan baik hati. Para peserta 

juga belajar mengenai hidup yang dialami oleh masyarakat yg berkekurangan 

dan kurang akses tetapi setiap hari bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Para peserta menyatakan sangat beruntung dapat mengikuti tur seperti 

ini dan juga memuji pendekatan sosial kemanusiaan tur ini, dan senantiasa 

bersedia untuk dapat membantu program-program bantuan sosial, pendidikan, 

dan pendayagunaan masyarakat yang akan diselenggarakan sebagai 

konsekuensi logis dari tur ini, dan memberikan alamat email untuk dapat 

dihubungi. 

Selanjutnya, kenapa bukan warga negara Indonesia? Sebenernya ingin sekali, 

tapi lagi-lagi perbedaan pemikiran orang Indonesia “ngapain gue ke orang-

orang miskin bayar lagi.”  Padahal salah betul itu, anda bayangkan jika anda 

sudah terlupakan kemudian anda dikembalikan ke fitrah anda sebagai 

manusia, apalagi sesama bangsa. Karena jangan ngarepin masyarakat miskin 

mau mulai duluan, mereka proud nya aja udah ngga punya.”30 

 

Partisipan program Jakarta Hidden Tour, dimaknai Ronny Poluan sebagai 

saudara, sesama manusia dengan ketulusan hati ingin membantu saudara lainnya 

(masyarakat miskin). Disamping itu, sepanjang penyelenggaran program Jakarta 

Hidden Tour, tidak pernah ada nilai traumatis partisipan selama mengikuti program 

Jakarta Hidden Tour ini. Bahkan ketertarikan partisipan dalam bentuk 

 
30 Wawancara Penulis Dengan Ronny Poluan Selaku Penggagas Dan Pelaksana Jakarta Hidden Tour. 
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keikutsertaannya kembali dalam program Jakarta Hidden Tour, dimaknai sebagai 

makna objektif yakni “tidak adanya kesalahan dalam program ini.”  

 

 

Gambar 2.4 

Salah Seorang Partisipan Asal Australia Sedang Bercanda  

Dengan Anak-anak Di Wilayah Pemukiman Kumuh 

 

Dokumentasi diatas memperlihatkan dengan jelas kualitas interaksi antara 

partisipan dengan masyarakat miskin selama berlangsungnya program Jakarta 

Hidden Tour. Partisipan tampak sangat nyaman dengan seluruh rangkaian program 

hingga hal-hal kecil seperti naik becak, bernyanyi bersama anak-anak kumuh, masuk 

dan melihat isi mushola yang dijadikan sarana penyampaian pendidikan, hingga 

membantu kegiatan keseharian masyarakat miskin yang dikunjungi. Sejalan dengan 

hal tersebut anak-anak yang tertempa interaksi dengan partisipan lebih banyak 

dibandingkan dengan orang dewasa, merasa sangat nyaman dengan kehadiran 

partisipan.  
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Berikut ini jawaban dari partisipan program Jakarta Hidden Tour yakni Bo 

Raphael (warga negara Australia) dan Arnold (warga negara perancis), ketika penulis 

bertanya mengenai keikutsertaannya dalam program Jakarta Hidden Tour. 

Bo Raphael (Partisipan, warga negara Australia) :  

“Tidak ada unsur eksploitasi kemiskinan disini, masyarakat senang kami 

datang, dan kami senang bisa datang dan ikut sedikit membantu. Kenapa tidak 

etis, kita semua bersaudara hanya saja kulit saya lebih putih dan badan saya 

lebih tinggi. Tapi selebihnya kita sama.” 

 

Arnold (Partisipan, warga negara Perancis) :  

"Touring the Luar Batang area of Jakarta with Jakarta Hidden Tours was a 

truly rewarding experience. Ronny and Anneke emphasize the human 

interaction part of the tour, so you not only see the sites of Jakarta but also 

get to interact with the people. They are willing to tailor the tour to meet your 

specific interests, and are also more than happy to discuss Indonesia's 

history, culture, and social issues along the way. I highly recommend Jakarta 

Hidden Tours to anyone wanting to see the 'real Jakarta'. I definitely plan on 

going on another one of their tours in the near future." 

 

Dalam konstruksi realitas secara sosial (Bungin, 2010:4-5), Peter Berger dan 

Thomas Luckmann mengatakan bahwa realitas objektif, terbentuk dari pengalaman di 

dunia objektif yang berada di luar individu dan realitas itu dianggap sebagai suatu 

kenyataan. Pengalaman partisipan program Jakarta Hidden Tour dari awal 

pelaksanaan hingga saat ini memiliki pernyataan pengalaman yang hampir sama atau 

memiliki benang merah yang sama, yakni tidak ada alasan apapun yang bisa 

menghalangi seseorang untuk membantu saudaranya, “berbeda kewarganegaraan 

bukan berarti para partisipan tidak boleh membantu masyarakat yang memerlukan 

bantuan.”  
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Selain itu, keinginan warga negara asing dalam pelaksanaan program ini, 

berasal dari dalam diri partisipan itu sendiri, tanpa unsur paksaan. Menurut Arnold, 

partisipan asal Perancis yang telah dua kali mengikuti Jakarta Hidden Tour, ia 

mengetahui adanya program ini dari pengalaman teman seprofesinya yang pernah 

mengikuti program ini sebelumnya.  

Keseluruhan pengalaman warga negara asing sebagai partisipan, merupakan 

pengalaman objektif, dan dianggap sebagai suatu realitas nyata yang berada diluar 

diri Ronny Poluan sebagai individu. Dikatakan pengalaman objektif karena, tidak ada 

upaya setting yang dilakukan oleh Ronny Poluan sebagai penyelenggara. Masyarakat 

miskin, berbicara, dan berinteraksi secara apa adanya. Apa yang masyarakat 

pelihatkan kepada partisipan merupakan fakta nyata yang terjadi. 

 

Arie Budhiman (Narasumber 2) :  

“Kalau bicara mengenai tourism, secara internasional kita punya kode etik 

pariwisata global. Dan salah satu kode etik pariwisata global itu berisi 

memberikan jaminan kebebasan kepada manusia untuk menjelajah 

kemanapun dan tidak ada larangan siapapun untuk berpergian kemanapun 

yang ia inginkan. Intinya ada di kemiskinan yang dipublikasikan, bukan pada 

partisipan. Selain itu dari sisi lain harus ada unsur melindungi kalau dilihat 

dari aspek industri, tentu harus melindungi dong. Ini kan ada satu tur yang 

ilegal, masa dibiarkan kemudian kalau terjadi apa-apa diantara para 

partisipannya siapa yang bertanggung jawab, nanti seperti biasa yang 

disalahin lagi ya pemerintah, kan seperti itu ya. Padahal kan ya faktor-faktor 

seperti yang saya sebutkan tadi seperti keamanan, kenyamanan ini dipastikan 

tidak dipertimbangkan oleh si penyelenggara, gitu. Karena apa, saya yakin 

bahwa si penyelenggara ini semata-mata hanya tadi, dia bergerak sekali lagi, 

dia bergerak di dalam komunitasnya dan sangat sedikit. Ngga ada tuh jual 

paket wisata kamu cari di seluruh dunia ya jual paket wisata yang katakanlah 
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tadi nyerempet-nyerempet bahaya kemudian juga, ke tempat-tempat yang 

barangkali kumuh atau tidak standar-standar jaminan keamanan, keselamatan, 

dan kenyamanan jangan lupa. Turisme kan tadi travel and hospitality 

industry, nah disana kan harus ada kenyaman dan lain-lain, nah itu kira-

kira.”31  

 

 
Gambar 2.5 

Sebanyak 60 Partisipan Asal Australia  

Mengikuti Program Jakarta Hidden Tour 

 

Gambar 2.5, memperlihatkan partisipan warga negara Australia yang sedang 

mengikuti program Jakarta Hidden Tour di wilayah Luar Batang, Jakarta Utara. Pada 

pelaksanaannya sebanyak 60 partisipan ini dibagi menjadi tiga kelompok. Ditengah-

tengah perjalanannya, salah seorang partisipan mengalami kecelakaan, kaki salah 

seorang partisipan terperosok dan terjepit diantara jembatan kayu yang telah lapuk, 

sehingga pada akhirnya partisipan tersebut tercebur kedalam kali yang sangat kotor. 

 
31 Hasil Wawancara Penulis Dengan Arie Budhiman Selaku Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata   

DKI Jakarta. 
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Peristiwa tersebut membuat beberapa partisipan lainnya memutuskan untuk 

menghentikan dan menyudahi perjalanannya. Hal inilah yang menjadi alasan rasional 

pemerintah sebagai penanggung jawab resmi sekaligus sebagai “tuan rumah” 

mengkategorikan program Jakarta Hidden Tour sebagai kegiatan wisata ilegal, 

karena tidak mengandung empat unsur dasar kepariwisataan, yakni keamanan, 

keselamatan, kenyamanan dan kebersihan. 

 Sedangkan dalam pemaknaan Arie Budhiman, partisipan dimaknai “fragile.” 

Artinya lebih dari sekedar warga negara asing yang sedang melakukan kegiatan 

kunjungan, partisipan dapat mempengaruhi kredibilitas hingga kondusifitas negara 

secara universal. Tanggung jawab pemerintah sebagai “tuan rumah” harus tetap 

terimplementasi dalam pelaksanaan program Jakarta Hidden Tour. Menjaga 

kemanan, keselamatan dan kenyamanan partisipan sebagai warga negara asing tetap 

menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, selama partisipan melakukan 

kunjungan di wilayah negara Indonesia, walaupun partisipan yang mengikuti 

program Jakarta Hidden Tour tidak terdaftar secara resmi. Hal ini, merupakan 

realitas objektif pemerintah, dalam memaknai partisipan sebagai hasil konstruksi 

realitas secara sosial. 
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2.3.2.4 Makna Masyarakat Miskin  

Realitas simbolik, merupakan ekspresi simbolik dari realitas objektif dalam 

berbagai bentuk (Bungin, 2010:4-5). Dalam perkembangannya, saat ini masyarakat 

miskin terus tumbuh dan berkembang, karena masyarakat miskin tersebut harus 

selalu menjaga dan membangun kelangsungan kehidupan sosialnya. Upaya menjaga 

eksistensi itulah yang kemudian menuntut individu dalam masyarakat miskin 

menciptakan tatanan sosial. Tatanan sosial itu bermula dari eksternalisasi, yakni; 

pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam 

aktivitas fisik maupun mentalnya (Berger, 1991:4-5). 

Masyarakat miskin sebagai realitas obyektif menyiratkan adanya gambaran 

kekuatan kesatuan (pelembagaan) di dalamnya. Proses pelembagaan 

(institusionalisasi) diawali oleh proses internalisasi dan muncul menjadi proses 

eksternalisasi yang dilakukan berulang-ulang sehingga terlihat polanya dan dipahami 

bersama yang kemudian menghasilkan kebiasaan (habitualisasi). Habitualisasi 

memunculkan tradisi (mungkin tradisi baru) yang kemudian diwariskan ke generasi 

selanjutnya melalui bahasa yang digunakan, perilaku antar individu. Dalam penelitian 

ini realitas simbolik, merupakan ekspresi yang terdiri dari kebiasaan yang lama-

kelamaan menjadi suatu realitas objektif yang ada dan terjadi di dalam tatanan sosial 

masyarakat miskin. 

Berdasarkan hasil obeservasi dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

terlebih ketika penulis mengaikuti pelaksanaan program Jakarta Hidden Tour selama 
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satu hari penuh. Realitas Simbolik yang diberikan oleh masyarakat miskin, menjadi 

suatu kekuatan dan daya tarik tersendiri spesial bagi seluruh partispian yang 

mengikuti program Jakarta Hidden Tour. Setiap partisipan mengatakan bahwa apa 

yang diperlihatkan oleh masyarakat miskin selama mereka melakukan interaksi 

(antara masyarakat msikin dan partisipan).  

Masyarakat miskin yang menjadi tujuan utama program Jakarta Hidden Tour 

sebagai kenyataan menyiratkan bahwa realitas obyektif ditafsiri secara subyektif oleh 

individu. Dalam proses menafsiri itulah berlangsung internalisasi, yang terjadi di 

dalam diri partisipan program Jakarta Hidden Tour. Kemiskinan dan masyarakat 

miskin yang ada di dalam fenomena kemiskinan di DKI Jakarta, berada dalam 

pemaknaan yang berbeda antara Ronny Poluan sebagai penyelenggara program dan 

Arie Budhiman selaku pemegang wewenang kepariwisataan di DKI Jakarta. 

Masyarakat miskin yang menjadi pusat perhatian dari fenomena kemiskinan 

dalam penelitian ini, memang memiliki daya tarik tersendiri yang menjadi suatu 

realitas simbolik. Realitas ini kemudian ditangkap oleh Ronny Poluan selaku pihak 

penyelenggara untuk dikaji lebih lanjut. Pengkajian yang dilakukan oleh Ronny 

Poluan, menghasilkan upaya kemanusiaan yang tertuang dalam isi program Jakarta 

Hidden Tour. Pengalaman yang dialami sendiri oleh Ronny Poluan mengenai 

kehidupan masyarakat miskin, mengkonstruksi Ronny Poluan sebagai upaya yang 

dapat menghasilkan realitas simbolik lainnya, seperti interaksi sosial, percakapan 
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diantara keduanya, keintiman komunikasi, hingga bantuan yang diberikan partisipan 

kepada masyarakat miskin.  

Ronny Poluan, mekonstruksi masyarakat miskin sebagai sesama saudara, 

tidak ada perbedaan antara partisipan dengan masyarakat miskin. Selain itu Ronny 

Poluan memiliki pemikiran bahwa “imunitas terhadap kemiskinan sama halnya 

dengan slavery itu adalah crime against humanity.” Dengan pemikiran seperti itu, 

semakin menguatkan Ronny Poluan menjalankan program ini.  

Ronny Poluan : 

“Tidak ada yang salah dan dirugikan, saya datang mau membantu kok. Dan 

selama ini masyarakat fine-fine aja, malah mereka nanya kapan datang lai. 

Masyarakat miskin yang kami kunjungi di wilayah kumuh memprihatinkan, 

mereka butuh bantuan. Untuk itu perlu dibantu, terutama oleh pemerintah 

yang menjadi penanggungjawab utama. Kami sendiri baru dapat berusaha 

sejauh "fee-donation" kami dari para peserta, sedikit demi sedikit meliputi: 

bantuan sosial karitatip, kemudian baru sebuah sekolah informal kecil di salah 

satu lokasi, dan sekedar micro-finance sejauh yang dapat kami jangkau.”32 

 

Wawancara dengan Mba Nur sebagai masyarakat miskin pun dilakukan oleh 

penulis. Sebagai warga kampung Luar Batang, Jakarta Utara, sekaligus kordinator 

pembagian Beras Miskin (Raskin) untuk masyarakat, Mba Nur mengatakan bahwa : 

“ya lumayan lah mba, kalau mami papi kesini (baca: Ronny Poluan beserta 

istri) kadang 50 ribu, ya tergantung. Tapi papi mami, pernah bantuin biaya 

berobat kaka saya mba, yang waktu itu sakit parah. Pernah juga waktu itu 

mami minta tolong saya buat dateng ke hotel, udah panas-panasan naik 

angkot tapi mami cuma ngasih 50 ribu, tapi ya lumayan lah mba.” 33 

 

 
32 Wawancara Penulis Dengan Ronny Poluan Selaku Penggagas Dan Pelaksana Jakarta Hidden Tour. 
33 Hasil Wawancara Penulis Dengan Nur, selaku masyarakat miskin sekaligus kordinator masyarakat 

miskin untuk program-program kemasyarakatan (kordinator raskin, dll). 
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Berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Mba Nur, Mba Wati merasakan hal yang 

berbeda.  

“Malu sih mba sebenernya, pengennya tuh kerja yang bener dapet duit yang 

bener. Ada si mba, yang dikasi tapi ngga rata. Kalo sekolahan ada si tuh di 

masjid dia belajar bahasa Inggris tapi orang-orang sini pada takut mba. 

Soalnya pada takut itu…disuruh masuk Kristen, apalagi yang ngajar ada yang 

bule juga.”34 

  

 Apa yang dirasakan oleh Mba Wati, memiliki nilai dan makna yang jauh 

berbeda dengan apa yang di rasakan oleh Mba Nur, ini terjadi karena adanya 

perbedaan pengalaman antara keduanya. Pengalaman yang dialami langsung oleh 

mba Wati akan mempengaruhi stock of knowledge dirinya dan mungkin akan 

mempengaruhi proses konstruksi program Jakarta Hidden Tour masyarakat miskin 

lainnya, karena realitas simbolik yang diperlihatkan oleh Mba Wati dapat menjadi 

realitas objektif masyarakat miskin lainnya. 

Arie Budhiman : 

“Sebenarnya masyarakat yang jadi tujuan Hidden Tour harus tahu, posisi 

mereka ada dimana ketika orang-orang itu datang, mereka sebagai wisatawan 

kah atau sebagai apa. Walaupun ketika secara subjektif dia menyatakan 

sesuatu yang positif, ada charity misalnya. Sebenarnya bohong juga ngga 

juga, dia mengeksploitasi aja, cover storynya gitu. Jadi ngga bener seperti 

yang dia bilang karena waktu itu dapet tentangan juga kan dia dari biro-biro 

perjalanan wisata dan lain sebagainya seolah-olah kemudian dia mekanisme 

pertahanannya kemudian dia bilang oh ini charty lah ini ini ini, padahal ngga 

bener juga. Kami juga telah dan akan terus berupaya untuk memakmurkan 

masyarakat khususnya warga Jakarta dengan dinas-dinas terkait lainnya.”35 

 

 
34 Hasil Wawancara Penulis Dengan Mba Wati, masyarakat miskin sekaligus ibu dari seorang anak 

yang mengikuti program pengajaran gratis, yang termasuk dalam program Jakarta Hidden Tour. 
35 Hasil Wawancara Penulis Dengan Arie Budhiman Selaku Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

DKI Jakarta. 
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 Perbedaan konstruksi sosial antara Ronny Poluan dan Arie Budhiman sangat 

terlihat. Realitas simbolik yang diterima oleh Arie Budhiman terkait dengan realitas 

simbolik yang diperlihatkan oleh Ronny Poluan sebagai penyelenggara. Pemberian 

bantuan dalam upaya charity bagi Arie Budhiman dianggap sebagai suatu simbol 

semu “cover story” program Jakarta Hidden Tour saja, dan bukan merupakan realitas 

objektif yang sebenarnya. 

 

2.3.2.5 Nilai Kehormatan Berbangsa dan Bernegara 

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai nilai etis menjadi pembahsan 

utama. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai motif yang 

melatarbelakangai Ronny Poluan menggagas dan melaksanakan program Jakarta 

Hidden Tour, nilai-nilai kemanusiaan seperti kepekaan yang berujung pada upaya 

memberikan bantuan pada masyarakat miskin terasa sangat jelas, walaupun pada 

perkembangannya motif tersebut berkembang hingga mengandung motif ekonomi. 

Pada awal rencana penggagasan program Jakarta Hidden Tour, pemikiran Ronny 

Poluan hanya terbatasa pada sisi dan nilai-nilai humanisme, akan tetapi sisi etika dan 

niai etis yang kemudian menjadi sesuatu yang diperdebatkan kurang mendapatkan pra 

pemikiran yang matang.  

Berjalannya program Jakarta Hidden Tour hingga saat ini, justru 

mengundang perbedaan pendapat masyarakat umum dari sisi kandungan nilai etis 

program tersebut. Pertanyaan-pertanyaan dengan asumsi negatif pun kemudian 
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berkembang. Seperti mengapa kemiskinan yang diperlihatkan, mengapa 

penyelenggara tega memperlihatkan orang-orang yang kelaparan kepada orang lain, 

hingga opini mengenai ekspoitasi kemiskinan tanpa mengindahkan harga diri bangsa 

di hadapan warga negara asing.  

Keputusan etis adalah keputusan mengenai apa yang benar dan apa yang 

salah. Oleh karena itu, keputusan etis termasuk keputusan yang sulit dan rumit. 

Sementara sikap dan keputusan etis mau tidak mau harus dilakukan, dan tidak bisa 

dihindari. Karena ia bagian kehidupan manusia. Keputusan etis harus memiliki 

prinsip-prinsip etis yang digunakan dalam pengambilan keputusan, terkait dengan 

nilai-nilei etis berbangsa dan bernegara. Ronny Poluan sebagai warga negara 

Indonesia, memiliki hak dan kewajiban dirinya yang telah diatur dalam banyak sekali 

peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah hak dan kewajiban warga 

negara Indonesia menurut UUD 1945 : 

• Setiap orang (warga negara Indonesia) berhak atas kebebasan meyakini 

kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 

• Setiap orang (warga negara Indonesia) berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, 

serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia. 
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Ronny Poluan (Narasumber 1) : 

“Saya merasa bangga dengan Jakarta Hidden Tour, karena pada saatnya 

justru saya tengah mengangkat harkat kemanusiaan dengan mempertemukan 

antara pribadi manusia pada sebuah tataran yang tak membedakan status 

sosial, pendidikan, latar belakang, dll. Sangat berhubungan sekali karena nilai 

kehormatan berbangsa dan bernegara kan justru terletak pada wujud nyata 

kepedulian dan kesadaran nilai-nilai sosial kemanusiaan, keadilan dan 

kemakmuran yang hendak dicapai bagi seluruh rakyat Indonesia. Liat butir-

butir Pancasila. Justru Pembiaran atas kemiskinan yang terjebak dalam 

pusaran ketidak-adilan dapat dikategorikan kejahatan terhadap 

kemanusiaan.”36 

 

Penerapan etika sosial, yang oleh Ronny Poluan dalam hal ini menyangkut 

hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan dan langsung maupun 

secara bersama dan dalam bentuk kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap 

kritis terhadap pandangan-pandangan kemanusiaan dan ideologi, sikap dan pola 

perilaku dalam pelaksanaan Jakarta Hidden Tour. Dan yang paling penting adalah  

mengenai tanggung jawab Ronny Poluan sebagai warga negara Indonesia terhadap 

makhluk hidup lainnya, serta alam semesta pada umumnya.  

Tujuan dan fungsi dari etika sosial yang dilakukan oleh Ronny Poluan pada 

dasarnya adalah untuk menggugah kesadaran setiap individu sebagai warga negara 

Indonesia akan tanggung jawab individu sebagai manusia dalam kehidupan bersama 

dalam segala dimensi dan tertuang dalam program Jakarta Hidden Tour. Melalui 

Jakarta Hidden Tour, Ronny Poluan mengajak individu untuk melihat dan bertindak 

 
36 Wawancara Penulis Dengan Ronny Poluan Selaku Penggagas Dan Pelaksana Jakarta Hidden Tour. 
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bukan dari sudut pandang kepentingan pribadi saja (harga diri pribadi), melainkan 

kebahagiaan bersama (kemakmuran melalui bantuan yang diberikan). 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ronny Poluan. Realitas subjektif 

Ronny Poluan sebagai seorang warga negara terbentuk sebagai proses penyerapan 

kembali atas realitas fenomena kemiskinan, kemanusiaan dan ketidakadilan sebagai 

realitas objektif  dan realitas simbolik yang ada pada masyarakat miskin ke dalam 

dirinya sebagai warga negara melalui proses internalisasi. (Bungin, 2010:4-5). 

Realitas subjektif sebagai hasil konstruksi sosial dalam penelitian ini merujuk pada 

bantuan kemanusiaan (materil dan moril) yang diberikan untuk masyarakat miskin, 

sebagai nilai dan rasa kebanggaan berbangsa dan bernegara.  

Lain halnya dengan Arie Budhiman, selaku Kepala Dinas Pariwisata DKI 

Jakarta, serta merta ia menolak penyelenggaraan program Jakarta Hidden Tour 

karena dalam pemaknaannya Jakarta Hidden Tour dianggap sebagai kegiatan 

menjelek-jelekan bangsa dan negara. Dalam wawancara yang dilakukan dengan 

penulis, Arie Budhiman mengatakan : 

Arie Budhiman : 

“Setiap negara pasti punya daerah-daerah kumuh, kalau kita menyebut New 

York begitu glamour kota itu, tapi sebenarnya mereka punya Bronx daerah-

daerah kumuh seperti itu. Los Angels juga punya, padahal negara-negara itu 

sudah termasuk negara maju di dunia, ya semualah ya hampir semua negara 

atau kota itu pasti punya daerah-daerah kumuh seperti itu. Dilihat dari sisi itu, 

atau manapun bagaimanapun ya tidak ada nilai kehormatan di dalamnya. 

Ketika dia mengklaim atau bahkan membanggakan, mempromosikan sesuatu 

yang negatif, kira-kira kan ya seperti itu, itu sesuatu yang negatif lah. Saya 

pikir negatif tapi ya tempatnya negatif ya dinda bisa, bukan perjalanannya 
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sendiri atau apa ya. Tapi dia memamerkan sesuatu kekurangan-

kekurangan tepatnya barangkali seperti itu, yang dimiliki oleh bangsa 

ini, oleh Kota Jakarta ini. Itu rasanya dari etika ya tidak masuk, gitu 

kan. Kok kamu, siapapun katanya warga negara Indonesia, kenapa anda 

ko mesti memamerkan, dan menjual pada akhirnya tidak hanya 

memamerkan saja kemudian konteksnya menjual mengkomersilkan 

kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Ya kalau dia bilang, ya ini kan 

hak azazi saya, ya kalau kembali seperti itu pada akhirnya kan ya tinggal kita 

di pihak yang mana melihat persoalan ini. Kalau di pihak dia dia mengatas 

namakan kebebasan, hak azazi bahkan dia bilang oh ini pro tour segala 

macem ya boleh-boleh saja.” 37 

 

Menurut Arie Budhiman, tindakan dan keputusan yang diambil oleh Ronny 

Poluan  dilandaskan pada makna-makna subyektif  yang dimilikinya, dengan tujuan 

pemenuhan kehendaknya. Dalam hal ini, penyelenggaraan program Jakarta Hidden 

Tour berada di luar nilai-nilai diri Ronny Poluan sebagai seorang warga negara. 

Penyelenggaraan program Jakarta Hidden Tour, yang diselenggarakan atas dasar 

kehendak si penyelenggara dan merupakan hasil dari makna-makna subjektif, terlihat 

pada setting cover program Jakarta Hidden Tour.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Arie Budhiman, 

ia mengatakan dilihat dari latar belakang yang dimiliki Ronny Poluan yakni sebagai 

seorang seniman, wajar saja kalau Ronny Poluan menyelenggarakan program Jakarta 

Hidden Tour. Ini disebabkan oleh dirinya memerlukan media aktualisasi diri dan 

Jakarta Hidden Tour lah sarana yang ia gunakan. Dengan karakteristik Ronny Poluan 

sebagai seniman yang nyentrik, eksentrik jelas saja nilai-nilai kebanggaan berbangsa 

 
37 Hasil Wawancara Penulis Dengan Arie Budhiman Selaku Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

DKI Jakarta. 
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dan bertanah air menjadi pudar dan tertutup dengan ideology serta kehendak yang 

dimiliki oleh Ronny Poluan sebagai realitas subjektifnya. 

Keputusan etis merupakan keputusan yang sangat sulit,  banyak individu yang 

setuju dengan prinsip-prinsip etis tetapi tidak selalu setuju dengan penerapan prinsip-

prinsip itu dalam kasus yang nyata. Tugas etika bukan untuk menjelaskan soal-soal 

supaya orang–orang mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak, melainkan harus 

menolong orang untuk berbuat benar. Etika dapat membantu seseorang dalam 

pemilihan etis dengan cara menolong seseorang untuk mendekati pemilihan itu 

dengan pikiran yang lebih cerdas. Pemaknaan program Jakarta Hidden Tour, jika 

dilihat dari sisi etika berbangsa dan bernegara memiliki konsekuensi yang sangat 

tinggi. Bukan bermaksud untuk menutup-nutupi keadaan dan fakta nyata yang ada, 

tetapi dalam cakupan ini, nilai kemanusiaan yang diusung program Jakarta Hidden 

Tour akan menjadi semakin memiliki ethics value, ketika tetap mengindahkan dan 

menguatkan martabat dan harga diri bangsa. 

Etika yang lebih memperhatikan soal-soal yang pengaruhnya besar, entah 

pengaruh baik atau pengaruh buruk. Etika mempelajari prinsip-prinsip yang lebih 

pokok dan universal. Keputusan-keputusan etis selalu berdasar atas alasan-alasan 

yang dianggap berlaku untuk segala orang. Ketika keputusan yang diambil tidak 

mengindahkan nilai-nilai universal dan tidak berlaku pada setiap orang, maka 

keputusan tersebut tidak dapat dikatakan keputusan etis. 
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2.3.2.6 Nilai Keagamaan 

 Dalam negara Republik Indonesia, jelas disebutkan bahwa setiap warga 

negara Indonesia bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing.  Tidak 

dapat disangkal, agama memiliki hubungan erat dengan moral (etika). Dalam praktek 

kehidupan sehari-hari, motivasi kita yang terpenting dan terkuat bagi perilaku etis 

adalah agama. Oleh karena itu, sering kita dengar bahwa agama merupakan suara hati 

nurani yang paling murni. Setiap agama mengandung suatu ajaran moral yang 

menjadi pegangan bagi para pengikutnya. Jika kita membandingkan berbagai agama 

yang ada di Indonesia, memang terdapat perbedaan penerapan dalam kehidupan 

sehari-hari, akan tetapi dibalik perbedaan tersebut, terdapat landasan fundmental yang 

sama. Karena, agama berasal dari Tuhan. 

  Dalam pelaksanaan program Jakarta Hidden Tour, Ronny Poluan tergerak 

untuk membantu sesama makhluk Tuhan (masyarakat miskin). Menurut agama 

(katolik) yang ia pahami, berbuat kebajikan terhadap sesama umat Tuhan merupakan 

suatu kwajiban dan keharusan. Wajib memberi makan orang yang kelaparan, wajib 

memberi pakaian untuk orang yang kedinginan. Pemahaman mengenai etika-etika 

agama yang ia dapatkan selama ini, dijadikan landasan fundamental ketika 

pelaksanaan Jakarta Hidden Tour berlangsung.  

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pelaksanaan program Jakarta Hidden Tour 

terpengaruh karena faktor keimanan Ronny Poluan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan.  
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Ronny Poluan :  

“Dari segi agama : saya yakin bahwa setiap agama termasuk agama yang saya 

anut mewajibkan untuk memperhatikan dan membantu sesama manusia, 

apalagi yang berkekurangan.” 38 

 

Keputusan etis, pada dasarnya dipengerahui oleh beberapa faktor yang 

berpengaruh, diantaranya adalah : 

• Iman, yaitu kepercayaan dan kesetiaan manusia kepada Tuhan atau kepada 

sesuatu yang yang lain yang dianggap terpenting. Kelakuan kita terpengaruh oleh 

pentingnya Tuhan atau sesuatu yang dianggap terpenting dalam kehidupan setiap 

individu. Apa yang kita perbuat akan tergantung pada apa yang kita percayai . 

• Tabiat. Tabiat atau sifat-sifat batin. Perbuatan lahiriah berakar dalam batin 

seseorang juga mempengaruhi perkembangan batinnya. Karena itu, 

perkembangan kepribadian yang baik merupakan tugas penting untuk setiap 

orang. Etika menyangkut kebaikan dan keburukan diri kita, maupun perbuatan 

kita. Kita harus menjadi orang-orang yang baik sehingga kita dapat melakukan 

perbuatan-perbuatan yang baik. Kebajikan-kebajikan seperti ketulusan, kasih, 

keadilan dan kesetiaan harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Hati nurani kita 

perlu berkembang sehingga bersuara selaras dengan kehendak Tuhan (point yang 

pertama). 

• Lingkungan sosial atau orang-orang lain. Kelakuan dan keputusan-keputusan kita 

dipengaruhi oleh pandangan masyarakat tentang baik dan buruk. Kita dipengaruhi 

 
38 Wawancara Penulis Dengan Ronny Poluan Selaku Penggagas Dan Pelaksana Jakarta Hidden Tour. 
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oleh individu-individu seperti orang tua, teman, tokoh masyarakat, dan juga oleh 

kelompok-kelompok seperti keluarga, dan masyarakat di lingkungan sekitar kita. 

Pendapat etis kita dapat dikuatkan kalau mereka setuju dengan kita, juga dapat 

diubah kalau mereka tidak setuju. Kita tidak tentu menyesuaikan keputusan kita 

dengan pandangan orang-orang lain, tetapi kita pasti memperhatikan pandangan 

mereka. 

• Norma-norma atau hukum-hukum moral. Norma-norma atau hukum-hukum 

moral dapat diterapkan dalam masalah etis yang tengah dihadapi. Norma dalam 

hal ini termasuk adat istiadat, undang-undang negara dan peraturan-peraturan 

keluarga, akan tetapi seringkali pekerjaan dan lembaga-lembaga lain juga 

berpengaruh. Norma seharusnya jangan diterapkan secara kaku seperti dalam 

legalisme atau malah diabaikan.  

• Unsur-unsur situasi. Jika unsur-unsur kurang dimengerti, perbuatan kita mungkin 

tidak berfaedah melainkan merugikan. Pemahaman tentang situasi juga 

menyangkut tentang akibat-akibat perbuatan-perbuatan yang mungkin kita 

lakukan dalam situasi itu. Pemahaman situasi ini bisa didapat dari intuisi, 

pemandangan biasa, atau riset yang teliti. Pemahaman ini tentu akan dipengaruhi 

bukan saja oleh fakta-fakta objektif, melainkan juga oleh pra anggapan, 

kepentingan, dan pengalaman kita. Perlu ditambahkan lagi bahwa situasi hanya 

salah satu pengaruh di antara lima. 
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Uraian mengenai kelima faktor ini merupakan keterangan yang menggambarkan 

kenyataan bagaimana seharusnya orang-orang mengambil keputusan etis.  (Brownlee, 

2004 : 65-66). Penyelenggaraan program Jakarta Hidden Tour yang merupakan 

keputusan etis dari sisi agama, menurut Ronny Poluan memiliki konsekuensi secara 

keagamaan. Rasa bersalah hingga dosa, yang akan Ronny Poluan terima ketika 

dirinya tidak memperdulikan kehidupan sesama dan tidak memberikan pertolongan 

pada sesama umat Tuhan yang mengalami kesulitan, mengkonstruksi Ronny Poluan 

ketika menyelenggarakan Jakarta Hidden Tour.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Arie Budhiman, Arie Budhiman 

memiliki perbedaan pemikiran dengan Ronny Poluan. Setiap agama pasti 

menganjurkan bahkan mewajibkan pengikutnya untuk saling membantu. Bahkan 

dalam ajaran islam, setiap umat muslim wajib membantu sebanyak 40 rumah 

disamping kiri kanan dan 40 tetangga di depan serta 40 tetangga di belakang. 

Sesempurna itu, islam mengatur umatnya untuk saling membantu. Akan tetapi, Islam 

juga menekankan tidak melakukan riya39 jika berbuat kebaikan. 

Dengan kata lain, Arie Budhiman menggunakan istilah “tangan kanan 

membantu, tangan kiri tidak perlu tahu.” Pengalaman Arie Budhiman, menyikapi 

penyelengaraan program Jakarta Hidden Tour sejak tahun 2008, membuat Arie 

Budhiman memiliki stock of knowledge yang cukup untuk mengkonstruksi program 

 
39 Al Qurthibi mengatakan,” hakekat riya’adalah mencari apa yang ada di dunia dengan ibadah dan arti 

asalnya adalah mencari tempat di hati manusia”[lihat: Al Ikhlas, DR Umar Sulaiman Al Asyqor] 

jadi riya’ adalah melakukan ibadah untuk mencari perhatian manusia sehingga mereka memuji 

pelakunya dan ia mengharapkan pengagungan dan pujian serta penghormatan dari orang yang 

melihatnya. [Dalam : Fathul Bari 11/336, Al Ikhlas wa Syirkul Asghor hal 9]. 
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Jakarta Hidden Tour dari nilai etis agama. Bagi Arie Budhiman, selaku pemegang 

wewenang kepariwisataan DKI Jakarta, upaya-upaya charity yang dilakukan oleh 

Ronny Poluan beserta partisipan, dianggap tidak memiliki makna “membantu 

sesama” yang sesungguhnya. 

Arie Budhiman : 

“Memang betul kalau dilihat dari nilai-nilai agama seperti membantu sesama, 

memberi bantuan kepada yang membutuhkan, memberikan makanan kepada 

yang kelaparan itu sesuatu ibadah, hal positif. Tapi bukan dengan visi misi 

seperti yang Hidden Tour ini, caranya ngga seperti itu. Sebagai seorang 

muslim saya juga berkewajiban membantu setiap manusia, entah dari agama 

apa, dari etnis apa tapi ngga harus dengan membawa visi misi tertentu, dan 

nggak harus dipublikasikan.”40 

 

Relativisme nilai etis mengandung asumsi bahwa semua kepercayaan dan 

prinsip moral bersifat relatif bagi setiap pribadi dan kebudayaan. Ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa baik atau buruknya suatu tindakan berbeda antara tempat yang satu 

dengan tempat yang lainnya dan bahwa tidak ada tolak ukur moral yang bersifat 

absolute dan universal bagi semua orang yang berada dimana saja dan kapan saja. 

Baik buruknya suatu tindakan tergantung pada keyakinan pribadi dan budaya 

ditempat individu tersebut berada. 

Dalam pola pikir demikian, tolak ukur moral dan esensi nilai etis hanya dilihat 

sebagai produk sejarah yang dilestarikan. Tidak mengherankan jika tolak ukur moral 

itu bisa dianggap bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan sejarah dan 

 
40 Wawancara Penulis Dengan Arie Budhiman Selaku Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata  

DKI Jakarta. 
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kebudayaan manusia. Konsekuensinya, penilaian dan penghayatan moral antara satu 

generasi dan generasi yang lainnya juga berbeda-beda. (Dalam, Salam, 1997:8-10). 

Terhadap pemahaman relativisme nilai etis program Jakarta Hidden Tour 

pada dasarnya terdapat pada esensi nilai etis yang bersifat universal dan mengarah 

pada diterimanya prinsip-prinsip moral dasar. Walaupun kebiasaan  dan kepercayaan 

pribadi atau budaya berbeda-beda, orang tidak dengan sendirinya sepakat mengenai 

tolak ukur moral. Permasalahannya kebanyakan dari individu mengambil keputusan-

keputusan yang secara esensi bukan merupakan keputusan etis, melainkan keputusan 

yang menyangkut sisi praktis. 
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2.3.3 Konstruksi Model Akhir Nilai Etis Program Jakarta Hidden Tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomena 

Program Jakarta Hidden Tour 

Motif Penyelenggaraan 

Jakarta Hidden Tour 

Motif masa lalu  

• Nilai kemanusiaan  

• Pengembalian 

makna diri pada 

masyarakat miskin 

Motif masa datang 

• Peningkatan taraf 

hidup masyarakat 

• Motif ekonomi  

 

Ronny Poluan 

• Tidak adanya jiwa 

kompetisi & kemiskinan 

struktural 

• Pertemuan antar 

individu 

• Saudara yang harus 

dibantu 

• Saudara yang ingin 

memberikan bantuan 

• Tanggung jawab sebagai 

warga negara Indonesia 

• Kewajiban menolong 

sesama makhluk Tuhan 

• Etika diperlukan sebagai landasan sebagai pengingat yang berguna bagi 

kebahagiaan kehidupan bersama. 

• Hidup beretika lebih daripada sekedar hidup secara bijaksana, karena 

diperlukan cara yang kondusif untuk mencapai kebahagiaan 

 

Arie Budhiman 

• Memudarnya rasa 

kepercayaan pada 

pemerintah 

• Kegiatan Ilegal, jauh 

dari nilai etis 

• Fragile 

• Cover story 

• Alasan untuk 

aktualisasi diri 

• Tangan kanan 

memberi, tangan kiri 

tidak perlu tahu 

 

Fenomenologi 

Alfred Schutz 

Nilai Etis JHT 

Konstruksi Sosial Atas Realitas 

Berger dan Luckmann 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan pertanyaan penelitian dan hasil penelitian yang telah dijabarkan 

sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini terdiri dari : 

• Motif Penyelenggaraan Program Jakarta Hidden Tour 

Penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua motif utama, yang menjadi latar 

belakang penyelenggaraan program Jakarta Hidden Tour, yakni motif masa lalu  

dan motif masa datang. Motif masa lalu  yang menjadi because motive, 

merupakan motif yang terbentuk secara murni, dalam hal ini Ronny Poluan 

sebagai seorang manusia dan makhluk sosial, berniat untuk membantu 

masyarakat miskin yang mengalami kesulitan. Motif yang kedua peneliti 

namakan motif masa datang. Motif yang kedua ini mengalami perkembangan 

dibandingkan dengan motif yang pertama. Jika pada motif yang pertama Ronny 

Poluan mengutamakan sisi humanitas sebagai landasan dan gambaran motifnya, 

maka pada motif yang kedua ini, motif ekonomi mulai tampak pada 

penyelenggaraan Program Jakarta Hidden Tour. Akan tetapi, dapat secara khusus 

dapat disimpulkan bahwa motif yang benar-benar baik dapat dilihat dari 

bagaimana program Jakarta Hidden Tour turut mempengaruhi pola hidup 

masyarakat miskin, yang wilayahnya menjadi sasaran utama program Jakarta 
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Hidden Tour. Jika program Jakarta Hidden Tour memberikan dampak jangka 

panjang yang baik dan positif, maka motif masa lalu sebagai motif sosial, 

teraplikasi sangat jelas dan sebaliknya, jika dalam perkembangnnya ternyata 

program Jakarta Hidden Tour memberikan dampak sosial yang negatif, maka 

motif masa lalu terbukti hanya sebagai cover story saja. Seperti yang dikatakan 

oleh Ina Veronica Ginting selaku pemerhati pariwisata “jangan sampai 

penyelenggaraan program Jakarta Hidden Tour membuat masyarakat miskin 

menjadi malas berusaha, dan justru mengandalkan bantuan partisipan sebagai 

pendapatan utama mereka.” 

• Konstruksi Nilai Etis Program Jakarta Hidden Tour 

Kesimpulan selanjutnya sesuai dengan pertanyaan penelitian kedua. Secara 

keseluruhan Ronny Poluan selaku penggagas, pelaksana dan penanggung jawab 

Program Jakarta Hidden Tour mengkonstruksi program ini sebagai suatu 

program perjalanan spesial dengan mengutamakan interaksi individu sebagai ciri 

utamanya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan Ronny Poluan yang menganggap 

bahwa, kebutuhan vital masyarakat miskin selain kebutuhan pokok (sandang, 

pandang, papan) adalah kebutuhan akan identitas diri masyarakat miskin yang 

diikuti oleh pengakuan sosial dari lingkungannya. Oleh karena itu, Ronny Poluan 

mengganggap bahwa keseluruhan rangkaian program ini pantas untuk 

diselenggarakan karena sama sekali tidak melanggar nilai etis. 
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Akan tetapi, berbeda dengan Ronny Poluan, Arie Budhiman selaku kepala Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta menganggap bahwa pelaksanaan 

program Jakarta Hidden Tour merupakan kegiatan ilegal karena tidak memiliki 

ijin penyelenggaraan kegiatan. Selain itu, penyelenggaraan program Jakarta 

Hidden Tour sangat melanggar nilai etis, karena menyajikan kemiskinan untuk 

dapat disantap oleh para partisipan. Dalam dunia konstruksi sosial yang dilakukan 

oleh Arie Budhiman, program Jakarta Hidden Tour merupakan hasil sketsa 

realitas subjektif Ronny Poluan, dimana ia beranggapan bahwa Ronny Poluan 

memerlukan wahana yang dapat Ronny Poluan gunakan sebagai media aktualisasi 

diri. 
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3.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis mengajukan beberapa 

saran, berupa saran akademis dan saran praktis, sebagai berikut : 

Saran Teoritis 

Penelitian ilmiah mengenai etika di Indonesia dinilai masih sangat terbatas. 

Terutama mengenai etika sosial. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada calon 

penulis selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian mengenai etika sosial secara 

lebih mendalam disertai pengembangan objek kajian yang akan diteliti. Penulis juga 

menyarankan kepada penulis selanjutnya, untuk menggunakan variasi metodologi 

penelitian seperti studi kasus atau studi lainnya, dari disiplin ilmu yang bersangkutan 

dengan sudut pandang masalah yang lebih bervariasi, agar diperoleh pengembangan 

dan pengingatan kembali pentingnya penerapan nilai-nilai etika dalam kehdidupan 

sosial. 

Saran Praktis  

• Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan kepada 

pihak penyelenggara program Jakarta Hidden Tour agar dapat membuat 

pelaksanaan program Jakarta Hidden Tour sebagai suatu kegiatan yang positif. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara, mengutamakan sistem transparansi untuk 

semua aliran dana yang masuk dari setiap partisipan yang mengikuti program 

Jakarta Hidden Tour ini. Publikasikanlah setiap bantuan yang telah diberikan 

kepada masyarakat miskin sebesar dan sekecil apapun secara mendetail. Hal ini 
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dilakukan untuk meredam anggapan-anggapan negatif yang menempel pada 

pelaksanaan program ini.  

• Selanjutnya, penulis menyarankan kepada pihak penyelenggara agar dapat 

membuat daftar kegiatan secara pasti, agar partisipan dapat mengetahui secara 

jelas kronologis kegiatan yang akan ia lakukan selama pelaksanaan berlangsung. 

• Penulis menyarankan agar pihak pelaksana memperjelas arah pemberian bantuan. 

Seperti, apakah arah bantuan merujuk pada bantuan pendidikan, kesehatan, atau 

lain sebagainya Pola pemberian bantuan disarankan untuk dijalankan secara lebih 

sistematis dan terkordinir disertai dengan kejelasan jenis pemberian bantuan apa 

yang akan diberikan pada masyarakat. 

• Jika pihak penyelenggara menilai bahwa program Jakarta Hidden Tour 

merupakan suatu kegiatan kemanusiaan dan memiliki banyak nilai positif, maka 

penulis menyarankan kepada pihak penyelenggara untuk dapat membuat 

pelaksanaan program ini menjadi suatu kegiatan yang legal, dengan cara 

membuat surat ijin penyelenggaraan resmi dari dinas-dinas terkait. Hal ini 

bertujuan agar ruang gerak pelaksanaan program Jakarta Hidden Tour dapat lebih 

berkembang kearah yang positif. 

• Dalam pelaksanaan pengajaran gratis yang dilakukan oleh sukarelawan asing 

(dalam hal ini warga negara asing), maka pihak penyelenggara sebaiknya lebih 

memperhatikan faktor-faktor penting seperti latar belakang budaya individu yang 

menjadi pengajar sukarelawan. Karena, berdasarkan hasil wawancara penulis 
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dengan salah satu warga, kesimpulan yang penulis dapatkan adalah warga takut 

menitipkan anak mereka untuk mendapatkan pengajaran gratis dari para 

sukarelawan, hal ini dikarenakan sukarelawan tersebut merupakan warga asing 

dengan latar belakang agama yang berbeda (non muslim) sehingga para orang tua 

mengalami ketakutan adanya upaya kristenisasi. 

• Kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta, penulis 

menyarankan agar dapat melakukan upaya pendekatan prefentif dengan pihak 

pelaksana program Jakarta Hidden Tour untuk membicarakan hal-hal yang 

dianggap penting dan perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Sebagai contoh : 

konsep program apa yang lebih baik dibandingkan konsep penyelenggaraan 

Jakarta Hidden Tour dengan tetap mengindahkan sisi tur/perjalanan dan sisi 

kemanusiaan. 

• Sebagai pihak yang memiliki wewenang kepariwisataan di DKI Jakarta, penulis 

menyarankan pihak pemerintah agar dapat lebih mendekatkan diri dan merangkul 

pihak penyelenggara Jakarta Hidden Tour. Karena, penulis yakin bahwa 

keduanya memiliki visi misi yang sama dan keduanya memiliki potensi dan nilai-

nilai positif yang dapat dikembangkan bersama. 
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