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BAB I 

 

A. LATAR BELAKANG 

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 stunya 

kebijakan pembangunan. Pada umumnya pembangunan merupakan 

kehendak dari masyarakat yang terwujud dengan keputusan-keputusan 

yang diambil oleh para pemimpinnya. Kebijakan pembangunan yang 

lembaga pemerintahan laksanakan merupakan representasi dari 

kepentingan publik atau warganya, atau pihak lain diluar tubuh organisasi 

itu sendiri (Soekanto dalam Harun dan Ardianto, 2011: 249). 

Pihak-pihak yang ikut serta berperan menentukan keberhasilan 

sebuah organisasi disebut stakeholder, seperti diungkap Kasali, pada 

bukunya Manajemen Public Relations. Stakeholder sendiri terdiri dari dua 

unsur yakni stakeholder internal maupun eksternal (Kasali, 2005:63). 

 Stakeholder eksternal sebuah lembaga pemerintahan antara lain 

ialah masyarakat dan media. Masyarakat merupakan salah satu komponen 

penunjang keberhasilan dalam program pemerintah. Masyarakat disebut 

sebagai stakeholder eksternal organisasi pemerintahan. Dengan demikian 

diperlukan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. 
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Pembangunan yang berhasil harus didukung oleh semua komponen 

bangsa, agar masyarakat memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab 

terhadap pelaksanaan pembangunan itu sendiri (Harun dan Ardianto, 2011: 

249). 

Ada beberapa program kebijakan pembangunan pemerintah, antara 

lain tentang pembangunan jalan, perbaikan fasilitas umum, pembangunan 

taman kota, dan perelokasian lahan. Berdasarkan peran masyarakat 

sebagai stakeholder dari organisasi pemerintahan. Perlu kiranya 

melaksankan Strategi Komunikasi yang aktif antara pemerintah dan 

masyarakat. Supaya ketika melaksanakan sebuah kebijakan pembangunan, 

pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Sehingga 

program berjalan sesuai dengan tujuan bersama tanpa merugikan salah 

satu pihak. Seperti yang dimuat pada pemberitaan salah satu surat kabar 

tentang keberhasilan Joko Widodo, Wali Kota Solo, dalam menata 

pedagang kaki lima di Solo tanpa menimbulkan kerusuhan. Jokowi 

melakukan komunikasi selama berbulan-bulan untuk melakukan 

pendekatan kepada para pedagang kaki lima yang akan direlokasi 

ketempat yang baru (http://www.antaranews.com/berita/302891/jokowi-

kuda-hitam-dari-solo, diakses 28/05/2012, pukul 20.00 WIB). 

Hal ini menjadi bukti bahwa dalam pelaksanaan program 

pemerintah agar berjalan lancar memerlukan komponen-komponen 

pendukun, salah satunya dengan pedekatan masyarakat dengan strategi 

komunikasi. Pemerintah menggunakan komunikasi sebagai upaya 

http://www.antaranews.com/berita/302891/jokowi-kuda-hitam-dari-solo
http://www.antaranews.com/berita/302891/jokowi-kuda-hitam-dari-solo
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pendekatan kepada warga, karena warga merupakan stakeholder utama 

organisasi pemerintahan. Ketika program pendekatan berlangsung 

terjadilah proses komunikasi antara pemerintah dan warga. 

Masyarakat mampu mengkritisi, dan mengajukan pendapat mereka 

apabila program dari pemerintahan dianggap kurang memihak rakyat. 

Menimbulkan tindakan penolakan reaktif yang memicu isu. Seperti yang 

terjadi pada program pembangunan jalan tol Serpong-Cinere. Penolakan 

pembangunan jalan tol tersebut diapresiasikan melalui spanduk yang 

bertuliskan penolakan pembangunana jalan tol oleh warga 

(http://www.antaranews.com/berita/312305/warga-ciputat-tolak-

pembangunan-tol-serpong-cinere, diakses 30/5/2012, pukul 20.58 WIB). 

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 

http://www.antaranews.com/berita/312305/warga-ciputat-tolak-pembangunan-tol-serpong-cinere
http://www.antaranews.com/berita/312305/warga-ciputat-tolak-pembangunan-tol-serpong-cinere


4 
 

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 
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pendek tersebut memberi pondasi dalam pencapaian tujuan jangka panjang 

agar warga dapat menerima perubahan setelah pembangunan underpass. 

Penelitian yang hampir sama pernah dilaksanakan oleh Avid 

Sugiyanto dengan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Humas 

Pemerintah Kabupaten Rembang (Studi Deskritif Kualitatif Mengenai 

Pelaksanaan Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Rembang dalam 

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Rembang Periode 

Tahun Anggaran 2003). Dalam penelitiannya Avid Sugiyanto menjelaskan 

mengenai pelaksanaan fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Rembang 

dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan menurut analisis SWOT, 

pelaksanaan fungsi humas Pemerintah Kabupaten Rembang di dalam 

maupun diluar organisasi serta pelaksanaan fungsi dalam memberikan 

informasi kepada masyarakat pada kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rembang. 

Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis jabarkan. Pada 

penelitian ini penulis ingin meneliti komunikasi pada Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo sebagai upaya pendekatan terhadap warga pada 

program pembangunan underpass di Makamhaji. Komunikasi merupakan 

akar dari terbentuknya sebuah hubungan dan pendekatan. Adanya 

komunikasi diharap dapat mempererat hubungan pihak pemerintah kepada 

warga sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Selain itu, melalui 

komunikasi persuasif dapat menjadi pondasi awal melaksanakan 
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pendekatan kepada warga, agar warga ikut mendukung dan berperan serta 

pada program pembangunan. 

Menjalin hubungan dan pendekatan dengan warga melalui 

komunikasi menjadi penting. Mengingat sering terjadi pro dan kontra 

dikalangan masyarakat mengenai ide-ide baru yang dituangakan dalam 

program pembangunan. Hal yang sulit ialah bagaimana membujuk dan 

meyakinkan warga yang semula tidak setuju dengan program 

pembangunan menjadi setuju dan mau berpartisipasi. Kesan negatif akan 

muncul pada program pembangun yang tidak mendapat dukungan warga, 

akibatnya menurunkan ligitimasi pemerintah dimana proyek tersebut 

dilaksanakan. 

Ketidaksetujuan warga dapat pula menghambat proses pelaksanaan 

program pembangunan. Maka perlu melaksanakan pendekatan kepada 

warga, pendekatan tersebut dilakukan dengan komunikasi. Seperti dalam 

pemberitaan yang dimuat oleh salah satu surat kabar, bahwa tanggal mulai 

pembangunan underpass di JLP Nomor 103 km 133+031 antara 

Purwosari-Gawok lintas Semarang-Jogjakarta ialah tanggal 12 Maret 2012 

(Solo Pos, 9/5/2012). 

Namun karena adanya ketidaksetujuan warga yang diapresiasikan 

dengan aksi damai, pemasangan spanduk penolakan, hingga perusakan 

bedeng membuat pemabangunan terhambat. Sehingga pada tanggal 21 Mei 

2012 barulah dimulai kembali pembangunan bedeng kedua yang 

menandakan pembangunan underpass telah akan dimulai. 
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Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui strategi 

komunikasi yang dilaksanakn oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

sebagai upaya pendekatan terhadap warga Makamhaji. Bagaimana 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan hal yang tersulit, 

komunikasi persuasif kepada warga agar dapat meminimalis 

ketidaksetujuan warga mengenai pembangunan underpass di Makamhaji. 

Hal ini terlihat ketika terjadi perubahan sikap warga yang tidak lagi 

merusak bedeng saat pendirian bedeng kedua. Adanya sekelompok warga 

pendukung pembangunan underpass yang bersedia mengamankan proses 

awal pembangunan underpass. Sehingga melalui penelitian ini nantinya 

diharap dapat memberi gambaran mengenai komunikasi Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo saat melaksanakan pendekatan dengan warga. 

Penggambaran strategi komunikasi yang dilaksanakan Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo ini nantinya dapat menambah referansi 

pengimplementasian strategi komunikasi guna pendekatan kepada warga 

di Pemerintah Daerah lainnya. 

Berdasarkan pemaparan diatas membuat penulis merasa tertarik 

untuk meneliti Strategi Komunikasi sebagai upaya Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo dalam melaksanakan pendekatan terhadap warga Makamhaji 

dalam program pembangunan underpass. Sehingga penulis memilih judul 

STRATEGI KOMUNIKASI PARTISIPASIF PADA AWAL 

PROGRAM PEMBANGUNAN (Studi Kasus Pendekatan Pemerintah 
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Kabupaten Sukoharjo Kepada Masyarakat dalam Program 

Pembangunan Underpass di Makamhaji) 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merumuskan permasalahan 

yang akan penulis angkat. 

1. Bagaimanakah analisis situasi dan perencanaan yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan pendekatan 

kepada warga Makamhaji pada awal program pembangunan 

underpass? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan strategi komunikasi yang 

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk 

melakukan pendekatan kepada warga Makamhaji pada awal 

progam pembangunan underpass? 

3. Bagaimanakah evaluasi  strategi komunikasi yang dilaksanakan 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya melaksanakan 

pendekatan kepada warga Makamhaji pada awal program 

pembangunan underpass? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan analisis situasi dan perencanaan 

strategi komunikasi yang digunakan Pemerintah Kabupaten 
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Sukoharjo pada awal melaksanakan pedekatan kepada warga 

Makamhaji dalam proses pembangunan underpass 

2. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan strategi 

komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk 

melaksanakan pendekatan kepada warga Makamhaji pada awal 

proses pemabungunan underpass. 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi dari pelaksanaan Strategi 

Komunikasi pada pendekatan warga Makamhaji pada awal 

pembangunan underpass. 

D. MANFAAT 

Praktis : 

Penelitian ini diharap dapat memberikan gambaran kepada 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengenai perencanaan, proses, dan 

evaluasi guna pendekatan kepada warga Makamhaji dengan strategi 

komunikasi pada pembangunan underpass di Makamhaji. Memeberikan 

diskripsi mengenai hambatan dan solusi dalam proses pembangunan 

melalui upaya-upaya strategi komunikasi yang telah dijalankan. 

Akademis : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam rangka pengembangan ilmu terutama dikaitkan dengan hal-

hal mengenai strategi komunikasi pembangunan partisipatif pada 

organisasi Pemerintah. 
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2. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan 

pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep maupun 

implementasi praktik dari stategi komunikasi pembangunan 

partisipatif. 

3. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan deskripsi pada 

peneliti mengenai bagaimana Strategi Komunikasi yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam 

melaksanakan pendekatan kepada warga Makamhaji pada program 

pembangunan underpass. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Penelitian Terdahulu 

Komunikasi merupakan salah satu komponen pendukung 

berlangsungnya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah. Selain kondisi politik, ekonomi, dan sosial pada organisasi 

structural masyarakat. Hal serupa telah diungkap pula pada penelitian 

sebelumnya yang dilaksanakan oleh Avid Sugiyanto yang berjudul 

Pelaksanaan Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Rembang (Studi 

Deskritif Kualitatif Mengenai Pelaksanaan Fungsi Humas Pemerintah 

Kabupaten Rembang dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di 

Kabupaten Rembang Periode Tahun Anggaran 2003). Pada penelitiannya 

Avid Sugiyanto menjelaskan sebagai berikut: 

Table 1.1 

Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian dan Judul 

Penelitian 

Pelaksanaan Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten 

Rembang 

(Studi Deskritif Kualitatif Mengenai Pelaksanaan 

Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Rembang dalam 

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten 

Rembang Periode Tahun Anggaran 2003) 

 

Inti Kajian  Berupaya meneliti pelaksanaan fungsi humas 

Pemerintah Kabupaten Rembang dalam kegiatan 

pembangunan menurut analisis swot dan 

implementasinya. 

 

 

Pendekatan  Pendekatan melalui metode penelitian deskripitif 

kualitatif 

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 

 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi Humas 

Pemerintah Kabupaten Rembang dalam 
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pelaksanaan kegiatan pembangunan menurut 

analisis swot 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi humas 

Pemerintah Kabupaten Rembang di dalam 

maupun diluar organisasi serta pelaksanaan 

fungsi dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat. 

 

Hasil  Pendekatan yang dilakukan oleh humas  

1. Pendekatan langsung dengan mengadakan 

komunikasi dialogis dengan masyarakat 

ditempuh sebagai salah satu strategi humas 

Pemerintah Kabupten Rembang dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat 

(untuk mengetahui respon masyarakat, 

terciptanya komunikasi dua arah, ) 

2. Bekerjasama dengan dinas terkait 

3. Pemanfaatan media masa dalam 

penyebarluasan informasi media majalah, radio, 

televise, surat kabar menjalin media relations 

 

Meningkatkan usaha pelayanan informasi kepada 

masyarakat tentang program pemerintahan dengan 

memanfaatkan sarana dan prasarana 

 

Meningkatkan kualitas kerja untuk pelayanan yang 

baik kepada masyarakat 

 

Mampu menangkap aspirasi, mendorong peran aktif 

masyarakat serta mampu berkoordinasi dengan bagian 

lain sehingga keharmonisan internal dan eksternal 

lembaga pemerintahan dapat terwujud 

 

(Sumber: diolah dari penelitian Avid Sugiyanto, 2004) 

 

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Inti kajian dari penelitian ini adalah peneliti ingin meneliti mengenai 

strategi komunikasi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
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sebagai upaya pendekatan kepada warga. Pembangunan underpass 

menuai pro dan kontra dikalangan warga Makamhaji di sekitar area 

pembangunan. Melalui penelitian ini, peneliti menekankan inti kajian 

penelitian pada bagaimana Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

melaksanakan identifikasi keadaan atau masalah, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi mengenai strategi komunikasi yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai upaya 

pendekatan kepada warga pada program pembangunan underpass. 

2. Pendekatan dilakukan melalui metode kualitatif studi kasus. Peneliti 

menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi kasus deskriptif. 

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang 

memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi. Penelitian 

dengan pendekatan studi kasus dilakukan untuk mendapatkan analisis 

secara cermat mengenai suatu fenomena sosial yang sedang terjadi 

pada kehidupan nyata. Selain itu penulis memiliki control yang kecil 

terhadap peristiwa yang akan diteliti. 
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2  Landasan Teori 

a. Komunikasi Pembangunan 

Komunikasi pembangunan terdiri dari dua suku kata yakni 

komunikasi dan pembangunan. Konstrak pertama adalah 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). 

Oleh karena itu, komunikasi merupakan sebuah studi tentang 

pesan. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan 

yang disengaja ataupun tidak, dari komunikator kepada komunikan dengan 

menggunakan media tertentu dan menghasilkan efek tertentu sehingga 

menimbulkan feedback. 

Konstrak kedua ialah 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). 

Sehingga dapat disimpulkan; pembangunan sendiri merupakan 

proses perubahan yang telah terencana untuk masyarakat disuatu wilayah 
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agar meningkatkan kualitas hidup mereka. Proses perbaikan tersebut 

diharap dapat ikuti dengan partisipasi dari semua lapisan masyarakat. 

Dari kedua konstrak diatas, maka dapat dipahami komunikasi 

pembangunan sebagai salah satu terobosan di lingkungan ilmu sosial. 

Sebagai layaknya sebuah ilmu turunana yang lain, komunikasi 

pembangunan masih belum mudah untuk mengapresiasikan gagasan dan 

konsepnya kedalam suatu tindakan. 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). 

Oleh karena itu, komunikasi pembangunan tak ubahnya seperti ruh 

komunikasi yang lain yang berpusat pada aktifitas pertukaran pesan. 

Namun yang membedakan terletak pada pesan yang akan disampaikan. 

Pada komunikasi pembangunan pesan yang akan disampaikan berupa 
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gagasan, ide, dan inovasi yang merupakan program pembangunan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terencana. 

Tujuan komunikasi pembangunan ialah untuk memajukan 

pembangunan. Berdasarkan model teori Sandes (1958) melihat 

komunikasi dari empat perspektif, yaitu (Harun dan Ardianto, 2011: 33): 

1. Komunikasi sebagai proses, harus kita pelajari, misalnya melalui 

prinsip dan teori perubahan sosial, kebudayaan implicit dan eksplisit, 

dinamika hubungan kekuasaan atau hubungan silang budaya, termasuk 

kooperasi-akomodasi-persaingan-konflik, teori sosialisasi dan 

enkulturasi (pemasyarakatan dan pembudayaan). 

2. Sebagai metode, komuniksai harus kita dalami antara lain melalui teori 

control sosial, teori pengembangan masyarakat, teori belajar, teori 

formasi dan perubahan sikap, kecenderungan prilaku, motivasi dan 

kongnisi, termasuk teori selektivitas dan perbedaan individu. 

3.  Komunikasi sebagai program, perlu kita pelajari dengan 

memanfaatkan dan memperkembangkan teori dinamika kelompok, 

teori manajemen, analisis sistem, teori dan teknik evaluasi dan 

pengukuran, untuk mengetahui hasil, pengaruh, dan dampak. 

4. Komuniksi sebagai gerakan sosial, kita bisa menggunakan teori-teori 

sosiologi politik, psikologi sosial khususnya peikologi massa termasuk 

pendapat umum, prilaku kelompok dan prilaku massa. Juga teori 

tentang problema dan aksi sosial, teori manfaat, dan kepuasan sosial. 
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Komunikasi pembangunan memiliki tujuan, fungsi, prinsip-prinsip 

yang digunakan saat pelaksanaannya. Tujuan komunikasi pembangunan 

adalah kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat 

memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-

gagasan yang disampaikan tadi (Harun dan Ardianto, 2011: 162). 

Dalam proses pembangunan underpass menggunakan perspektif 

komunikasi pembangunan sebagai sebuah program. Kecenderungan 

komunikasi yang dilakukan bertujuan menyampaian pesan pembangunan 

dengan sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Agar 

masyarakat memahami, menerima dan ikut berpartisipasi melaksankana 

pesan yang berupa ide dan gagasan pembangunan sehingga tercipta 

dinamika atau perubahan kelompok. Sehingga berubahlah sikap, 

kecenderungan prilaku, dan motivasi warga yang semula menolak menjadi 

mau berpartisipasi dan mendukung terhadap perubahan sosial dan situasi 

yang akan terjadi saat dan saat dan setelah pembangunan underpass. 

b. Paradigma Komunikasi Pembangunan 

1) Perspektif Dominan 

Perspektif dominan menuntun pemikiran dan praktik 

pembangunan sejak 1940 hingga 1960. Hal ini berpengaruh baik pada 

teori dan praktik komunikasi pembangunan. Berdasarkan konsep dari 

pertumbuhan pembangunan serta sejarah tertentu seperti revolusi 

industri di Eropa dan Amerika, kolonialisme di Amerika Latin, Afrika, 

dan Asia (Melkote, 2008: 72). 
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Menurut Roger konsep pembangunan pada perspektif dominan, ialah : 

a) Pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan urbanisasi. 

b) Pemilihan metode kuantitatif untuk ilmu penelitian sementara. 

c) Pengarahan dan percepatan proses pembangunan direncanakan 

untuk menjadi pusat dan control oleh ekonom. 

d) Keterbelakangan menjadi maslah utama dalam pembangunan 

nasional dari pada hubungan eksternal dengan Negara lain (dalam 

Melkote, 2008: 72). 

Industrialisasi dianggap sebagai kesuksesan pertumbuhan 

ekonomi sebagai tujuan utama. Sehingga dunia ketiga didorong untuk 

melaksanakan program industrialisasi dan beraga manufactur. 

Pembangunan dengan paradigma dominan mengubah pengetahuan 

sosial melalui jalan ekonomi tertentu ke modernisasi: pendekatan neo-

klasikal sangat penting untuk model ekonomi barat. Selain itu juga 

mendorong perencanaan ekonomi makro dan intervensi ekonomi 

Negara. Model ini fokus pada bagaimana memperbaiki pertumbuhan 

ekonomi yang diukur dari laju pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama 

mempercepat dan mempertahankan pertumbuhan (Melkote, 2008: 72 

dan 75). 

2) Perspektif Modernisasi 

Semua teori modernisasi menekankan pada perubahan, 

sementara evolusi tidak selalu ada pada tingkat makro. Evolusi pada 

institusi dianggap penting untuk modernisasi. Berdasarkan beberapa 
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argumen hal ini tidak dapat terjadi sebelum adanya perubahan pada 

individu terlebih dahulu. Perubahan sikap dan nilai merupakan syarat 

utama dari sebuah modernisasi sosial, ekonomi, dan politik (Melkote, 

2008: 86). 

Namun hubungan efek untuk membangun sangat sulit dan tidak 

ada jawaban yang kategoris apakah ada perubahan sikap lembaga 

untuk pertama. Semua percaya bahwa baik ilmu  pengetahuan 

teknologi modern dan juga lembaga-lembaga moder belum tentu 

berhasil memberi perubahan suatu masyarakat yang pada dasarnya 

tradisional, tidak berpendidikan, berpusat pada diri, atau tidak ilmiah 

dalam pemikiran, dan sikap mereka. Oleh karenanya diperlukan 

perubahan individu terlebih dahulu, sebagai perumpamaan perubahan 

kecil yang dapat mengubah sesuatu yang besar (Melkote, 2008: 91). 

Diluar model ekonomi dan evolusi sosial modernisasi ialah 

kebudayaan, ideolagi, dan percakapan. Ketiganya saling berhubungan 

dan juga melibatkan non material simbol dan representasi sebagaimana 

representasi institusi yang mempengaruhi dan mendukung representasi 

simbol tersebut. Kebudayaan dapat dikatakan terdiri dari tiga hal yang 

luas. Kebudayaan disebarkan oleh anggotanya dan menolong mereka 

mengidentifikasi diri mereka. Kebudayaan itu dipelajari bukan 

bawaan, belajar kebudayaan memerlukan sebuah hubungan. Sehingga 

budaya tidak dapat lepas dari komunikasi, karena tingkatan 
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komunikasi ialah mendefinisikan penyampaian pesan (Melkote, 2008: 

91). 

Ideologi, selalu mengacu pada hubungan sosoial atau 

representasi atau signifikasi hubungan tersebut terkoneksi dengan 

lokasi sosial atau klas ekonomi. Ideologi memiliki peran dalam 

membuat dan mempertahankan budaya. Terakhir ialah percakapan, 

ucapan-ucapan lisan lebih besar besarnya dari kalimat. Asumsi dari 

post strukturalis percakapan ialah kontruksi makna. Sehingga 

percakapan berkontribusi untuk keberlangsungan ideologi dan 

kebudayaan. Fokus modernisasi pada perubahan masyarakat yang 

direfleksikan dengan dialog, ideology,dan kebudayaan (Melkote, 2008: 

91). 

3) Perspektif Partisipasif 

Post strukturalisme, post modernism, dan teori komunikasi 

bersama melengkapi asumsi dasar strategi pertisipasif. Berusaha untuk 

mengoprasionalisasikan istilah “partisipasi” yang dicerminkan oleh 

paradigma dominan sebagai “partisipasi sebagai pendekatan” terjadi 

benar dan diterapkan untuk mewakili kontek kasus paradigma 

“pendekatan partisipatif sebagai akhir”. Partisipasi sebagai alat akhir 

sebuah pendekatan dilaksanakan secara terus-menerus. Menjadi tempat 

mobilitas masyarakat untuk bekerja sama dalam aktifitas pembangunan 

dan untuk pemberdayaan masyarakat. jadi supaya mereka 
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mengartikulasikan dan mengatur pembangunan mereka sendiri 

(Melkote, 2008: 336). 

Pada suasana yang formal, orang mungkin tidak mengharap 

untuk berpartisipasi untuk mengidentifikasi masalah atau mendesain 

program pembangunan. Pada situasi demikian, partisipasi menjadi 

dangkal, direduksi menjadi pesan yang dapat memanipulasi 

masyarakat dimana masyarakat secara eksternal menjadi ujung 

perubahan program tersebut. Partisipasi seperti proses pemberdayaan, 

berpikir secara politis dan penuh resiko merupakkan pendekatan yang 

selalu dilakukan. Disini individu menjadi aktif dalam program 

pembangunan dan proses pembangunan. Mereka menyalurkan ide, 

memberi inisiatif, mengartikulasikan kegiatan, masalah, dan asset 

meneka sendiri (Melkote, 2008: 337). 

Pada program pembangunan underpass di Makamhaji 

menggunakan komunikasi pembangunan perspektif partipasi. Hal ini 

tak lepas dari keberadaan pro dan kontra dikalangan masyarakat yang 

berada disekitar lahan yang akan dibangun. Partisipasi warga 

ditunjukan melalui pemajangan aspirasi melalui spanduk-spanduk 

penolakan pembangunan underpass oleh warga. Hal ini dinilai dapat 

menghambat pembangunan dan membuat citra pembangunan menjadi 

pembangunan yang tidak pro rakyat. Sementara itu, pembangunan 

yang berhasil ialah pembangunan yang di dukung oleh seluruh 

komponen bangsa. 
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Kesenjangan tujuan pembangunan underpass dengan 

penolakan warga, menggerakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

sebagai lembaga pemrakarsa pembangunan untuk menjembataninya 

keadaan tersebut. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membuat forum-

forum sebagai wadah partisipasi warga untuk menampung ide dan 

inisiatif warga, sehingga warga yang tidak setuju memiliki wadah 

untuk mengartikulasikan keinginan, masalah, dan asset mereka sendiri. 

c. Komunikasi Pembangunan Partisipatif 

Pada perspektif partisipasi menuntut terjalinnya hubungan antara 

lembaga pemberi ide pembangunan sebagai komunikator dan masyarakat 

sebagai komunikan. Maka munculah 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). 

d. Peran Komunikasi Pembangunan Partisipatif 

Dalam (Anyaegbunam, 2004 : 10-11) mejelaskan ada empat peran 

komunikasi untuk pembangunan, yakni : 

1) Pemberdayaan Masyarakat 
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Komunikasi pembangunan menggunakan kegiatan partisipatif 

dan bahan untuk memberdayakan orang untuk membantu 

mengartikulasikan dan berbagai pendapat, masalah, dan kemampuan 

baik antar mereka sendiri atau dengan lembaga pemrakarsa 

pembangunan. 

2) Saling Pengertian dan Konsensus untuk Tidakan 

Komunikasi pembangunan menggunakan penelitian 

komunikasi, medekatan, metode tradisional dan modern serta bahan 

untuk meningkatkan dialog antara masyarakat dengan instansi 

pemrakarsa pembangunan. Supaya pengertian antara semua pihak 

dapat tercapai dan dapat memutuskan sebuah masalah, kebutuhan, 

serta solusi pada teknologi baru. Komunikasi untuk pembangunan 

mengemas informasi dari badan-badan pembangunan dengan cara-cara 

yang menarik, mudah untuk dimengerti, berguna, dan relevan. 

3) Peningkatan Pelatihan 

Komunikasi pembangunan meningkatkan pelatihan masyarakat 

dengan membuat informasi mengnai ketrampilan dan pengetahuan 

yang menarik dan relavan. Pemberian Informasi dan pelatihan tentang 

teknologi baru diberikan melalui komunikasi interpersonal, kelompok, 

dan komunikasi massa. 

4) Menciptakan Lingkungan yang Memungkinkan Terlaksananya 

Kebijakan yang Menguntungkan Rakyat 
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Komunikasi pembangunan meningkatkan kesadaran dan 

kebijakan para pengambil keputusan untuk kebutuhan komunikasi 

yang lebih baik antara pemrakarsa pembangunan dan masyarakat. Hal 

ini membantu mengkoordinasikan penampungan pendapatan antara 

pembuat keputusan dan masyarakat agar mencapai saling pengertian 

antar keduannya. 

Komunikasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo memiliki peran seperti telah dijabarkan diatas 

ialah, menciptakan saling pengertian dan konsensus untuk tidakan dan 

menciptakan lingkungan yang memungkinkan terlaksananya kebijakan 

yang menguntungkan rakyat. Hal ini tidak lepas dari tujuan untuk 

menyatukan pendapat bersama antara pemerintah dengan masyarakat. 

Serta meminimalis tindakan nonkooperatif dari masyarakat dalam 

program pembangunan underpass. Karena ketidaksetujuan warga atas 

pembangunan underpass bila tidak diatangani dengan baik akan 

memicu konflik dikemudian hari. 

e. Tahap-tahap Komunikasi Pembangunan Partisipatif 

Pelaksanaan komunikasi pembangunan partisipasif model 

Participatory Rural Communication Appraisal (PRCA) 

memfasilitasi dialog antara masyarakat dengan masyarakat, dan 

masyarakat dengan pemrakarsa pembangunan. Supaya semua 

pihak saling mengerti atas rencana pembangunan dan 

melaksanakan pembangunan secara kooperatif. Beberapa tahap 
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dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan partisipasif 

(Anyaegbunam, 2004 : 12-13), yakni ; 

1) Analisis Situasi dengan Participatory Rural Communication 

Appraisal (PRCA) 

Pada fase ini, penggunaan Appraisal Communication 

Participatory Rural sangat dianjurkan karena itu adalah metode 

penelitian partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam 

proses komunikasi perencanaan program yang tepat dari awal. 

Dengan PRCA, kebutuhan dan masalah rakyat diidentifikasi, 

didefinisikan dan diprioritaskan sementara peluang dan solusi 

yang ada di masyarakat ditemukan. Melalui PRCA dapat 

membantu mensegmentasikan kebutuhan masyarakat yang 

paling terpengaruh oleh masalah ini. Seperti segmen 

masyarakat penting yang dikenal sebagai 'Interaksi Grup'. 

PRCA secara khusus berusaha untuk menemukan 

masalah agar bisa menerima resolusi melalui aplikasi 

komunikasi. Masalah komunikasi seperti itu sering 

berhubungan dengan sosial-ekonomi dan budaya karakteristik 

kelompok interaksi, termasuk persepsi mereka, nilai, 

pengetahuan, sikap, dan praktek terhubung ke masalah dipilih 

dan kebutuhan. Sebagai metode penelitian komunikasi, PRCA 

juga mengidentifikasi sistem komunikasi tradisional dan 
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modern di masyarakat yang akan digunakan untuk berinteraksi 

dengan orang-orang selama pelaksanaan program. 

2) Desain Strategi Komunikasi 

Merencanakan strategi komunikasi yang akan 

membantu untuk mencapai tujuan pembangunan. Strategi 

dipilih berdasarkan indentifikasi awal permasalahan. Pada 

strategi ditentukan pula kelompok preoritas interaksi dalam 

komunitas yang paling terpengaruh terhadap fokus masalah dan 

menentukan pendekatan komunikasi terbaik seperti informasi, 

pelatihan, motivasi, promosi, dan pendidikan. 

3) Desain Partisipasi Pesan dan Tema Diskusi 

Pada proses ini, perencanaan program komunikasi. 

Penentuan pesan dan topic diskusi dirancang khusus yang 

difokuskan kepada masalah dengan dikemas menarik dan 

provokasi mengunggunakan saluran, dialog, dan media 

tertentu. Pesan yang diinformasikan akan ditularkan dari satu 

orang atau kelompok ke kelompok lain dengan maksud untuk 

menghasilkan efek. Tema diskusi dapat bersifat informasi, 

persuasi, pertahanan, dan promosi.  

4) Metode Komunikasi dan Pengembangan Bahan 

Dengan bantuan media komunikasi dan produsen 

aktivitas pesan dan tema diskusi ini berubah menjadi seperti 

bahan audio visual dan kegiatan sebagai program radio, poster, 
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kode gambar, flipchart kemudian diproduksi missal dan 

distribusi akhir di lapangan. 

5) Pelaksanaan 

Pada tahap ini merupakan implementasi dari kegiatan 

komunikasi sesuai dengan perencangan dan temuan dilapangan.  

6) Evaluasi 

Mengukur efektifitas keseluruhan program pada akhir 

implementasi. Mengukur sejauh mana kegiatan komunikasi 

tersebut memberikan dampak dan kontribusi terhadap 

pencapaian tujuan program komunikasi. 

Berdasarkan tahapan-tahapan komunikasi pembangunan 

partisipasif menurunkan pelaksanaan desain strategi komunikasi. Desain 

tersebut dapat dijadikan sebuah alur saat berlangsungnya strategi 

komunikasi. 

f. 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 

bagaimana cara mencegah timbulnya sebuah permasalahan. Ada beberapa 

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. 
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Terlihat dari penciptaan pesan dan tema diskusi, seperti prinsip-prinsip 

media komunikasi, bahan kegiatan, dan produksi pembangunan. Dalam 

pelaksanaannya desain tersebut terbagi menjadi beberapa termin 

(Mefalopulos, 2004 : 11-12), yakni : 

1) Melaksanakan penelitian dan peninjauan proyek, kemudian 

menganalisisnya. 

2) Mengidentifikasi prioritas kelompok interaksi. 

3) Menentukan tujuan. 

4) Menentukan fokus masalah. 

5) Menentukan desain metode dan pendekatan. 

6) Mengembangkan desai kretif tema diskusi dan pesan. Tema 

pesan bisa berupa informasi, persuasi, promosi, dan 

pertahanan. 

7) Menentukan pendekatan komunikasi keseluruhan. 

8) Merencanakan implementasi. 

9) Melaksanakan perencanaan 

10) Mengadakan pengawasan dan evaluasi. 

Penjabaran urutan termin strategi diatas memiliki empat poin 

sebagai kunci sebuah strategi, yakni mengidentifikasi, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Dari analisis situasi yang terlihat menunjukan 

adanya tidakan penolakan warga terhadap pembangunan underpass. Oleh 

karenanya, dalam pelaksanaan strategi komunikasi pembangunan 

partisipasif diikuti juga dengan pendekatan kepada masyarakat dengan 
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desain pesan dan tema diskusi yang menggunakan media komunikasi 

tradisonal maupun modern, agar penggunaan strategi dapat maksimal. 

g. Pendekatan 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) : 

1. Perspektif Individu, pada isu-isu sosial menempatkan sebuah 

masalah sosial terutama dalam lingkup individual, dank arena 

itu mencari solusi-solusi berbasis individu. 

2. 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. 

3. 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, 
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kapitalisme, rasisme kelmbagaan dan distribusi pendapatan, 

dan mengidentifikasi opresi atau struktur yang merugikan 

sebagai isu utama yang harus ditangani. 

4. 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. 

 

Strategi pendekatan konvesional lebih cenderung untuk berfokus 

pada perspektif individu dan reformis, karena keduanya mudah diubah dan 

tidak selalu menentang kepentingan-kepentingan utama atau wacana 

kekuasaan dominasi. Sedangkan wacana kritis yang mencari alternatif-

alternatif lain lebih condong pada perspektif ketiga dan keempat. Hal ini 

dipicu dari ketidak sanggupan dari kebijakan sosial untuk 

memperhitungkan suatu analisis yang menjadi alasan bagi kegagalan 

dalam menangani isu-isu sosial dan masalah sosial yang memadahi (Ife 

dan Tesoriero, 2008 : 112). 
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Dalam kasus pendekatan masyarakat pada pembangunan 

underpass di Makamhaji dapat di rumuskan dengan Perspektif Post-

Struktural. Fenomena yang terjadi pada pembangunan underpass 

merupakan cara-cara mengembangkan program, layanan dan fasilitas yang 

lebih baik pada tingkat masyarakat. Munculnya pro dan kontra terhadap 

pembangunan underpass menggerakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

melaksanakan pendekatan kepada keadaan yang dianggap merugikan bagi 

kedua belah pihak. Disatu sisi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merasa 

dirugikan karena program pembangunan terhambat, disisi lain masyarakat 

merasa dirugikan atas pembangunan underpass yang dinilai akan 

menjatuhkan potensi wirausaha mereka. 

Dibuatkannya forum-forum pertukaran pesan, dalam hal ini  

menggunakan pemilihan bahasa sebagai 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. Adanya forum sebagai bentuk partisipasi yang 

dapat mengontrol pendapat diharap dapat mengubah pemikiran 

masyaeakat yang kurang mendukung menjadi memiliki rasa kooperatif 

terhadap program pembangunan underpass. 
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F. KERANGKA PEMIKIRAN 

Gambar 1.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah dari (Anyaegbunam, 2004 : 12-13), (Mefalopulos, 2004 : 11-12), 

dan (Ife dan Tesoriero, 2008 : 109-111). 
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 Keterangan kerangka pemikiran 

1. Pro dan Kontra pada warga Makamhaji atas pembangunan 

underpass merupakan wujud partisipasi warga dalam proses 

pembangunan. Dimana warga menentukan sikap dan memberikan 

pendapat mereka mengenai pelaksanaan program pembangunan 

underpass. Ada warga yang mendukung dan ada pula yang 

menolak dengan berbagai pertimbangan yang dianggap dapat 

merugikan warga sendiri. Sedangkan dukungan warga akan 

membantu dan mempercepat proses pembangunan. Namun yang 

terjadi penolakan warga dapat menghambat proses pembangunan. 

2. Komunikasi Pembangunan Partisipasif, dengan adanya pro dan 

kontra dikalangan warga Makamhaji, sebagai pihak pemrakarsa 

pembangunan, Pemerintah Daerah Sukoharjo lewat 

Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo, melaksanakan komunikasi 

pembangunan partisipasif. Karena bertujuan untuk memfasilitasi 

partisipasi masyarakat pada semua tingkat pembangunan. Dapat 

membantu mengidentifikasi dan menerapkan kebijakan. Sehingga 

warga yang mendukung maupun menolak pembangunan dapat 

memiliki wadah untuk penyampaian aspirasi dan partisipasi 

mereka. 

3. Komunikasi Pembangunan dengan Model Participatory Rural 

Communication Appraisal (PRCA), merupakan model 

komunikasi pembangunan partisipasif yang memfasilitasi dialog 
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antara masyarakat dengan masyarakat, dan masyarakat dengan 

pemrakarsa pembangunan. Supaya semua pihak saling mengerti 

atas rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan secara 

kooperatif. Pemilihan penggunakan model ini karena wilayah 

Makamhaji dinilai memiliki karakteristik rural (bukan perkotaan 

juga bukan pedesaan). 

4. Desain Strategi Komunikasi Pembangunan Partisipasif dengan 

model Participatory Communication Strategi Design (PCSD), 

merupakan pengelolaan strategi untuk tujuan pembangunan 

berdasarkan hasil temuan lapangan dari model (PRCA). Terlihat 

dari penciptaan pesan dan tema diskusi, seperti prinsip-prinsip 

media komunikasi, bahan kegiatan, dan produksi pembangunan. 

5. Pendekatan Kepada Hal yang Merugikan dengan Perspektif 

Post Struktural, karena adanya penolakan terhadap pembangunan 

underpass oleh warga Makamhaji. Warga menolak karena 

menganggap pembangunan tersebut dapat merugikan warga. disisi 

lain hal ini menimbulakan pula keadaan yang kurang 

menguntungkan bagi Pemerintah Daerah Sukoharjo sebagai pihak 

perakarsa pembangunan. Pendekatan dengan Perspektif Post 

Struktural 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 
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diterima, dan seterusnya. Komunikasi sendiri merupakan studi 

tentang penyapaian pesan, dan pesan selalu berkaitan dengan 

penggunaan bahasa dan penyampaian makna yang dapat 

mengontrol dan mendominasi hal-hal yang seharusnya diterima. 

Hal ini dapat dilihat ketika terjadi forum pertemuan antara warga 

dengan Pemerintah Daerah Sukoharjo dimana aka nada 

penyampaian pesan yang menggunakan tatanan bahasa dan 

penyampaian makna untuk mengontrol opini warga agar tercapai 

kesepakatan yang dapat mengubah keadaan yang merugikan 

menjadi menguntungkan untuk kedua belah pihak. 

6. Desain Strategi Komunikasi Pembangunan Partisipatif dengan 

Model Participatory Communication Strategi Design (PCSD) 

dengan pendekatan Post Struktural pada pembangunan 

Underpass Makamhaji kepada warga. Salah satu fokus model 

PCSD ialah penciptaan pesan dan tema diskusi, seperti prinsip-

prinsip media komunikasi. Sehingga berfokus pada proses 

penyampaian pesan pembangunan. Pesan selalu berkaitan dengan 

penggunaan bahasa, penyampaian makna, formasi dan akumulasi 

pengetahuan hal ini terdapat pada pendekatan post structural. Maka 

penggabungan keduanya cocok untuk situasi dan kondisi pro dan 

kontra warga Makamhaji terhadap pembangunan underpass. 

Dengan desain strategi pertama analisis situasi meliputi, 

pelaksanakan penelitian dan peninjauan proyek, kemudian 
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menganalisisnya. mengidentifikasi prioritas kelompok interaksi. 

Kedua perencanaan, meliputi menentukan tujuan, fokus masalah, 

desain metode dan pendekatan, mengembangkan desai kretif tema 

diskusi dan pesan, menentukan pendekatan komunikasi 

keseluruhan, terakhir merencanakan implementasi. Ketiga ialah 

pelaksanaan, melaksanakan perencanaan yang telah dilakukan 

diawal. Terakhir mengadakan pengawasan dan evaluasi. 
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G. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 

Metode dasar dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. 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). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dasar 

kualitatif karena pembangunan underpass merupakan isu sensitif 

dikalangan warga Makamhaji, karena keberadaannya menuai pro dan 

kontra. Adanya pro dan kontra membawa proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi strategi komunikasi Pemerintah Daerah 

Sukoharjo sebagai upaya pendekatan kepada warga Makamhaji dalam 

pembangunan underpass menjadi satu rangakain proses yang rumit. 

Maka, penulis menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan 

fungsi dan manfaatnya digunakan sebagai meneliti suatu fenomena 

dari segi proses. 
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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). 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus 

karena mengacu pada rumusan masalah penelitian yang memiliki 

karakteristik dengan kalimat tanya bagaimana yang mendeskripsikan 

sebuah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi 

komuniksi sebagai pendekatan kepada masyarakat Makamhaji oleh 

Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam pembangunan underpass. 

Sedangkan desain kasus pada penelitian kali ini menggunakan 

studi kasus tunggal. Karena merupakan suatu peristiwa penting yang 

sedang terjadi sekarang. Selain itu kasus ini cenderung memiliki nilai 

keunikan karena warga melakukan ketidaksetujuannya terhadap 

pembangunan underpass dengan cara yang nyata dan menarik 

perhatian khalayak ramai dengan pemajangan spanduk dan melakukan 

aksi damai. 

2. Sumber Data 

Dilihat pada sumber data terdiri dari sumber primer dan sumber 

skunder. Dalam penelitian ini penulis mencari sumber data primer 

berdasar observasi dan wawancara dengan purposive. Melalui 
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wawancara penulis mencari data berupa informasi mengenai proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi komuniksi sebagai 

pendekatan kepada masyarakat Makamhaji oleh Pemerintah Daerah 

Sukoharjo dalam pembangunan underpass. Sedangkan melalui 

observasi penulis mencari perubahan sikap dan situasi kondisi 

lapangan seputar proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

strategi komuniksi sebagai pendekatan kepada masyarakat Makamhaji 

oleh Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam pembangunan underpass. 

Berdasarkan penarikan informan dengan cara purposive, dibuat 

kriteria key informan pada penelitian ini. Purposive sempel dilakukan 

agar dapat menggali informasi yang akan menjadi dasar rencangan dan 

teori yang muncul dalam penelitian. 

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). 

Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengambil data serta 

informasi yang dibutuhkan dari surat kabar, dokumen pribadi, dan 

dokumen dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika Daerah Sukoharjo dan Kepala Desa Makamhaji. 

3. Teknik Penentuan Informan 

Informan ialah seseorang yang memiliki pengetahuan dan 

informasi serta paham tentang fenomena penelitian dapat digunakan 
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untuk narasumber pada proses penelitian. Pemilihan informan 

bermaksud untuk menjaring sebanyak mungkin informasi yang berasal 

dari berbagai sumber bangunan dan mencirikan kekhususan yang ada 

dalam konteks yang unik. Sehingga penelitian kualitatif menggunakan 

sampel bertujuan 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). 

Oleh karena itu, penentuan kriteria untuk menjadi key informan 

dalam penelitian ini, 

a. Informan dari pihak pemrakarsa strategi komunikasi, yakni: 

1) Seseorang yang memiliki jabatan pada instansi yang terkait 

dan bertanggung jawab merangcang strategi komunikasi 

sebagai upaya pendekatan kepada warga Makamhaji dalam 

proses pembangunan underpass. 

2) Seseorang yang menjabat pada instansi yang terkait proses 

pembangunan underpass Makamhaji, yang mengetahui 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi komunikasi 

yang dilaksanakan Pemerintah daerah Sukoharjo sebagai 

upaya pendekatan kepada warga Makamhaji dalam 

pembangunan underpass. 
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3) Seseorang yang terlibat dan ikut serta dalam pelaksanaan 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi komunikasi 

yang dilaksanakan Pemerintah daerah Sukoharjo sebagai 

upaya pendekatan kepada warga Makamhaji dalam 

pembangunan underpass. 

b. Informan yang berasal dari warga Makamhaji sebagai penerima 

penerima strategi komunikasi, yakni: 

1) Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Makamhaji 

yang dekat dengan area pembangunan underpass. 

2) Tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan dapat 

menjadi opini leader pada warga. 

3) Warga Makamhaji yang berpartisipasi dalam pertemuan 

dialog yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

Sukoharjo serta warga Makamhaji yang pernah 

menuangkan pendapat dan aksi penolakan melalui aksi 

damai dan pemasangan spanduk. 

Berdasarkan dua kriteria diatas, maka didapat key person yang 

diharap mampu menjadi informan dalam penelitian ini, 

a. Berdasar kriteria pembuat strategi: 

1) Kepala Seksi Manj. Lalu Lintas dan Kerambuan Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informasi Daerah Sukoharjo 

2) Kepala Desa Makamhaji 

b. Berdasar kriteria penerima stratrgi komunikasi 
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1) Tokoh masyarakat Desa Makamhaji yang terdiri dari 

beberapa dusun 

2) Koordinator lapangan aksi damai dan perusakan bedeng. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer ialah 

dengan wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. 

Menurut Patton, ada pembagian teknik wawancara, yakni wawancara 

pembicaraan informal, pendekatan dengan petunjuk umum, dan 

wawancara baku terbuka. Dalam penelitian ini penulis akan 

menggunakan teknik wawancara pembicaraan informal, agar penulis 

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

Pada sumber data primer penulis menggunakan teknik 

wawancara dan teknik observasi 

a. Wawancara Pembicaraan Informal 

Pada jenis ini pertanyaan yang diajukan sangat tergantung 

pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya 

dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan 

pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, 

wajar, sedangakan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti 

biasa dalam kehidupan sehari-hari (Moleong, 2011 : 187). 

Penulis memilih teknik wawancara informal supaya 

mendapatkan data langsung dan mendalam dari sumber yang 

mengetahui tentang objek penelitian. Bahan yang akan penulis gali 
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dalam wawancara ialah mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi strategi komunikasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah 

Sukoharjo dalam melaksanakan pendekatan kepada warga 

Makamhaji dalam proses program pembanguan underpass. 

b. Pemeran Serta Sebagai Pengamat (Sebagai Non Partticipant) 

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). 

Penulis mengamati situasi dan kondisi keadaan sekitar 

pembangunan underpass Makamhaji dan perubahan sikap 

masyarakat sekitar area program pembangunan underpass 

Makamhaji, terkait dengan pembangunan underpass tersebut. 

Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan melalui 

pemberitaan di media surat kabar lokal yang memberitakan 

program pembangunan underpass Makamhaji. Melalui 

pemberitaan media penulis dapat mengamati sikap dan kebijakan 

yang diambil Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam memberi 

informasi dan tanggapan seputar program pembangunan 

underpass. 

Sedangkan sumber data sekunder penulis menggunakan teknik 

dokumentasi. 

c. Dokumentasi 
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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). 

Dokumentasi pada penelitian ini menggunakan kumpulan 

artikel surat kabar, catatan, dan foto. Selain itu juga dokumen atau 

arsip dari Pemerintah Daerah Sukoharjo. 

5. Teknik Keabsahan Data 

Triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, metode, dan teori. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pemeriksaan keabsahan 

data dengan menggunakan triangulasi 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). 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut : 

a. Membandingkan hasil data pengamatan dengan data wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakaannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, 
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orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, 

dan pemerintah. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan (Moleong, 2011 : 331). 

Berdasar pemaparan diatas, dalam penelitian ini dilakukan 

validitas keabsahan data dengan cara, sebagai berikut : 

1) Membandingkan hasil pengamatan penulis tentang 

peristiwa yang terjadi dilapang baik perubahan sikap dan 

tindakan warga Makamhaji maupun kebijakan 

Pemerintah Daerah Sukoharjo selama proses 

pembangunan underpass dengan hasil wawancara 

dengan informan kedua kriteria. 

2) Membandingkan jawaban-jawaban kedua kriteria 

informan saat informan memposisikan dirinya 

berdasarkan tanggung jawab dan peran yang 

diembannya dengan jawaban saat mereka mewakili 

pendapat diri mereka sendiri. 

3) Membandingkan keadaan riel hasil pengamatan dengan 

jawaban-jawaban hasil wawancara dengan informan 

kedua kriteria. 

4) Membandingkan hasil wawancara kedua kriteria 

informan dengan sumber dokumentasi terkait, baik 

artikel surat kabar, foto, dan dokumen dari dinas terkait. 
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6. Teknik Analisis Data 

Dalam proses analisis terdapat tiga komponen  utama yang 

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

penarikan kesimpulan. Ketiga komponen tersebut dilaksanakan secara 

bersama dengan proses pengumpulan data. Pada saat peneliti menyusun 

catatan dilapangan, reduksi data segera dibuat, dan diteruskan dengan 

pengembangan bentuk susunan sajian data yang bersifat sementara. 

Dari sajian data peneliti bisa mengusahakan pikiran yang mengarah 

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

Untuk lebih jelas, proses analisis interaksi dapat digambarkan 

dengan skema berikut :   

Gambar 1.3 

Proses Analisis Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sutopo, 2002 : 96 

 Penjelasan dari tiga komponen tersebut, ialah : 

a. Pengumpulan Data 

Pencatatan data berupa deskriptif kalimat mengenai sikap, 

persepsi, dan perubahan sikap yang berkaitan dengan fenomena 

penelitian yang diambil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan 
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yang kemudian disusun secara teratur agar siap digunakan untuk bahan 

analisis (Sutopo, 2002 : 87). 

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dari hasil 

observasi dan wawancara. Melalui observasi penulis mendapatkan, 

data mengenai penolakan dan dukungan warga mengenai 

pembangunan underpass. Penyampaian pesan penolakan warga di 

wujudkan dengan adanya aksi damai turun kejalan, penempelan 

spanduk bertuliskan penolakan pembangunan underpass, 

pembangunan posko penolakan pembangunan underpass, dan 

perubuhan bedeng. 

Sedangkan dukungan warga terlihat saat warga mengawal 

pembangunan bedeng ke dua, kemudia diikuti perubahan sikap warga 

dengan pelepasan spanduk penolakan dan pembongkrang posko 

penolakan pembangunan underpass, meskipun masih disisakan satu 

spanduk yang belum dilepas. Kemudian penulis juga menemukan data 

bahwa memang ada pelaksanaan dialog dengan warga yang 

dilaksanakan Pemerintah Daerah Sukoharjo dengan warga Makamhaji 

mengenai pembangunan underpass. 

Melalui wawancara penulis akan mengumpulkan data tentang 

proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi komuniksi 

sebagai pendekatan kepada masyarakat Makamhaji oleh Pemerintah 

Daerah Sukoharjo dalam pembangunan underpass kepada kedua 

kriteria informan, agar data memiliki keberimbangan. Sedangkan 
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pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk menguatkan 

pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data adalah bagian dari proses yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak 

penting, dan mengatur sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian 

dapat dilakukan (Sutopo, 2002 : 92). 

Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses yang 

berorientasi kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi 

telah tampak pada penelitian saat memutuskan kerangka konseptual 

wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan 

penelitian. Saat mengumpulan data berlangsung terjadilah tahapan 

reduksi selanjutnya. Reduksi berlangsung terus sesudah penelitian 

sampai laporan akhir lengkap tersusun (Miles dan Huberman, 2007 : 

16). 

Dalam penelitian ini reduksi data yang dilakukan dengan cara 

membatasi permasalahan penelitian yang hanya terfokus pada 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi startegi komunikasi yang 

dilaksanakan Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam melaksanakan 

pendekatan kepada warga Makamhaji pada pembangunan proses 

underpass. Dalam proses pengumpulan data, reduksi pun dilakukan 

dengan cara memilah dan memilih data-data mana saja yang sesuai 

dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi startegi komunikasi 
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yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam melaksanakan 

pendekatan kepada warga Makamhaji pada pembangunan proses 

underpass. 

c. Penyajian Data 

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, 

deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan 

penelitian dapat dilakukan (Sutopo, 2002 : 92). 

Dengan melihat penyajian kita dapat memahami apa yang 

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih lanjut. Menganalisis 

ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang 

didapat dari penyajian-penyajian tersebut (Miles dan Huberman, 2007 : 

17). 

Pada penelitian ini penulis menggunakan sajian data berupa 

narasi yang mengacu pada pada rumusan masalah. Selain itu penulis 

juga menggunakan tabel untuk mendukung penjelasan narasi. Tabel 

berisi tentang pengelompokan hasil wawancara dan observasi kedalam 

jawaban rumusan masalah mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi startegi komunikasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah 

Sukoharjo dalam melaksanakan pendekatan kepada warga Makamhaji 

pada pembangunan proses underpass. Berdasarkan strategi komunikasi 

pembangunan partisipasif pada kerangka pemikiran. 

d. Kesimpulan atau Verifikasi 
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Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian kualitatif. 

Peneliti berusaha memberi makna dari data yang terkumpul. Berdasar 

pada reduksi data dan penyajian data dapat ditarik kesimpulan berbagai 

masalah yang dihadapi dalam penelitian. Kesimpulan juga hadir 

berdasar perbandingan penyajian data dengan rumusan dan latar 

belakang masalah, sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang 

merupakan bagian dari kesatuan penelitian (Sutopo, 2002 : 25). 

Dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan berdasar 

penarikan inti sari hasil wawancara dan observasi yang telah 

dimasukan kedalam jawaban rumusan masalah kemudian 

disingkronkan dengan keadaan riel yang terjadi pada proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi startegi komunikasi yang 

dilaksanakan Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam melaksanakan 

pendekatan kepada warga Makamhaji pada pembangunan proses 

underpass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




