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A. STRATEGI KOMUNIKASI PARTISIPASIF PADA AWAL PROGRAM 

PEMBANGUNAN (Studi Kasus Pendekatan Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo KepadaMasyarakat dalam Program Pembangunan Underpass di 

Makamhaji). 

B. ANNIS AZHAR SURYANINGTYAS, L100080013 

C. FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

D. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki sebuah program 

pembangunan untuk mengurai kemacetan. Titik rawan macet biasa terjadi di 

persimpangan kereta api salah satunya perlintasan kereta api di Makamhaji. 

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berusaha mengurangi 

terjadinya pertemuan antara jalur kerata api dengan jalur kendaraan bermotor 

melalui pembangunan underpass. Namun, program pembangunan underpass 

menuai pro dan kontra dikalangan warga masyarakat, sebagai lingkungan 

eksternal pembangunan. Warga menilai pembangunan underpass akan 

mematikan usaha mereka karena penutupan akses jalan selama pembangunan 

berlangsung. Selain itu, warga juga khawatir tentang dampak lingkungan yang 

ditimbulkan akibat pembangunan underpass. Sedangkan sebuah 

pembangunan tidak dapat dikatakan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi 

warga didalamnya. 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selaku pemrakarsa pembangunan berusaha 

untuk melaksanakan komunikasi partisipasitif guna memfasilitasi dan 

mewadahi keikutsertaan warga dalam setiap tahap pembangunan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan strategi 

komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan 

pendekatan kepada warga makamhaji dalam proses pembangunan underpass. 

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan 

studi kasus. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, 

dokumentasi, deskripsi, dan interpretasi. Kemudian dianalisis dengan proses 

analisis interaktif. 



Hasil penelitian menunjukan bahwa proses komunikasi pembangunan 

partisipatif sebagai upaya pendekatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

kepada warga Makamhaji dalam pembangunan underpass melalui program 

sosialisasi. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melibatkan warga dalam 

pengambilan keputusan dan mengikutsertakan warga dalam kegiatan simbolik 

pembangunan. 

Komunikasi pembangunan partisipatif yang dilakasanakan Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo telah berjalan dengan lancara dan seperti bagaimana 

mestinya. Meskipun demikian, masih ada sedikit kekurangan dalam 

pelaksanaaanya seperti menuliskan nama file untuk judul maket underpass 

saat sosialisasi. 

E. Komunikasi, Program Pembangunan, dan Komunikasi Pembangunan 

Partisipatif Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. Pendahuluan 

Lembaga pemerintahan dapat disebut pula sebagai sebuah organisasi. 

Meninjau dari peran dan fungsinya  sebagai lembaga yang melayani 

masyarakat lembaga pemerintahan memiliki program-program untuk 

menunjang kesejahteraan dan memfasilitasi masyarakat. Program tersebut 

akan membentuk sebuah program kebijakan. Salah satunya kebijakan 

pembangunan. 

Pelaksanaan program kebijakan pembangunan terjadi pula pada 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Program tersebut tertuang dalam 

pembangunan underpass di Makamhaji. Makamhaji merupakan salah satu 

daerah yang dilintasi jalur kereta api. Jalur kereta api tersebut terletak dijalur 

pertigaan yang padat. Seringkali terjadi kemacetan dan ketidaktertiban saat 

berlalu lintas yang berakibat kecelakaan. Maka Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo berupaya untuk menanggulangi kejadian tersebut dengan 

pembangunan underpass. 

Dalam pelaksanaanya, pembangunan underpass menuai pro dan 

kontra dikalangan masyarakat. Ada masyarakat yang menolak pembangunan 

underpass dan ada pula yang mendukung pembangunan tersebut. Masyarakat 

yang merasa dirugikan atas pembangunan underpass menuangkan aspirasinya 

dalam tindakan demo, pemasangan spanduk penolakan, dan pembongkaran 

bedeng. Mereka menuntut pembangunan tersebut akan mengganggu kegiatan 

ekonomi warga yang bermata pencaharian sebagai wirausaha toko, karena 

penutupan jalan saat proses pembangunan. Selain itu akses mereka juga akan 

sangat sulit karena harus memutar arus perjalanan. Aksi penolakan 

mengakibatkan proses pembangunan terhambat (Solo Pos Sabtu, 14/4/2012 

dan 9/5/2012).  

Dilain sisi masyarakat yang mendukung pembangunan underpass, 

menuangkan partisipasinya dengan cara ikut mengamankan proses 

pembangunan bedeng. Bersama-sama mereka kompak mengenakan seragam 



yang bertuliskan dukungan mereka terhadap pembangunan underpass di 

Makamhaji. Dengan adanya dukungan berupa pengawalan pembangunan 

bedeng oleh warga menjadi langkah awal proses pembangunan underpass. 

Untuk menyelaraskan tujuan pembangunan memerlukan komponen-

komponen penunjang. Salah satu komponen tersebut ialah strategi 

komunikasi. Pendekatan kepada masyarakat dengan strategi komunikasi perlu 

dilaksanakan. Penggunaan strategi komunikasi memiliki tujuan jangka pendek 

tercipta komunikasi dua arah yang dapat menyakinkan warga untuk 

berpartisipasi dan mendukung program pembangunan tersebut. Serta 

membekali masyarakat mengenai dampak positif dan negatif pembangunan 

underpass. Sehingga dari tujuan jangka pendek tersebut memberi pondasi 

dalam pencapaian tujuan jangka panjang agar warga dapat menerima 

perubahan setelah pembangunan underpass. 

G. Landasan Teori 

1. Komunikasi 

Menurut Gamble dan Gamble, komunikasi adalah kesengajaan 

atau ketidaksengajaan dalam mengirim sebuah pesan. Komunikasi terjadi 

pada tataran komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi 

publik, komunikikasi massa, dan komunikasi secara online (Gamble dan 

Gamble, 2005 : 28). 

2. Pembangunan 

Mengutip dari Roger; pembangunan merupakan perubahan suatu 

sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu 

bangsa. Definisi lain datang dari Moeljarto: merumuskan pembangunan 

sebagai proses perubahan yang terencana dari situasi nasional yang satu ke 

siatuasi nasional yang lebih tinggi. Sehingga pembangunan merupakan 

proses perbaikan (dalam Harun dan Ardianto, 2011: 3 dan 12). 

3. Komunikasi Pembangunan 



Pengertian komunikasi pembangunan ialah, komunikasi yang 

dilakukan untuk melaksanakan pembangunan disuatu Kegara. Kemudian, 

dijabarkan kembali pada konsep komunikasi pembangunan dalam arti luas 

dan sempit (Harun dan Ardianto, 2011: 161-162). Dalam arti yang luas 

komunikasi pembangunan, ialah meliputi peran dan fungsi komunikasi 

(sebagai aktifitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua 

pihak yang terlibat dalam usaha pembanguan. Terutama antara masyarakat 

dengan pemerintah. Sedangkan dalam makna sempit komunikasi 

pembangunan ialah, segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian 

gagasan, keterampilan-keterampila pembangunan yang berasal dari pihak 

yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas 

(Harun dan Ardianto, 2011: 162). 

4. Komunikasi Pembangunan Partisipatif, komunikasi pembangunan 

partisipasif Komunikasi pembangunan partisipasif ialah, desain yang 

sistematis dan penggunaan kegiatan partisipasi, pendekatan komunikasi, 

metode, dan media untuk berbagi informasi dan pengetahuan kepada 

semau stakeholder dalam proses pembangunan untuk memastikan adanya 

saling pengertian yang mengarah pada sebuah tindakan. Komunikasi 

pembangunan partisipasif bertujuan untuk, memfasilitasi partisipasi 

masyarakat pada semua tingkat pembangunan. Selain itu, dapat membantu 

mengidentifikasi dan menerapkan kebijakan (Anyaegbunam, 2004 : 10). 

5. Desain Strategi Komunikasi, Strategi komunikasi sendiri ialah, 

serangkaian tindakan terencana untuk mencapai tujuan tertentu melalui 

penggunaan metode, teknik, dan pendekatan komunikasi. Tujuannya agar 

dapat membantu menentukan model desain strategi komunikasi, salah 

satunya model Participatory Communication Strategi Design (PCSD). 

PCSD merupakan pengelolaan strategi untuk tujuan pembangunan 

berdasarkan hasil temuan lapangan dari model (PRCA). PCSD fokus pada 

proses desain strategi komunikasi. Terlihat dari penciptaan pesan dan tema 



diskusi, seperti prinsip-prinsip media komunikasi, bahan kegiatan, dan 

produksi pembangunan (Mefalopulos, 2004 : 11-12), 

6. Keadaan kepada situasi dan keadaan yang merugikan, menurut Taylor-

Gooby dan Dale mengembangkan suatu klasifikasi dari pertimbangan-

pertimbangan isu sosial pendekatan kepada masyarakat dalam keadaan 

yang tidak menguntungkan (dalam Ife dan Tesoriero, 2008 : 109-111) : 

a. Perspektif Individu, pada isu-isu sosial menempatkan sebuah masalah 

sosial terutama dalam lingkup individual, dank arena itu mencari 

solusi-solusi berbasis individu. 

b. Perspektif Reformis Kelembagaan, menempatkan masalah pada dalam 

lingkup struktur kelembangaan dalam masyarakat. Jadi, lemahnya 

sistem peradilan dilihat sebagai pemberikan masalah kriminalitas dan 

pelanggaran. Solusi-solusi yang diusulkan bagi masalah-masalah 

sosial, oleh karena itu, terpusat pada reformasi, penguatan dan 

penyempurnaan lembaga-lembaga yang dikembangkan untuk 

mengurus hal-hal tersebut, seperti rumah sakit, sekolah, pengandilan, 

klinik, depertemen sosial, yayasan, dan lembaga tenaga kerja. 

c. Perspektif Struktural, pada isu-isu sosial melihat masalah sebagai 

terletak pada struktur sosial yang opresif dan tidak adil. Pendekatan ini 

dapat diistilahkan sebagai menyalahkan sistem, karena ia 

berkonsentrasi pada isu-isu seperti patriarkhi, kapitalisme, rasisme 

kelmbagaan dan distribusi pendapatan, dan mengidentifikasi opresi 

atau struktur yang merugikan sebagai isu utama yang harus ditangani. 

d. Perspektif Post-Struktural, dapat dicirikan kepada kepedulian terhadap 

wacana yang berkaitan dengan masalah tertentu. Melihat penyebabnya 

terletak pada penggunaan bahasa, penyampaian makna, formasi dan 

akumulasi pengetahuan, dan cara-cara untuk mengontrol dan 

mendominasi melalui pendefiniasian hal-hal yang dianggap sesuai, 

prilaku yang dapat diterima, dan seterusnya. Pendekatan ini berupaya 



mengungkapkan apa yang kelihatan sebagai titik kelemahan yang 

senantiasa berubah dalam orde dominan yang dapat dieksploitasi 

untuk tujuan-tujuan politik tertentu. 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian. Metode dasar penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki fungsi dan manfaat diantaranya 

untuk memahamin suatu proses dari isu-isu rumit dan memahami isu-isu 

sensitif. Selain itu, dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk 

menelaah suatu latar belakang misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, 

sikap, dan persepsi dan dimanfaatkan untuk meneliti sesuatu dari segi 

proses (Moleong, 2011 : 6-7). Pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah studi kasus. Studi kasus merupakan strategi 

yang lebih cocok bila pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan 

bagaimana dan kenapa. Bila peneliti memiliki sedikit peluang untuk 

mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bila fokus 

penelitian terletak pada fenomena kontemporer (Yin, 1997 : 01). 

2. Sumber Data. Dalam penelitian ini penulis mencari sumber data primer 

berdasar observasi dan wawancara dengan purposive. 

Sedangkan sumber data tambahan atau sekunder ialah data yang diperoleh 

secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang berupa catatan, agenda, 

literatur, dan artikel surat kabar mengenai informasi yang terkait dengan 

penelitian (Ruslan, 2008 : 139). 

3. Teknik Penentuan Informan. Penelitian ini menggunakan sampel 

bertujuan atau atau Purposive sample (Moleong, 2011 : 224). 

Penjelaskan lebih lanjut, bahwa Purposive adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan petimbangan tertentu, misalnya orang tersebut 

memiliki banyak informasi mengenai suatu hal yang akan penulis teliti 

(Sugiyono, 2007 : 54). 



4. Teknik Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini penulis akan 

menggunakan teknik wawancara pembicaraan informal, agar penulis 

mendapat data yang dibutuhkan penulis (Moleong, 2011: 187). Penulis 

menggunakan pula teknik observasi dengan pemeran serta peneliti sebagai 

pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi 

melakukan fungsi pengamatan. Ia sebagai anggota pura-pura, jadi tidak 

melebur dalam arti sesungguhnya (Moleong, 2011 : 177). Dokumentasi 

merupakan instrument pengumpulan data yang sering digunakan dalam 

berbagai kepentingan penelusuran. Tujuannya untuk mendapat informasi 

yang mendukung analisis dan intepretasi data (Kriyantono, 2007 : 116). 

5. Teknik Keabsahan Data, menggunakan trianggulasi data dengan sumber. 

Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengechek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif 

(Moeleong, 2011 : 330). 

6. Teknis Analisis Data. Analisis data yang digunakan dengan proses 

Analisis Interaksi. Dalam proses analisis terdapat tiga komponen  utama 

yang harus dipahami. Tiga komponen itu ialah, reduksi data, sajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Dari sajian data peneliti bisa mengusahakan 

pikiran yang mengarah pada simpulan (Sutopo, 2002 : 91 dan 97). 

I. Hasil Penelitian  

a. Pembuatan Tim Besar dan Tim Kecil. Pemkab Sukoharjo berupaya 

membentuk tim khusus sebagai usaha pendekatan kepada masyarakat. 

Tim terdiri dari dua kelompok yakni tim besar yang beranggotakan 

Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Pemerintah kabupaten 

Sukoharjo dan dinas terkait seperti Satker, Dinas Pekerjaan Umum 

(PU), Perusahaan Kereta Api Indonesia (PKAI). Sedangkan Tim Kecil 

terdiri dari struktur pemerintahan dibawah naungan Kabupaten 



Sukoharjo yang wilayahnya terdapat lokasi pembangunann underpass 

Makamhaji, seperti Kecamatan Kartasura dan Kelurahan Makamhaji. 

b. Sosialisasi, Sosialisasi merupakan media pendekatan komunikasi 

langsung kepada warga Makamhaji. Sosialisasi mengenai 

pembangunan underpass dilaksanakan selama proses pembangunan. 

Saat sosialisasi inilah terjadi pertukaran pesan antara Pemkab 

Sukoharjo dengan masyarakat Makamhaji berlangsung, karena dalam 

proses tersebut terdapat sesi pemberian materi, tanya jawab, dan 

pemberian tanggapan. 

c. Mengadakan Pertemuan bersama dan menggunakan pedapat warga 

dalam pengambilan keputusan, Pertemuan dengan warga digunakan 

Pemkab Sukoharjo juga merupakan sarana pendekatan komunikasi 

untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan selama 

program pembangunan berjalan. Keikutsertaan warga mengurangi 

kesan bahwa warga hanya sebagai objek penerima pembangunan saja. 

Temuan penulis ini dapat menjadi bukti bahwa selama program 

pembangunan berjalan warga ikut berpartisipasi didalamnya. 

d. Penyampaian Informasi melalui acara semi formal, Selain dengan 

sosialisasi, Pemkab Sukoharjo melalui Tim kecil melaksanakan 

penyampaian pesan dan informasi pembangunan underpass pada acara 

dan situasi semi formal atau ketika masyarakat banyak sedang 

berkumpul seperti ketika ada takziah, pengajian, dan rapat RT. 

e. Penyampaian pesan pembangunan dengan media, Selain komunikasi 

langsung, Pemkab Sukoharjo juga menyampaikan pesan dan informasi 

pembangunan underpass melalui media. Pemkab Sukoharjo memilih 

tiga media diantaranya, media cetak lokal berupa surat kabar meliputi 

Koran Solo Pos dan Radar Solo, media elektronik berupa radio dengan 

Radio Siaran Pemerintah Daerah Sukoharjo (SRPD), dan media luar 

ruangan berupa banner. 



f. Melibatkan warga dalam kegiatan simbolik, Pemkab Sukoharjo 

mengundang warga dalam kegiatan-kegiatan simbolik. Penulis 

menemukan ada dua kegiatan simbolik yang melibatkan keikutsertaan 

warga. Pertama ialah pembangunan bedeng dan yang kedua saat 

penutupan jalan Slamet Riyadi Kartasura. 

g. Masyarakat membentuk forum, yakni Forum Peduli Masyarakat  

Makamhaji, Sebagai upaya menyatukan suara, masyarakat Makamhaji 

yang bertempat tinggal disekitar lokasi pembangunan membuat suatu 

organisasi yang diberinama Forum Peduli Masyarakat Makamhaji 

(FPMM). Forum ini menjadi wadah untuk menampung aspirasi warga 

yang nanti akan disuarakan saat sosialisasi.  

h. Keadaan yang dianggap merugikan bagi Pemkab. Sukoharjo, Karena 

adanya penolakan warga dan panjangnya proses negosiasi sebelum 

pelaksanaan pembangunan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan 

program pembangunan underpass. 

i. Keadaan yang merugukan bagi warga, hal yang dianggap merugikan 

paling utama selama pembangunan underpass belangsung adalah 

terganggunya usaha warga disekitar lokasi pembangunan. 

j. Solusi dari Pemkab. Sukoharjo, Pemkab Sukoharjo memprioritaskan 

penyelesaian sayap jalan sebagai solusi bagi warga yang memiliki 

usaha disepanjang proyek pembangunan underpass. Pemkab 

Sukoharjo memberi solusi pula bagi warga yang masih takut akan  

terjadi banjir setelah bangunan underpass jadi.  

k. Euforia Pembangunan underpass, Pembangunan underpass ternyata 

tidak selalu memberi dampak negatif bagi pelaku usaha, penulis 

menemukan fenomena unik selama pembangunan underpass 

berlangsung. Lokasi pembangunan ketika sore berubah seperti pasar 

dan tempat rekreasi dadakan. 



l. Pendapat dan Tindakan Warga setelah adanya sosialisasi, Dari hasil ini 

wawancara dapat diketahui bahwa melalaui sosialisasi telah memberi 

pemahaman mengenai maksud dan tujuan pembangunan underpass 

kepada warga. Meskipun hal itu tidak mengubah pendapat warga yang 

telah terlanjur menolak pembangunan. Namun dapat mengubah 

tindakan warga sehingga menurunkan spanduk penolakan dan 

memiliki pemikiran yang realities bahwa pemabangunan underpass 

bermanfaat untuk masyarakat luas. Warga pada akhirnya berdamai 

dengan keadaan dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. 

J. Simpilan dan Saran 

1) Kesimpulan mengenai strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai upaya pendekatan kepada warga 

Makamhaji dalam program pembangunan underpass yang dimulai dari 

pelaksanaan analisis situasi melalui tinjauan lapangan, penyusunan 

perencanaan, melaksanakan program yang telah direncanakan yakni 

dengan sosialisasi, mengadakan pertemuan bersama warga, penyampaian 

pesan melalui acara semi formal, melalui media, dan memberikan solusi 

akan kekhawatiran warga. terakhir mengevaluasinya dengan 

mendengarkan saran dan kritik dari warga. 

2) Saran, untuk lebih menyempurnakan penelitian tentang kajian strategi 

komunikasi pembangunan ini, diharapkan peneliti yang selanjutnya 

membuat penelitian kualitatif mengenai komunikasi pembangunan 

partisipatif pasca pembangunan underpass. 

K. DAFTAR PUSTAKA 

Anyaegbunam, Chike.dkk. 2004. Particapatory Rural Communication 

Appraisal Starting with The People. Rome: SADC Centre of Communication 

for Development 

Gamble, Teri Kwal dan Michael Gamble. 2005. Communication Works . 

New York: McGraw-Hill 



Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2011. Komunikasi Pembangunan         

Perubahan Sosial. Jakarta: Rajawali Perss 

Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. Community Development. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar 

Kriyantono, Rachmat. 2007. Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai 

Contoh praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi 

Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana    

Mefalopulos, Paolo dan Chris Kamlongera. 2004. Participatory 

Communication Strategy Design. Rome: SADC Centre of Communication for 

Development 

Melkote, Srinivas R dan H. Leslie Steeves. 2008. Communications for 

Development in The Thrid World. New Delhi: Sage Publications India Ltd 

Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. 

Jakairta:UI-Perss 

Moleong, Lexy J. 2011. Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: 

Remaja Rosda Karya 

Sugiyono. 2007. Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: 

Alfabeta 

Sutopo, H.B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas 

Maret University Perss 

Yin, Robert. K. 1997. Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali 

Perss 

Solo Pos. 2012. Warga Demo Tolak Underpass. 14 April 2012 

Solo Pos. 2012. Warga Bubarkan Pendirian Bedeng. 9 Mei 2012 

 




