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BAB I 

                                                 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang  

Sosialisasi program pembangunan infrastruktur khususnya yang berdampak 

pada pengalihan lahan cenderung menuai konflik.  Berdasarkan  data dalam catatan 

akhir tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) selama 2018 terdapat 410 

konflik agraria yang mencakup wilayah seluas 807.177,613 hektar (sumber: 

https://tirto.id/kpa-konflik-agraria-, akses 2 Januari 2019). Gejala yang sama 

sedang menjadi pusat perhatian Pemerintah Nagekeo sebagai fasilitator dalam 

rangka sosialisasi rencana pembangunan Waduk Lambo sebagai salah satu proyek 

strategis nasional.  

Pada tahun 2016  terjadi peningkatan upaya penolakan. Bentuk  penolakan 

diantaranya  penghadangan terhadap tim survei, pembakaran alat-alat survei dan 

pemukulan terhadap anggota satuan polisi pamong praja hingga berakhir  pada 

litigasi. Pada akhir tahun 2017 terjadi aksi telanjang dada yang dilakukan oleh 

sekelompok wanita dari dusun Malapoma. Aksi ini dilakukan untuk menghadang 

tim survei yang akan melakukan pengukuran lahan di Dusun Malapoma.  Upaya 

penolakan juga terjadi pada sosialasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah di  

Desa Rendu Butowe dan Ulupulu.   

Selain melalui tindakan fisik, perlawanan simbolis terhadap rencana 

pembangunan juga dilakukan oleh kelompok adat masyarakat Lambo sebagai 

kelompok resisten. Komunikasi ritual melalui upacara adat fani  digelar sebagai 
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aksi protes terhadap pembongkaran rumah jaga adat di lokasi pembangunan. 

Upacara adat ini melibatkan Mosa Laki (tokoh adat/elit lokal)  untuk memohon 

perlindungan leluhur. Dalam menjawab berbagai aksi penolakan ini,  pemerintah 

daerah sebagai fasilitator rencana pembangunan, secara kontinu melakukan 

berbagai metode pendekatan komunikasi  kepada masyarakat khususnya 

masyarakat di desa Rendu Butowe sebagai area yang paling banyak menuai aksi 

penolakan. Pendekatan dilakukan untuk memberikan pemahaman  pada masyarakat 

tentang urgensi pembangunan Waduk Lambo dalam meningkatkan taraf hidup 

masyarakat.   

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya air pada wilayah-

wilayah dengan tingkat kekeringan  tinggi, pemerintah Pusat dalam hal ini 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya 

meningkatkan sarana penyediaan air. Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah 

Sungai (BWS) Nusa Tenggara II menargetkan pembangunan tujuh bendungan 

dalam kurun waktu 2015-2019.Tiga bendungan berada di Pulau Timor yakni 

bendungan Raknamo, Rotiklot, Manikin dan Kolhua. Tiga bendungan lain berada 

di Pulau Flores yakni Bendungan Napun Gete, Temef dan Mbay. Setiap bendungan 

telah memasuki tahap pembangunan yang berbeda. Bendungan Raknamo yang 

berlokasi di kota Kupang telah beroperasi. Tiga bendungan yang telah memasuki 

tahap konstruksi adalah bendungan Rotiklot, Napun Gete dan Temef.  Tahap 

perencanaan dan persiapan sedang difokuskan pada bendungan Manikin, Kolhua 

dan Lambo. 
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Rencana pembangunan waduk Lambo adalah salah satu Proyek strategis 

Nasional di NTT yang mengurai konflik. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan 

Gejala ini didasarkan pada rencana pembangunan yang akan memanfaatkan lahan 

terluas yakni seluas 512 hektar dan meliputi tiga desa yaitu desa Rendu Butowe, 

Desa Labolewa dan Desa Ulupulu. Ketiga desa termasuk dalam tiga wilayah 

kecamatan yaitu Desa Rendubutowe yang termasuk dalam wilayah Kecamatan 

Aesesa Selatan, Desa Ulupulu yang menjadi wilayah Kecamatan Nagaroro dan 

Desa Labolewa yang tergabung dalam wilayah Kecamatana Aesesa.  

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bendungan yang akan dibangun di 

kabupaten Nagekeo berfungsi untuk: 

1. Meningkatan Intensitas tanam untuk daerah irigasi Mbay Kanan dan 

Pengembangan daerah Irigasi Mbay Kiri 

2. Penyediaan air baku kota Mbay  

3. Pengendalian banjir kota Mbay dan Daerah Irigasi Mbay  

4. Pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari   

5. Pengembangan Objek Pariwisata  

 Sumber:  Hasil survei Land Aquition and Resstlement Action Plan (LARAP)  

Berdasarkan hasil pekerjaan Detail Desain Bendungan Mbay tahun 2001 ketinggian 

muka air yang direncanakan yaitu pada elevasi 410.40 meter dengan luas genangan 

sebesar 309.43 hektar are. Kawasan Mbay terletak di Kawasan Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Aesesa mempunyai potensi pengembangan daerah irigasi yang 

potensial yakni sekitar  5.200 Ha dan Sungai Aesesa mempunyai luas daerah 

pengaliran sebesar 1200 km2 yang mengalir melalui dataran Mbay. Selain dataran 

Mbay sebagai lumbung padi di Pulau Flores, dataran Mbay juga merupakan Ibu 

Kota Kabupaten Nagekeo sehingga tingkat pertumbuhan penduduk dan 
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permukiman berkembang dengan pesat (sumber: laporan hasil survei Larap). 

Kondisi kebutuhan air di dataran Mbay yang ada saat ini telah diprediksi dan 

ditinjak lanjuti sejak Tahun 1999 dengan studi-studi untuk pembangunan 

Bendungan Mbay yang terletak di Desa Rendubutowe. Dengan adanya renana 

pembangunan waduk  Mbay diharapkan akan meningkatkan intensitas tanam di  

Mbay selain untuk penyediaan air baku untuk Kota Mbay dan sekitarnya serta 

pengendalian banjir di dataran Mbay.  

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian terpenting dalam upaya 

pembangunan dan pengembangan wilayah khususnya di wilayah pedesaan. 

Tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan perkembangan kegiatan 

sosial ekonomi yang berdampak pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

(Jayadinata 1999:31). Infrastruktur yang kurang atau tidak berfungsi akan 

menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat  yaitu terganggunya aktivitas 

sosial ekonomi masyarakat yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan wilayah 

dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

Pembangunan  bendungan merupakan pembangunan infrastruktur yang  

memiliki potensi besar konflik khususnya terkait pertanahan karena harus 

memindahkan manusia dalam jumlah yang besar. Besarnya   potensi konflik 

pertanahan dalam pembangunan waduk dikarenakan tanah memiliki nilai secara 

mendasar dalam kehidupan manusia. Hal ini terkait dengan kemampuan ruang, 

ekspresi manusia, sumber pendapatan dan kemakmuran. Di samping sebagai faktor 

produksi yang berguna sebagai sumber nafkah, tanah juga memiliki peranan 
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penting sebagai sumber kekuasaan, jaminan kemanan, dan tempat untuk 

melestarikan dan mengembangkan sistem sosial budaya (Arland 2009:12).  

Studi yang dilakukan oleh Suryawanto Setianto (2014) tentang konflik 

sosial dalam pembangunan waduk Jati Gede Sumedang menunjukan persoalan 

yang kompleks dibalik konflik yang terjadi pada setiap tahap pembangunan. Selain 

legitimiasi hukum dan biaya penanggulangan, budaya menjadi salah satu isu yang 

membentuk sikap proaktif atau resistensi. Budaya menempati posisi sentral yang 

menunjang suksesi suatu program pembangunan.  Kim (2010:56) mengungkapkan 

bahwa budaya memberikan manusia pengetahuan simbolik untuk mengenal siapa 

diri kita, mendefenisikan apa yang bermakna,berkomunikasi dengan orang lain dan 

mengelola lingkungan. Dalam konteks ini sistem, nilai, kepercayaan dan norma 

yang berlaku dalam suatu sistem sosial dapat menjadi faktor yang menyebabkan 

meningkatnya resistensi masyarakat. Dalam studi yang dilakukan oleh  Yu dan Wen 

(2003) tentang manajemen komunikasi krisis dalam organisasi menunjukan bahwa 

perancangan strategi komunikasi tidak hanya bergantung pada budaya perusahaan 

atau organisasi namun juga ditentukan oleh budaya penduduk lokal setempat.  

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, perencananan dan managemen  

komunikasi perlu mempertimbangkan unsur-unsur  komunikasi dengan cermat 

karena setiap tahap pembangunan cenderung menghasilkan permasalahan sosial 

yang berbeda. Komunikator pembangunan terdiri dari beragam pemangku 

kepentingan. Identifikasi pemangku kepentingan yang tepat turut memengaruhi 

jenis pendekatan yang dilakukan. Kesesuaian ini  dapat menimbulkan kesepahaman 

dan menuai dukungan masyarakat.  
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Pergeseran peran komunikasi seiring berubahnya paradigma pembangunan 

telah menguatkan posisi komunikasi sebagai alat vital dalam membangun 

keterlibatan masyarakat.  Mefalopus (2007:13) menegaskan bahwa komunikasi 

tidak hanya berperan dalam membangun kesadaran namun juga sebuah proses 

memberi ruang untuk saling mendengarkan, memberdayakan sehingga tercipta 

kesepakatan. Dengan demikian penggunaan tipe pendekatan komunikasi adalah hal 

yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Dalam pelaksanaannya pemilihan 

pendekatan komunikasi bukanlah suatu pilihan yang kaku dalam pengertian, 

terbuka kemungkinan untuk mengaplikasikan berbagai pendekatan dalam suatu 

program pembangunan (Ardianto 2011:164). 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada tanggal 24 Juni  tahun 2015 Bupati Nagekeo mengeluarkan surat Nomor 

761/A.Pemkab-NAG/76/06/2015 perihal percepatan pembangunan bendungan 

Lambo yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR). Surat tersebut menindaklanjuti musyawarah yang diakui pemerintah telah 

mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat yang hadir dalam pertemuan yang 

dilaksanakan di Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Edaran surat 

ini menjadi awal dari berbagai penolakan yang dilakukan oleh kelompok 

masyarakat di tiga lokasi terdampak. Kelompok masyarakat di lokasi terdampak 

menilai para tokoh yang hadir dalam pertemuan tidak merepresentasikan seluruh 

golongan dan kepentingan. Sementara itu, pemerintah  daerah sebagai fasilitator 

pembangunan menilai pemilihan tokoh telah melalui suatu proses identifikasi yang 

cermat .  
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 Hal kontradiktif lainnya adalah tentang status Rencana pembangunan 

Lambo. Forum penolakan waduk Lambo (FPWL) melalui aliansi masyarakat adat 

nusantara (AMAN) mengungkapkan rencana pembangunan bendungan Lambo 

cacat secara hukum. Hal ini karena rencana tersebut tidak terdapat dalam rancangan 

tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Nagekeo sedangkan menurut Bupati 

rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Nagekeo tahun 

2011-2031.  

Dua hal kontradiktif di atas dapat memberikan gambaran adanya hambatan 

dalam proses sosialasi pesan  pembangunan sehingga memunculkan konflik 

vertikal. Pertanyaan mendasar selanjutnya adalah mengapa terdapat pemaknaan 

yang berbeda terkait motif-motif penolakan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana 

pemerintah kabupaten Nagekeo menerapkan komunikasi persuasi untuk 

meningkatkan sikap kooperatif masyarakat dalam mendukung setiap agenda 

pembangunan bendungan Lambo.  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui faktor pembentuk resistensi  

2. Mengetahui strategi Komunikasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten 

Nagekeo dalam mensosialasikan rencana Pembangunan bendungan Lambo 

pada masyarakat desa Rendu Butowe   
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1.4           Signifikansi Penelitian  

1.4.1 Signifikansi  Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan dan kajian teoritik 

tentang strategi komunikasi Krisis dalam Organisasi Pemerintah khususnya  dalam 

menghadapi resistensi masyarakat.   

1.4.2 Signifikansi  Praktis  

Pada tataran praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

penyebab berbagai gerakan penolakan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi 

pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan komunikasi untuk tahapan 

pembangunan selanjutnya.  

1.4.3 Signifikansi  Sosial  

Dalam bidang sosial penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber 

belajar bagi publik khususnya yang tertarik dengan konflik pembangunan 

infrastruktur dan bagaimana organisasi pemerintah menerapkan strategi 

komunikasi pada situasi krisis.  

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.5.1 State of the Art 

Untuk mengetahui perkembangan topik penelitian tentang komunikasi 

pembangunan dan variasi teori yang digunakan, ada beberapa penelitian yang telah 

dilakukan yaitu: 
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Judul Teori Tujuan Metode Uraian 

Konflik sosial 

dalam 

pembangunan 

infrastruktur 

sumber daya 

alam kasus 

Waduk Jati 

Gede. 

Suryawan 

Setianto 

(2014) 

Teori 

Konflik 

Kisberg 

Identifikasi 

konflik yang 

terjadi pada 

pembanguna

n waduk Jati 

Gede  

Studi 

Kasus  

Hasil penelitian 

menunjukan, 

pemangku 

kepentingan dalam 

pembangunan waduk 

Jati Gede memiliki 

hubungan yang 

beragam mulai dari 

aliansi hingga hingga 

konflik nir kekerasan. 

Dinamika konflik 

yang terjadi 

mengalami 

peningkatan dan 

penurunan pada 

periode tertentu.  

Komunikasi 

dialogis dalam 

menyelesaikan 

konflik lahan.  

Maulana 

Anggara 

Ayurda (2017) 

Teori 

Konflik 

Mendeskripsi

kan dan 

menganalisis 

penyebab 

konflik dan 

solusi konflik 

yang terjadi 

antara PT. 

Kereta Api 

Indonesia 

dengan 

masyarakat 

Kelurahan 

Kebon Jeruk, 

Kota 

Bandung 

Studi 

Kasus  

Bentuk konflik yang 

terjadi antara PT. 

KAI Daop II 

Bandung dengan 

warga masyarakat 

Kelurahan Kebon 

Jeruk adalah konflik 

antar kelompok. 

Penyelesaian konflik 

dengan komunikasi 

dialogis melalui 

mediasi. Tahapan 

awal adalah dengan 

komunikasi 

antarpersonal kepada 

seluruh warga. 

Tahapan selanjutnya 

adalah dengan 

melakukan mediasi 

dengan perwakilan 

kelompok 

masyarakat.  

Model 

Komunikasi 

Pembangunan 

dalam 

Penyediaan 

Prasarana 

Perdesaan di 

Komunikasi 

dua tahap, 

deliberatif 

dan 

dialogis. 

Konsep 

Mengembang

kan model 

komunikasi 

pembanguna

n dalam 

penyediaan 

prasarana 

Studi 

kasus 

Kuantitat

if  

Akses 

stakeholders dalam 

setiap tahapan 

kegiatan forum 

komunikasi rendah, 

ditandai dengan 

rendahnya tingkat 
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Kawasan 

Pesisir Utara 

Jawa Tengah.  

Amir Mahmud 

(2007) 

Komunikasi 

persuasi  

perdesaan di 

kawasan 

Pesisir Utara 

Jawa Tengah 

keikutsertaan warga, 

keterbukaan forum, 

rutinitas kegiatan dan 

kohesivitas 

forum. Begitu pula 

tingkat penerapan 

teknik komunikasi 

dua tahap, persuasif, 

dialogis dan 

deliberatif yang 

sebenarnya sesuai 

dengan kondisi 

perdesaan juga 

rendah, sehingga 

komponen - 

komponen tersebut 

masih menjadi 

prioritas utama 

pengembangan 

model Sehingga 

direkomendasikan:  

perlu penerapan pola 

komunikasi yang 

memberi peluang 

keikutsertaan 

publik.  

Komunikasi 

Partisipatif 

dalam Proses 

Pembangunan 

Bendungan 

Mentenggeng 

Kabupaten 

Cilacap. 

-Waluyo 

Handoko  

-Adhi Iman 

Sulaiman  

-Andi Salid 

Akbar 

Pendekatan 

Partisipatif  

Mengidentifi

kasi, 

menganalisis, 

dan 

merancang 

model 

komunikasi 

Pembanguna

n partisipatif 

dalam proses 

pembanguna

n bendungan 

Matenggeng 

Studi 

kasus  

Wacana 

pembangunan waduk 

Mantengen telah 

warga secara turun 

temurun namun 

ketidakjelasan 

informasi dan 

minimnya proses 

dialog menghambat 

proses pembangunan. 

Pendekatan 

partisipatif dan dialog 

menjadi strategi yang 

baik  untuk 

menumbuhkan 

semangat proaktif 

warga  

Pendekatan 

Budaya 

Berbasis 

 Mengembang

kan 

alternative 

Hermene

utika 

Dalam kenyataan 

sosiokultural, 

pengetahuan lokal 
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Kearifan Lokal 

dalam 

penyelesaian 

sengketa adat 

tanah adat 

pada 

masyarakat 

Ngadu-Bhaga, 

Kabupaten 

Ngada, NTT. 

(DominikusRa

to) 

penyelesaian 

konflik  

melalui 

perspektif 

pengetahuan 

lokal di 

komunitas 

Woe di 

Ngada 

bersifat plural. 

Keberagaman 

pengetahuan lokal 

didasarkan 

atas kosmologi. 

Penyelesaian konflik 

diarahkan pada 

harmoni. Pendekatan 

sosio-legal 

menemukan bahwa 

perspektif yang 

berlaku dalam 

penyelesaian konflik 

di Ngadhubhaga 

merupakan 

penyelesaian yang 

berorientasi pada 

kehidupan 

komunitas. Pola 

penyelesaian 

sengketa bersumber 

dari keluarga apabila 

konflik. Peran 

mosalaki bergantung 

pada kompetensi dan 

tugas-tugasnya 

berawal dari dalam 

kerabat atau klan. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh  Suryawan Setianto memberikan  pedoman 

bagi peneliti dalam mengidentifikasi konflik yang terjadi dalam pembangunan 

bendungan Lambo. Letak perbedaan dengan penelitian ini adalah rencana 

pembangunan Lambo masih berada dalam tahap perencanaan  atau berada dalam 

tahap pra konstruksi sedangkan   sedangkan konflik yang terjadi pada waduk Jati 

Gede terjadi hingga pada tahap pasca konstruksi. Selain itu untuk mendapatkan 

gambaran tentang motif penolakan, penelitian ini menggunakan teori atribusi yang 

berada dalam ranah komunikator.  Penelitian Maulana  memberikan kontribusi pada 
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pemahaman peneliti tentang  komunikasi dialogis dan kearifan lokal dalam 

menyelesaikan konflik lahan. Selain perbedaan teori kedua penelitian ini tidak 

memfokuskan perhatian pada proses dialog yang terjadi antara pelaku komunikasi. 

Penelitian Maulana memiliki kompleksitas yang berbeda dengan peneliti.  

Claywood (1999:27)  mengungkapkan bahwa dalam konteks komunikasi strategis, 

persoalan komunikasi yang dihadapi oleh perusahaan swasta lebih sedikit 

dibandingkan dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan stakeholder yang 

berhubungan dengan pemerintah lebih banyak dibandingkan dengan pihak swasta. 

Dalam Penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Dominikus Rato memberikan 

gambaran holistik tentang pemaknaan nilai filosofis tanah pada orang lokal. Dengan 

dasar ini proses penyelesaian hukum adat akan lebih diselesaikan dengan dialog 

berbasis kearifan lokal. Pada tahap ini peneliti berpendapat sama namun dalam 

penelitian ini peneliti lebih mengkaji pada fenomena konflik yang terjadi dan 

bagaimana rancangan strategi komunikasi dalam situasi krisis. Penelitian ini 

menggunakan teori atribusi untuk menjelaskan bagaimana individu memaknai 

berbagai penolakan yang terjadi pada pembangunan bendungan Lambo dan 

menggunakan situational crisis communication theory (SCCT) untuk menganalisis 

proses strategi komunikasi  

1.5.2 Paradigma Penelitian 

 Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini, yaiut paradgima post-

positivistik. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Denzin dan Lincoln, 2009:136), 

secara ontologi, ada makna kritis dalam sifat realitas yang diteliti, karena apapun 

realitas itu harus tunduk pada pengujian kritis, sebagai cara untuk memhamai 



13 
 

realitas itu sendiri secara lebih komprehensif. Keterbatasan intelektual manusia, 

dalam paradigma ini dianggap sebagai alasan mengapa suatu realitas tidak bisa 

dipahami secara sempurna. Di lain sisi, realitas itu sendiri pada dasarnya memiliki 

sifat yang tidak mudah dikontrol  

 Dalam penelitian ini, realitas mengenai resistensi masyarakat terhadap 

pembangunan bendungan Lambo tidak hanya dapat dipahami melalui pernyataan-

pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah daerah sebagai stakeholder 

pelaksana. Dibutuhkan pemahaman terpadu dengan melibatkan sudut pandang dari 

berbagai stakholder yang terlibat dalam program pembangunan, yakni pandangan 

masyarakat terdampak sebagai sasaran pembangunan dan anggota DPRD sebagai 

stakholder yang berperan dalam mengawal arah dan penerapan suatu kebijakan 

pembangunan daerah.  

 Keyakinan dasar epistemologi dalam penelitian ini bersifat dualis/objekstivis 

yang dimodifikasi. Hubungan timbal balik antara peneliti dengan fenomena 

resistensi masyarakat terdampak terhadap pembangunan bendungan Lambo 

dipahami sebagai langkah awal dalam memahami bagaimana penerapan 

komunikasi strategis pemerintah daerah kabupaten Nagekeo sebagai fasilitator 

dalam rangka sosialasi rencana program pembangunan bendungan Lambo, namun 

dengan keterbatasan peneliti untuk memahami objek penelitian secara sempurna. 

Sifat objektivitas dalam pemaparan hasil penelitian ini , diperlakukan sebagai 

idealisme pemandu dengan memperhatikan temuan-temuan ilmiah yang 

sebelumnya. Meskipun demikian, hasil penelitian ini, tentang “Komunikasi Krisis 
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Pemerintah Nagekeo”, tetaplah tunduk pada sifat falsifikasi, terumtata karena sifat 

kritis dari realitas itu sendiri.  

 Keyakinan dasar metodologi dalam penelitian ini, bersifat manipulatif yang 

dimodifikasi, melalui penggunaan teknik-teknik kualitatif. Dengan menggunakan 

berbagai sumber data, baik wawancara, observasi maupun dokumen-dokumen 

lainnya, penelitian ini dapat memperoleh gambaran tentang realitas komunikasi 

krisis dalam meredam resistensi masyarakat terdampak.  

1.5.3 Strategi Komunikasi dalam Komunikasi Pembangunan.  

Komunikasi hadir dalam semua upaya yang bertujuan  terarah untuk membawa 

perubahan. Meksipun komunikasi bukan penggerak utama dalam perubahan sosial, 

komunikasi adalah alat yang memiliki kekuatan besar guna mengawasi salah satu 

kekuatan penting masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Sarvaes (2008: 

97) Komunikasi merupakan alat vital yang dapat mencipatkan keterlibatan dan 

tindakan sukarela .Komunikasi dalam pembangunan dapat dalam dua arti  ( dalam 

Ardianto, 2011:162).  

 Dalam arti luas komunikasi pembangunan meliputi  peran dan fungsi 

komunikasi (sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara 

masyarakat dengan pemerintah. Sejak dari proses perencanaan,  kemudian 

pelaksaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Komunikasi pembangunan dalam 

arti sempit merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan, 

dan keterampilan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang 

memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan 

tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima dan 
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partisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan. Posisi pemerintah sebagai 

pemrakarsa menspesifikan aktivitas ini ke dalam ranah  komunikasi pemerintah. 

Komunikasi pemerintah pada dasarnya merupakan suatu kegiatan komunikasi 

dalam menginformasikan rencana, program dan pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat dalam merealisasikan visi misi dari pemerintahan tersebut. Selain unsur 

komunikator, penentu efektivitas komunikasi pemerintah terletak pada strategi 

komunikasi yang digunakan.  Adapun strategi komunikasi yang digunakan   

Menurut Rogers dan Adhikarya (dalam Ardianto, 2011:163): 

a) Pengggunaan pesan yang dirancang secara khusus (tailor massage). Untuk 

khalayak spesifik.  

b) Pendekatan ceiling effect yaitu dengan mengkomunikasikan pesan bagi 

kelompok atau golongan yang tidak setuju. 

c) Pengunaan pendekatan narrow casting atau melokaliasi penyampaian pesan 

bagi khalayak. Lokalisasi disini berarti disesuaikannya penyampaian 

informasi dengan situasi dimana khalayak berada. 

d) Pemanfaatan saluran tradisonal yaitu berbagai bentuk pertunjukan rakyat 

yang sejak lama memang berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan 

masyarakat setempat. 

e) Pengenalan para pemimpin opini dikalangan lapisan masyarakat yang 

berkekurangan dan meminta bantuan mereka untuk mengkomunikasikan 

pesan-pesan pembangunan  
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f) Mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan yagn berasal dari kalangan 

masyarakat sendiri sebagai petugas lembaga pembangunan yagn beroperasi 

di kalangan rekan sejawat mereka. 

g) Diciptakan dan dibina cara-cara mekanisme bagi keikutsetaan khalayak 

sebagai  pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri dalam proses pembangunan 

yaitu sejak tahap perencanaan hingga pada tahap evaluasi 

  

1.5.4 Stakeholder  

Keberlangsungan dan kesuksesan dalam suatu organisasi sngat tergantung 

dengan para pihak-pihak terkait yaitu stakeholder. Pada saat krisis melanda suatu 

perusahaan atau organisasi pengelolah hubungan dengan stakeholder memegang 

peranan sangat penting. Kesalahan dalam mengelolah hubungan stakholder pasa 

dasaat krisi akan berakibat buruk pada suatu organisasi.  

Stakeholder adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar 

perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan atau 

organisasi (dalam Reynald Kasali, 1994:93).  Terdapat dua manfaat bagi organisasi saat 

dilanda krisis apabila telah memiliki hubungan yang kuat dengan para stakeholder  (Heath: 

1997:594). . Pertama stakeholder yang memiliki kepentingan pribadi tertentu dalam 

keberhasilan suatu organisasi dapat memberikan dampak negatif bag para stakholder, 

namun apabila organisasi tidak memiliki hubungan yang baik sebelum krissi terjadi, 

stakeholder tersebut dapat menarik dukungan mereka kepada organisasi.  Kedua, krisis 

yang menimpa organiasi dapat memberikan dampak negatif bagi para stakeholder, namun 

apabila organisasi tidak memiliki hubungan yang baik sebelum krisis terjadi, stakeholders 

dapat menarik dukungan kepada organisasi.  
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Dalam konteks pembangunan infrastruktur bendungan sesuai dengan 

peraturan menteri nomor 03/PRT/M/2009 tentang pedomana rekayasa sosial 

pembangunan bendungan, secara garis besar stakeholder pembangunan bendungan 

terdiri dari stakeholder kebijakan yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah dan dewan perwakilan rakyat (DPRD). Stakeholder utama adalah 

masyarakat atau tokoh masyarakat terdampak pembangunan dan pelaksanan 

pembangunan. Pelaksana pembangunan   adalah instansi, dinas  atau perusahaan 

yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan. Stakeholder pendukun terdiri 

dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian terhadap 

rencana pembangunan, Institusi Pendidikan Tinggi, dan Aparat desa atau 

Kecamatan.  

1.5.5 Konsep  Persuasi  

 Menurut Aristoteles, persuasi dapat didasarkan pada sebuah sumber 

kredibilitas(ethos), emosional (pathos), atau logika (logos). Persuasi terutama 

terkait dengan advokasi atau pendekatan asimetris untuk komunikasi strategis, di 

mana organisasi menampilkan titik pandang dalam upaya untuk meyakinkan 

publiknya serta memberikan persetujuan dan dukungan (Smith, 2013: 173).Definisi 

lain mengenai persuasi sendiri merupakan perubahan sikap akibat paparan 

informasi dari orang lain.  

 Persuasi merupakan aktivitas menciptakan, memperkuat, ataumemodifikasi 

keyakinan, sikap, atau perilaku, karena motivasi yang mendasari 

komunikasimanusia dan merupakan sumber dari studi komunikasi (Littlejohn dan 

Foss, 2009: 745). Dalam proses persuasi, berbagai upaya akan dilakukan oleh 
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individu yang mencoba untuk membujuk individu lain menuju keberhasilan dari 

tujuan yang ingin dicapai.Keberhasilan yang dimaksud adalah, kesukarelaan 

melakukan atau mengikuti perintah tanpamengandung unsur-unsur pemaksaan dan 

intimidasi.             

1.5.6 Teori Atribusi 

Salah satu unsur penting dalam defenisi krisis adalah bahwa krisis 

merupakan peristiwa negatif yang dapat memengaruhi seluruh organisasi. Ketika 

masyakarat mengetahui tentang krisis tersebut, organisasi harus melakukan sesuatu 

untuk mengantisipasi citra negatif. Seberapa parah citra negatif   yang akan 

diasosiakan dengan organisasi tersebut, salah satunya dipengaruhi oleh krisis 

tersebut. Upaya resistensi beberapa kelompok terhadap rencana pembangunan 

waduk Lambo menciptakan persepsi negatif terhadap pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah.  

Teori atribusi dapat memberikan landasan untuk menjelaskan fenomena di 

atas. Teori atribusi dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendapatkan gambaran 

bagaimana persepsi negatif dan resistensi dapat terjadi. Secara sederhana teori 

atribusi merupakan teori yang mencoba menggambarkan bagaimana seseorang 

mencari penyebab (causal reason) yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu 

perilaku yang diamati. Littlejohn  (2017:56) mengelompokan teori atribusi ke 

dalam Toeri kognitif dan pemrosesan informasi karena teori ini berhubungan 

dengan proses interpretasi pesan untuk kemudian memperoleh pemahaman akan 

sesuatu.  Kognitif teori dalam komunikasi memberikan penekanan pada proses 

mental yakni perhatian, persepsi dan interpretasi.  
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Toeri Atribusi  pertama kali dikembangkan oleh Fritsz Heider yang 

berhubungan dengan bagaimana seseorang membuat penilaian terhadap penyebab 

suatu tindakan baik tindakan yang dilakukan sendiri maupun tindakan orang lain 

(dalam Littlejohn 2017:57).  Atribusi secara khusus merupakan sebuah proses untuk 

mencoba menemukan jawaban  mengapa seseorang memiliki perilaku tertentu 

dalam suatu situasi. Teori atribusi mengasumsikan tiga tahapan proses: (1) 

Observasi terhadap perilaku  (2) penilaian terhadap maksud dan (3) atribusi 

terhadap sumber motivasi baik eksternal maupun internal.  

Studi awal mengenai teori atribusi  menghasilkan suatu konsep yang disebut 

fundamental distribution eror dimana ada kecenderungan untuk overestimate 

pentingnya faktor-faktor internal dan meremehkan /underestimate  pentingnya 

faktor-faktor eksternal dalam upaya penjelasan perilaku seseorang ( dalam 

Katherine Miller, 2002:82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Weiner ( dalam Miler 2002: 82) mengemukakan bahwa penyebab dari suatu 

perilaku, tidak dapat dilihat hanya disepanjang dimensi internal dan eksternal saja, 

tetapi juga disepanjang dua dimensi tambahan yaitu stabilitas dan kontrolabilitas 

seperti yang ditunjukan dalam tabel di bawah ini.  

 

 

Attribution 

Dimension 

Definitions 

Locus  Internal: The cause of the event rests with the actor 

Eksternal:  The cause of the event rests with the situation  

Stability  Stable:  The cause of event is always  present  

Unstable: The cause of event varies overtime and context. 

Tabel 1.1 

Penyebab Perilaku menurut Winer  
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Contrallability  Controllable: the actor can effect the  cause tat e influences 

an event  

Uncontrollable: Tha cause of an event  beyond actor’s 

influence  

 

Sumber: Miller (2002:82) 

 

Konseptualisasi atribusi dalam tabel di atas menunjukkan berbagai judgment atau 

penilaian  yang dipakai untuk menerangkan perilaku sosial. Weiner berpendapat 

bahwa atribusi-atribusi dalam dimensi dimensi tersebut dapat pula mempengaruhi 

motivasi dalam keadaan emosional seseorang (dalam Miller 2002:82).  Hubungan 

teori dengan krisis organisasi dan manajemen komunikasi krisis dapat dilihat dari 

Wilson (1993: 12 ) yang menyatakan bahwa orang melakukan penilaian terhadap 

penyebab suatu kasus berdasarkan tiga atribut yakni: locus, stability dan 

controlability. Wilson mengacu pada dimensi-dimensi atribusi yang dikembangkan 

oleh Winer untuk mengkaji bagaimana ketiga atribusi  ini dapat digunakan untuk 

menentukan strategi komunikasi krisis suatu organisasi.    

Dimensi locus  dalam krisis organisasi digunakan untuk melihat apakah 

krisis yang terjadi disebabkan oleh faktor internal, eksternal dari suatu organisasi. 

Dimensi Stability  merujuk pada apakah krisis organisasi itu selalu ada atau apakah 

penyebab itu dapat berubah. Dimensi “Controllability” merujuk pada apakah 

organisasi dapat mempengaruhi krisis atau apakah krisis yang terjadi benar-benar 

di luar kontrol atau tidak dapat dipengaruhi oleh organisasi tersebut. Locus internal, 

kemampuan kontrol organisasi dan faktor stabilitas akan menciptakan persepsi 

bahwa organisasi bertanggungjawab penuh atas krisis yang terjadi dan demikian 

juga sebaliknya.    
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 Komunikasi krisis yang dilakukan suatu organisasi dapat mempengaruhi 

bagaimana seseorang merasakan dan memaknai tiga dimensi atribusi tersebut pada  

suatu peristiwa krisis. Dengan kata lain komunikasi krisis dapat digunakan dalam 

upaya untuk mempengaruhi  atribusi seseorang atau perasaan-perasaan yang 

dilekatkan pada atribusi-atribusi tersebut.  

1.5.7 Situational Crisis Communication Theory 

Penolakan  kelompok masyarakat di lokasi terdampak, cenderung 

menempatkan  pemerintah daerah sebagai fasilitator persiapan sosial dalam situasi 

yang sulit. Sosialasi yang terus dilakukan untuk tujuan  menghasilkan persepsi yang 

sama tentang rencana  dianggap sebagai bentuk arogansi pemerintah baik pusat dan 

pemerintah daerah karena tidak mendengarkan alasan penolakan warga. Organisasi 

terkadang harus merespon suatu krisis yang dapat mengancam reputasi organisasi. 

Komunikasi krisis menjadi bagian penting dalam merespon situasi krisis yang 

terjadi. Timothy Coombs mengembangkan situational crisis  communication 

theory  mengembangkan topik yang didominasi oleh studi kasus dan memberikan 

bingkai pemahaman dalam menjawab pertanyaan bagaimana melindungi reputasi 

organisasi selama krisis (dalam Littlejohn 2017:334). Coombs mengembangkan 

beberapa tujuan kunci dari teori:  

1. Bagaimana komponen krisis pengaruh atribusi dihasilkan oleh stakeholder 

2. Teori memberikan penjelasan bagaimana komunikasi paska krisis berdasarkan 

bagaimana publik merespon krisis tersebut. Teori ini memiliki fundasi dari teori 

atribusi. Secara khusus teori mengidentifikasikan faktor yang berhubungan 

dengan atribusi, emosi dan kemarahan dan simpati.      
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Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi motif perilaku, emosi, dan atribusi 

stakeholder.  Pertama adalah initial crisis responsibility  yang berfokus pada siapa 

atau pihak manakah yang bersalah dan bertanggungjawab terhadap krisis. Faktor 

kedua dipengaruhi oleh crisis history apakah organisasi pernah mengalami krisis 

yang sama sebelumnya. Faktor ketiga adalah prior relational reputation . Prior 

relation Reputation  merujuk pada  seberapa baik dan buruk oraganisasi 

dipersepsikan oleh para stakeholdernya. Jika organisasi memiliki sejarah krisis 

yang sama atau serupa atau memiliki reputasi yang buruk, atribusi tanggung jawab 

krisis akan meningkat.  Elemen terakhir dari strategi adalah untuk merespon strategi 

untuk organisasi. Strategi utama adalah untuk pengabaian (deny ), penghindaran 

(diminish) , dan membangun kembali (rebuild). Strategi kedua adalah untuk 

meningkatkan (bolster ). Strategi pengabaian digunakan apabila organisasi 

mempersepsikan tidak ada krisis atau organisasi tidak bersalah. Strategi ini efektif 

dalam victim crisis. Strategi penghindaran digunakan untuk untuk menyediakan 

alasan atau pembenaran, jika organisasi tidak memiliki niat atau maksud. Rebuild 

strategies  digunakan untuk meningkatkan reputasi organisasi dengan memberikan 

kompensasi atau menyampaiakan permohonan maaf terhadap kesalahan atau 

kekeliruan organisasi. Bolster strategies digunakan untuk mengingatkan 

stakeholder  atas kerja sama yang sudah dilakukan sebelumnya, dan menyampaikan 

rasa terima kasih kepada stakeholder  atas pekerjaan yang telah dilakukan 

sebelumnya.   
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CRISIS 

PRIOR  

RELATIO

NAL  

REPUTAT

ION  

CRISIS 

HISTORY  

CRISIS 

RESPONSIBILTY 

Victim. Accident, 

Preventable   

ATRIBUTIONS 

AND EMOTIONS  

CRISIS 

RESPONSES 

STRATEGIES  

ORGANIZATIONAL 

REPUTATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Littlejohn (2017:335) 

1.5.8 Situasional Theory of Public (STP) 

Teori situational of the publics ( STP) digunakan untuk  mengidentifikasi 

publik, sehingga dapat membuat kategori publik dengan lebih spesifik berdasarkan 

perilaku komunikasi dari individu dan efek komunikasi yang diterima individu 

tersebut (Kriyantono, 2014: 152). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa 

pesan komunikasi yang disampaikan oleh praktisi public relations benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan sasarannya. Publics yang dimaksud disini menyangkut 

beberapa kalangan seperti jurnalis, karyawan, investor, konsumen, pemerintah, atau 

komunitas lokal. Grunig (dikutip di Kriyantono, 2014: 152) membedakan 

Bagan 1.1  

Model of Situational Crisis Of Communication 

Theory   
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istiah  antara publik dengan stakeholder. Sehingga dapat dikatakan bahwa publik 

merupakan bagian dari stakeholder.Secara umum, teori yang digagas oleh James E. 

Grunig ini mendeskripsikan sikap dan perilaku komunikasi dari publik terhadap 

organisasiya. Teori ini, dapat digunakan oleh praktisi public relations untuk 

mengeidentifikasi dan mengelompokkan publik berdasarkan presepsi, sikap, dan 

perilaku publik terhadap organisasi, baik terhadap programnya, produknya, 

maupun ketika terjadi situasi krisis (Kriyantono, 2914: 152).  

Selain itu, teori ini juga beranggapan bahwa publik memiliki pengetahuan 

(knowledge) dan kesadaran (awareness), sikap, dan perilaku tertentu terhadap 

organisasi. Maka dari itu, praktisi public relations harus memahami publiknya 

melalui perilaku komunikasi yang dilakukan oleh publiknya. Dalam praktik public 

relations, teori situational theory of the publics merupakan teori yang sangat 

penting karena teori ini benar-benar digunakan untuk mengidentifikasi dan 

megantisipasi publiknya. Mengapa demikian? Karena tidak semua publik dari 

organisasi menaruh perhatian yang besar terhadap organisasinya, atau bahkan 

terdapat beberapa individu yang memberi perhatian besar terhadap organisasi. 

Publik yang memberi perhatian besar terhadap organisasi sering disebut dengan 

publik aktif. Publik aktif ini akan selalu mencari informasi yang benar dan akurat, 

serta berkualitas, dan mampu menjawab rasa keingintahuannya (Kriyantono, 2014: 

160). Untuk itu, Kriyantono (2014: 160) mengatakan bahwa organisasi dituntut 

untuk membuka komunikasi dua arah yang timbal balik agar terjadi pertukaran 

informasi yang positif dengan publiknya. Untuk menentukan publik yang aktif tau 

tidaknya, praktisi public relations harus melakukan penelitian terlebih dahulu. 
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Penelitian dapat dilakukan dengan cara survei ataupun melakukan focus group 

discussion (FGD). Selain itu, STP ini juga dapat dijadikan acuan bagi 

praktisi public relations untuk bersikap lebih etis dalam kampanyenya (Kriyantono, 

2014: 161). Berdasarkan sifat situasional public, maka dari berbagai penelitian 

yang menggunakan teori STP ini ada beberapa kategori publik lagi, yaitu: (1) All-

Issue Public, yaitu public yang aktif pada semua masalah yang terjadi. (2) Apathetic 

public yaitu public yang tidak menaruh perhatian pada semua masalah. (3) singgel-

issue public yaitu public yang aktif pada satu bagaian kecil dari suatu masalah. (4) 

Hot-Issue public, yaitu publik yang aktif hanya pada satu masalah yang mempunyai 

besara dari media masa. Menurut Grunig dalam Kriyantono (2014:164) variabel persepsi 

situasional ini memiliki empat sub-variabel, yaitu problem recognition, constraint 

recognition, referent criterion, dan level of involvement.  

A.    Problem Recognition 

Sub-variabel ini merepresentasikan sejauh mana seseorang mengenal atau 

menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang atau ada sesuatu yang salah (terjadi 

masalah) dalam situasi tertentu, sehingga dia lebih mengarahkan perhatian pada 

situasi tersebut dan mengidentifikasi seberapa besar masalah itu alan berdampak 

pada dirinya. 

B.     Constraint Recognition 

Variabel ini mempresentasikan sejauh mana seseorang mempersepsi 

pembatasan (gangguan) dalam suatu situasi yang membatasi kebebasannya untuk 

mengkonstruksi perilakunya. 

C.     Level of involvement 
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Variabel ini mempresentasikan sejauh mana seseorang mengaitkan dirinya 

sengan objek di dalam situasi. Jika seseorang mempersepsi dirinya sebagai bagian 

yang terlibat dalam suatu situasi, isu, atau masalah itu. 

D.    Referent Criterion 

   Variabel yang mempresentasikan sikap yang telah dimilik seseorang (the old 

attitude) yang menjadi dasar seseorang bertindak dalam situasi tertentu. 

Suatu referent criterion) diasumsikan sebagai pedoman atau aturan yang dipelajari 

seseorang dari situasi sebelumnya dan dimana dapat digunakan secara bebas dalam 

situasi baru. 

1.6 Operasionalisasi Konsep  

 Berikut ini adalah konsep konsep yang digunakan berdasarkan beberapa landasan 

Teori di atas. 

a. Strategi Komunikasi  Krisis adalah suatu perencanaan komunikasi yang 

dirancang dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan melalui kerjasama antara 

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, tokoh masyarakat, perangkat 

organisasi daerah dan kesatuan intel Polres Ngada terkhususnya dalam konteks 

eskalasi berbagai bentuk penolakan.  

b. Taylor Massage: Penggunaan Pesan yang dirancang secara khusus  

c. Pendekatan Ceiling effect: adalah pendekatan yang digunakan untuk 

mengokunikasi pesan kepada khalayak khusus  

d. Faktor Internal Atribusi adalah penyebab munculnya resistensi yang berasal 

dari pemangku kebijakan dan pelaksana teknik pembangunan bendungan  
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e. Faktor Eksternal atribusi adalah resisten yang berasal masyarakat  terdampak 

pembangunan   

1.6.1 Metode Penelitian  

1.6.2 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain  penelitian studi kasus. Yin (2002:54) 

mengungkapkan bahwa selain suatu kasus mengetengahkan suatu uji penting 

tentang teori yang ada dan merupakan suatu peristiwa yang langka, secara 

keseluruhan studi kasus dapat juga dibenarkan jika berkatian dengan tujuan 

penyingkapan.  Polemik rencana pembangunan bendungan Mbay yang mengurai 

konflik vertikal merupakan suatu kasus yang membutuhkan penyingkapan guna 

mendapatkan penjelasan mendalam tentang bagaimana konflik ini muncul, siapa 

sajakah pihak-pihak berkepentingan dalam konflik dan bagaimana pelaksanaan 

strategi komunikasi sebagai upaya melancarkan proses pembangunan. 

 Flyvbjerg  (2002:224) menyebutkan dua manfaat studi kasus. Pertama, 

studi kasus memproduksi pengetahuan praktis, yang dalampembelajaran berperan 

mengembangkan dan mengubah seorang pemulamenjadi ahli.  Kedua dalam studi 

human affairs  hanya tampak konteks-dependent knowledge atau pengetahuan 

praktis yang mengatur konstruksi epistemis sebuah teori.  Sementara itu, teori-teori 

prediktif dan universal tidak dapat ditemukan dalam studi human affairs.  

Studi kasus dalam penelitian ini adalah studi kasus intrinsik dimana peneliti 

menggunakan kasus tidak untuk memahami sesuatu yang lain tetapi ingin 
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memperoleh pemahaman tentang situasi sehingga penelitian ini tidak menghasilkan 

bangunan teori.  

1.6.3 Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara 

mendalam dan observasi  sebagai data utama penelitian dan secondary sources 

sebagai data pendukung.   

1.6.3.1  Wawancara Mendalam 

Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan melakukan in-depth interview 

dengan tipe wawancara terbuka. Penggunaan teknik wawancara  didasari oleh 

pertimbangan wawancara terbuka memungkinan responden untuk membicarakan 

isu-isu penting yang tidak ditetapkan sebelumnya  (Stake dalam Denzin dan Lincoln 

1994:236).  Meskipun demikian, penelitian ini juga menggunakan kerangka 

konseptual  sebagai interview guideyang dikemukakan Paton agar fokus penelitian 

tetap terjaga dan bisa digunakan dalam waktu yang terbatas dan lebih sistematis 

(2002:243) .Pilihan narasumber untuk wawancara mendalam pada penelitian ini 

merupakan hal yang penting dari segi penghematan waktu penelitian dan akurasi 

informasi yang didapat  (dalam Denzin and Lincoln, 1994:367). 

The researcher must find an insider, a member of groups studied, willing to be 

informan and to act as a guide to translator of cltures mores and, at times, 

jargon or language. A researcher can save much time and avoid many mistakes 

if a good informant becomes available  

Merujuk pada beberapa kriteria yang diberikan pada Patton (2002:244) penentuan 

narasumber penelitian ini berdasarkan pada teknik intensify sampling dimana 

peneliti memilih informan yang diasumsikan memiliki banyak informasi sesuai 
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dengan topik penelitian.   Wawancara intensif dilakukan dengan melibatkan 8 

informan dari unsur pemerintah dan 5 orang dari unsur masyarakat. 

1.6.3.2 Observasi  

Keharusan dalam memperoleh data yang lebih akurat ditunjang dengan 

kesesuaian antara  momen dan waktu penelitian memberikan kesempatan bagi 

peneliti untuk dapat mengamati dengan seksama proses sosialasi pemaparan hasil 

survei Larap di tiga lokasi terdampak, yaitu di desa Nangaroro, Ulupu dan 

Malapoma. Selain itu peneliti juga berkesempatan mengamati langsung upaya-

upaya persuasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan beberapa tokoh 

masyarakat guna memperoleh izin untuk melakukan identitfikasi lahan. Penelitian 

lapangan membantu peneliti menangkap arti fenomena dari segi pengertian 

informan dan subjek penelitian ini serta menangkap kehidupan budaya dari segi 

pandangan dan anutan mereka terhadap polemik yang terjadi antara perkembangan 

pembangunan bendunganWaduk Lambo.  

1.6.3.3  Sumber Sekunder  

Sebagai bahan acuan, pembanding dan untuk memperkaya informasi terkait 

rencana pembangunan bendungan di Kabupaten Nagekeo, peneliti menggunakan 

beberapa sumber sekunder yang membahas objek yang diteliti diantaranya buku 

dan jurnal bernuansa komunikasi pembangunan dan strategi-strategi komunikasi.  

Sumber-sumber informasi sekunder lainnya peneliti peroleh dari berita-berita 

online baik diantarnya kupangpos, mongabay.com dan nusacendana.com. Selain 

dari sumber berita online peneliti juga memanfaatkan publikasi resmi dari 
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pemerintah Nagekeo terkait rencana pembangunan diantaranya yakni hasil kajian 

survei Larap dan beberapa berita acara. 

1.6.4 Teknik Analisis Data  

Dalam desain studi kasus, strategi analisis umum yang mengandung 

prioritas-prioritas pertanyaan penelitian disarankan menjadi permulaan analisis. 

Hal ini dikarenakan analisis bukti studi kasus belum memiliki strategi dan teknik 

yang teridentifikasi secara memadai di masa lalu ( Yin, 2004:133). Penggunaan 

strategi-strategi yang umum dalam menganalisis bukti studi kasus dimaksudkan 

agar peneliti dapat memperlakukan bukti secara wajar, menghasilkan konklusi 

analisis yang mendukung dan menetapkan alternatif.  Dengan demikian peneliti 

menggunakan teknik analisis yang umum  dimana data yang didapat dari hasil 

wawancara mendalam dan sumber sumber sekunder  dianalisis dengan 

mengorganisasikan data tersebut, memilah-milahnya menjadi satuan satuan dan 

mengkategorisasikan data tersebut berdasarkan tema-tema yang muncul, mencari 

dan menemukan pola yang sesuai dengan objek studi ini, kemudian menemukan 

apa yang penting, menafsirkan dan merefleksikannya untuk kemudian memutuskan 

apa yang disajikan dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan induktif yang berawal dari observasi empiris dan 

kemudian dikonseptualisasikan dalam bentuk teori. 

1.6.5 Kualitas Data  

Kualitas data dalam penelitian kualitatif berhubungan dengan validitas data 

dan reliabilitasnya (Pawito, 2007:97). Validitas data berkaitan dengan sejauh mana 

data yang telah diperoleh telah secara akurat mewakili realitas atau gejala yang 
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diteliti. Prinsip studi kasus melaporkan realitas secara ada adanya, di sisi lain juga 

dimaksdukan untuk menghindari penggambaran realitas yang berbeda, antara 

peneliti dan informan penelitian.  

 Reabilitas berhubungan dengan konsistensi hasil dari penggunaan teknik 

pengumpulan data, dalam penelitian ini diupayakan melalui penggunaan triangulasi 

data/sumber. Teknik triangulasi  menurut Stake dan Flick (dalam Denzin dan 

Lincoln, 2009:307) merujuk pada proses pemanfaatan persepsi yang beragam untuk 

mengklarifikasi makna dengan cara mengidentifikasi cara pandang yang berbeda 

terhadap berbagai fenomena. Dalam proses ini, cek silang berbagai temuan data 

merupakan cara untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi. 

Untuk itu, pengumpulan data dan cek silang temuan penelitian tersebut dilakukan 

hingga mencapai titik jenuh/ redudancy of data gathering ( Dalam Denzin dan 

Lincoln, 2009:37). 

Triangulasi data/sumber yaitu upaya peneliti untuk mengakses sumber-

sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan 

yang sama. Dengan kata lain, merupakan upaya peneliti untuk mengungkapka 

gambaran yang lebih memadai,melalui beragam perspektif, mengenai gejala yang 

diteliti. Triangulasi data/sumber dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

cara yaitu membuat perbandingan data dari hasil observasi dengan data hasil 

wawancara. Observasi dalam pelaksanaan sosialasi rencana pembangunan 

bendungan Lambo di tiga lokasi terdampak dibandingkan dengan hasil wawancara. 

Triangulasi data juga dilakukan dalam bentuk membuat perbandingan perspektif 
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informan, yakni tidak hanya melibatkan informan dari unsur pemerintah namun dari 

tokoh masyarakat dan kelompok resisten.   

1.6.6 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan metode studi kasus 

kualitatif. Dengan demikian yang menjadi keterbatasan penelitian adalah hasil 

penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk penelitian dengan lokasi, subyek dan 

situasi yang berbeda.  
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2 BAB IV 

Diskusi studi Komunikasi Krisis Dalam Konteks Pembangunan 

  

Bab ini memaparkan  analisis terhadap temuan data yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya. Dalam studi kasus kualitatif, posisi teori adalah untuk 

memberikan gambaran tentang realitas yang ada. Tema-tema yang telah dipaparkan 

dalam bab sebelumnya akan dianalisis menggunakan teori dan konsep-konsep yang 

ada dalam ilmu komunikasi khususnya dalam konteks. 

2.1 Resistensi Kelompok Masyarakat sebagai sebuah Krisis 

Setiap organisasi  berpotensi untuk mengalami krisis dalam operasional 

sehari-hari. Menurut Devlin (dalam Kriyantono 2012:171) krisis merupakan sebuah 

situasi yang tidak stabil dengan berbagai kemungkinan menghasilkan hasil yang 

tidak diinginkan. Meskipun masih terdapat pertentangan  defenisi krisis 

sebagaimana yang diungkapkan David (1995:12) beberapa karateristik dapat 

digunakan untuk membedakan antara isu dan krisis.  Karateristik krisis diantaranya: 
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peristiwa yang spesifik, krisis bersifat tidak diharapkan dan dapat terjadi setiap saat, 

krisis mencipkan ketidakpastian informasi, krisis menimbulkan kepanikan dan 

menimbulkan dampak bagi operasional organisasi.   

Resistensi kelompok masyarakat di tiga lokasi terdampak merupakan sebuah 

krisis. Pertama adalah berbagai upaya resistensi tidak hanya menimbulkan 

kecemasan atau konflik nir kekerasan namun berlanjut pada level konflik kekerasan 

dan berakhir  pada tahap litigasi.  Meskipun rencana program pembangunan 

bendungan Lambo telah terdaftar sebagai salah satu proyek strategis nasional, hal 

ini tidak dapat menjadi alasan kelompok masyarakat terdampak untuk bersikap 

kooperatif terhadap rencana pembangunan. Kedua resistensi ini menciptakan 

ketidakpastian informasi. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, salah satu faktor penyebab munculnya resistensi adalah karena 

penyebaran isu-isu yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok berkepentingan. 

Hal ini terjadi karena setiap orang mempunyai kesempatan untuk melakukan 

analisa dan prediksi terhadap peristiwa yang akan datang.   Rumor dan isu 

cenderung muncul sebagai awal krisis.   

Faktor ketiga adalah berbagai gerakan resistensi menimbulkan kepanikan. 

Kepanikan yang muncul karena ketidakpastian dan kekurangan informasi 

cenderung disebabkan oleh isu dan rumor  yang tentu saja dihembuskan oleh pihak 

yang tidak dapat diidentifikasi dengan mudah. Faktor terakhir adalah krisis 

menimbulkan dampak bagi operasional organisasi.  Berbagai bentuk penolakan 

membawa dampak bagi operasional organisasi.  Kondisi ini terkait dengan 

lambannya organisasi untuk mencapai tujuan.   
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Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah khususnya 

dalam melancarkan proses pembebasan lahan   sebagaimana yang terdapat dalam 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

27/PRT/M/2011 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dianggap tidak  

mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik jika resistensi terus 

mengalami peningkatkan hingga berakhir pada tahap litigasi.   

 

2.2  Atribusi  munculnya resistensi  

Pemberian atribusi yang berbeda pada suatu peristiwa krisis yang sama dapat 

menyebabkan timbulnya persepsi yang berbeda. Atribusi ini dapat dilihat dari 

klasifikasi yang digunakan oleh Weiner (dalam Miler 2002:82) 

2.2.1 Locus 

Dimensi Locus dalam krisis organisasi digunakan untuk melihat apakah 

krisis yang terjadi disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Fenomena 

lambatnya pelaksanaan tahap persiapan dalam rencana program pembangunan 

bendungan dapat  dilihat dari dua persepsi yang berbeda tentang pelaksanaan 

sosialasi rencana program pembangunan. Fokus perhatian pada sosialisasi 

mengikuti dua rekomendasi yang dikemukakan oleh Windahal (2010:41) sebagai 

patokan utama dalam melihat masalah komunikasi, karena tidak semua konflik dan 

resistensi merupakan persoalan komunikasi.   Pertama apa yang diidentifikasikan 

sebagai masalah komunikasi muncul karena adanya kesalahan atau kesenjangan 

dalam menetapkan dan menggunakan tipe komunikasi.  Kedua, masalah 
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komunikasi  hanya bisa digunakan dengan menggunakan pendekatan komunikasi.  

Dengan demikian, faktor internal maupun eksternal difokuskan pada permasalahan 

komunikasi.                                                 

Dalam faktor internal kurangnya inisasi untuk melakukan koordinasi 

dengan baik antara pemerintah daerah dengan stakeholder membuat sosialisasi 

menuai resistensi.  Dalam menjawab situasi ini Mefalopus (2007:1) 

mengungkapkan bahwa sebuah perencanaan program pembangunan akan berhasil 

dengan baik, apabila melibatkan stakeholder dari awal perencanaan program 

pembangunan. Mefalopus secara tidak langsung menekankan pentingnya 

pendekatan bottom up, dimana masyarakat  akar rumput diberikan kebebasan untuk 

menentukan arah pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

 Berbagai kondisi di atas menjadi sangat tidak kondusif ketika kekurangan 

pemerintah dalam melakukan koordinasi  dengan stakeholder pelaksana lainnya 

seperti tim BWS dan badan pertanahan, ditujang  dengan partisipasi masyarakat 

yang rendah.  

Dalam pelaksanaan sosialasi awal  yaitu pada tahun 2015  rencana 

pembangunan bendungan Lambo sebagai salah satu program Nawacita,  

masyarakat cenderung tidak berpartisipasi aktif melalui keikutsertaan  pada 

berbagai pertemuan yang diselenggarakan pemerintah .  Penyebab rendahnya 

keterlibatan ini pun memiliki versi yang berbeda-beda.  Dari penuturan subjek dari 

unsur pemerintah, pemerintah menilai usaha yang dilakukan pemerintah sudah 

sangat maksimal  sebagaimana yang dikatakan informan III, IV, V dan VI yang 
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berada dalam hirarki fungional yang sama. Pemilihan waktu untuk sosialasi 

mempertimbangkan jam kerja masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai 

petani.  Pada sisi yang berbeda, beberapa subjek penelitian unsur masyarakat 

menilai  keterlibatan yang rendah disebabkan karena pemerintah tidak melakukan 

pemberitahuan secara formal. Kondisi ini menyebabkan ketersinggungan warga. 

Informan yang berbeda mengungkapkan rendahnya partisipasi karena masyarakat 

terhalang oleh aktivitas keseharian mereka.  

Terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi 

masyarakat, ketidakhadiran masyarakat secara tidak langsung berdampak pada 

munculnya beragam interpretasi terhadap pembangunan. Alasan pertama adalah 

tidak semua warga yang hadir paham memahami dengan baik materi 

sosialasi.Alasan kedua adalah terdapat pemutusan arus informasi dari pemerintah 

kepada masyarakat. Warga yang hadir dan memahami dengan baik materi sosialasi 

cenderung tidak membagikan informasi ini kepada warga lainnya. Dalam 

mengantisipasi pemerintah  daerah menitipkan materi sosialasi kepada kantor desa 

untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan informasi tersebut. Alternatif ini 

menjadi tidak berarti karena masyarakat tidak memiliki keinginan untuk mengakses 

informasi sendiri selain dipaparkan secara langsung oleh pemerintah.  

    Dengan demikian persoalan siapa  aktor yang  paling bersalah dalam krisis 

atau dalam hal ini merujuk pada resistensi masyarakat  tidak dapat ditentukan secara 

jelas. Setiap unsur baik pemerintah maupun masyarakat turut menyumbang 

hambatan dalam pelaksanaan sosialasi rencana program pembangunan bendungan 

Lambo. 
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2.2.2 Stability  

Stabilty   berkaitan dengan apakah krisis tersebut dapat berubah. Resistensi yang 

cenderung menghambat pelaksanaan aktivitas pembangunan dalam tahap persiapan 

mengalami dinamika. Dinamika dalam hal ini dipahami sebagai perubahan dan 

berlangusng dengan tidak konstan. Hal ini dimaksudkan dalam periode tertentu atau 

dalam kurun waktu tertentu penolakan bisa terjadi secara besar-besaran dan 

berlangsung secara masif. Sebaliknya dalam rentan waktu setelahnya resistensi 

dapat tidak terlihat sama sekali, namun demikian dalam situasi dan kondisi tertentu, 

upaya penolakan dapat kembali terjadi. Individu-individu yang menyebabkan 

krisisi, baik pemeritah maupun dari masyarakat turut mengalami dinamika dalam 

mennyatakan sikap. 

2.2.3 Controlablity    

 Controlability merujuk pada apakah organisasi dapat mempengaruhi krisis atau 

krisis terjadi benar benar di luar kontrol atau tidak dipengaruhi oleh organisasi 

tersebut.  Krisis yang disebabkan baik oleh organisasi maupun dari masyarakat 

cenderung memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Hal ini berkaitan dengan 

cara bagaimana organisasi menangani krisis. Apakah sudah melakukan pendekatan 

komunikasi krisis yang sesuai atau sebaliknya. Dalam konteks pembangunan 

bendungan Lambo dapat terlihat bagaimana krisis dan organisasi saling 

mempengaruhi.   Pemilihan tokoh-tokoh masyarakat oleh pemerintah yang dinilai 

representatif sebagai opinion leader  pada pelaksanaannya justru meningkatkan 

reaksi protes dari masyarakat. Dalam konteks yang berbeda pertimbangan 

pemerintah daerah untuk melakukan sosialasi pemaparan hasil survei tanpa tim 
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konsultan dengan tujuan untuk melokalisasi pesan pembangunan, justru menuai 

ketersinggungan warga.                                                                                                                                                              

2.3 Strategi Komunikasi Krisis  Pembangunan bendungan Lambo.  

Strategi komunikasi dalam krisis yaitu komunikasi krisis. Ada beberapa 

definisi komunikasi krisis. Fearn-Banks (2002:2) berpendapat bahwa crisis 

communication is the dialog between the organization and its publics prior to, 

during, and after the negative occurrence. Artinya, dialog yang terjadi antara 

perusahaan dan public dalam waktu sebelum dan setelah krisis. Coombs & Sherry 

(2010:20) mengatakan “crisis communication can be defined broadly as the 

collection, processing, and dissemination of information required to address a 

crisis situation.” Artinya komunikasi krisis dapat di definisikan secara luas sebagai 

pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang di perlukan untuk 

mengatasi situasi krisis. Dari definisi di atas bahwa strategi komunikasi krisis 

merupakan bagian penting dalam manajemen krisis untuk melakukan komunikasi 

yang intens dengan masyarakat dan menyaring informasi-informasi yang 

dibutuhkan. Informasi yang kadang tidak jelas dari mana sumbernya dan 

kebenarannya masih dipertanyakan juga memunculkan rumor yang justru akan 

membingungkan masyarakat, maka dari itu peran humas harus selalu proaktif 

menanggapi dan memberikan informasi secara cepat dan tepat untuk meminimalisir 

rumor tersebut. 

2.3.1 Analisis Situasi Pembangunan bendungan Lambo 

Fungsi Public Relations (PR)  yang diperankan oleh pemerintah daerah kabupaten 

Nagekeo sebagai fasilitator  pembangunan bendungan Lambo menuntut adanya 



41 
 

kompetensi dalam melakukan fact finding terhadap isu dan dinamika yang terdapat 

dalam publik eksternal atau dalam hal ini merujuk pada sasaran pesan 

pembangunan. Grunig (dalam Kriyantono 2012:229)  mengemukakan bahwa  PR  

bagaikan pistol. Agar pesan pesan komunikasi dapat tersampaikan dengan baik 

maka PR  perlu melakukan analisis terhadap publiknya dengan baik.  Dalam 

mengidentifikasi Publik PR dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip yang  ada 

dalam Situational of  Public Relation Theory (STP).  Teori ini digunakan digunakan 

PR untuk mengidentifikasi dan mengelompokan  publik berdasarkan persepsi, sikap 

dan perilaku publik terhadap organisai  baik terhadap program-programnya, 

produknya atau ketika situasi krisis terjadi.   

 Rencana pembangunan bendungan Lambo yang kembali tergabung dalam 

program pembangunan 64 bendungan  2015, memantapkan langkah pemerintah 

kabupaten Nagekeo untuk melakukan pengkajian kembali terhadap sasaran pesan 

pembangunan. Pertimbangan ini memenuhi asumsi yang ada dalam teori STP yakni  

publik bersifat situasional tergantung pada situasi yang dihadapi.  Karena bersifat 

situasional masalah yang muncul atau isu bersifat dinamis dengan demikian publik 

pun bersifat dinamis.. Berdasarkan asumsi ini, publik bisa muncul atau hilang 

karena perubahan situasi dan organisasi dianggap jarang mempunyai publik 

permanen.  

Untuk isu tertentu, seseorang dapat bersifat aktif tetapi untuk isu yang lain 

perilakunya berubah menjadi pasif. Hal ini tergantung pada seberapa besar isu 

tersebut berperngaruh terhadap  kepentingannya. Pada periode awal sosialasi 

rencana pembangunan bendungan Lambo,  sasaran pesan pembangunan terpilah ke 
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dalam dua kelompok besar yaitu publik/masyarakat di wilayah kecamatan Mbay 

dan masyarakat  ditiga lokasi terdampak.  Identifikasi ini didasarkan pada ruang 

lingkup manfaat dari pembangunan bendungan Lambo. Pasca diagendakannya 

kembali pembangunan bendungan Lambo sebagai salah satu proyek strategis 

Nasional, sasaran pesan pembangunan difokuskan pada tiga lokasi terdampak.  

 adanya agenda survei LARAP dan tiga lokasi terdampak. Meskipun 

demikian berdasarkan hasil observasi dan peroleh informasi dari beberapa 

stakeholder khususnya yang menjalankan fungsi penggalangan, sasaran pesan 

pembangunan lebih difokuskan pada desa Rendu Butowe. Reaksi penolakan dan 

dinamika konflik kelompok lebih sering  terjadi di Desa Rendu Butowe. Di desa 

Rendu Butowe individu diidentifikasikan kedalam beberapa kelompok yakni publik 

laten, publik tersembunyi dan publik aktif.  Publik tersembunyi adalah kelompok 

orang yang menyadari masalah tersebut tetapi tidak menyadari masalah tersebut. 

Kelompok yang tergabung dalam tipe ini memiliki kecenderungan untuk mengikuti 

sosialasi sekedar untuk memenuhi undangan atau himbauan tanpa memedulikan inti 

dari  materi sosialasi.  Kelompok yang tergabung dalam publik aktif di desa Rendu 

Butowe terpilah menjadi tiga kelompok yakni, kelompok yang mendukung, 

kelompok yang menolak dan kelompok yang masih bertahan pada posisi netral 

karena merasa belum memahami dengan baik rencana pembangunan bendungan 

Lambo. Identifikasi sasaran pesan pembangunan dapat dilkakukan dengan 

menggunakan  studi persepsi. Studi persepsi digunakan untuk melihat bagaimana 

persepsi publik terhadap organisasi, dalam konteks ini merujuk pada bagaimanan 

persepsi masyarakat terhadap pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah 



43 
 

daerah sebagai pemiliki program pembangunan. Menurut Grunig dalam Kriyantono 

(2014:164) variabel persepsi situasional ini memiliki empat sub-variabel, yaitu 

problem recognition, constraint recognition, referent criterion, dan level of involvement.  

a.  Problem Recognition 

Sub-variabel ini merepresentasikan sejauh mana seseorang mengenal atau 

menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang atau ada sesuatu yang salah (terjadi 

masalah) dalam situasi tertentu, sehingga dia lebih mengarahkan perhatian pada 

situasi tersebut dan mengidentifikasi seberapa besar masalah itu akan  berdampak 

pada dirinya. 

Dalam perkembangan terkini yaitu hingga pada penelitian ini dilakukan, pada 

pemaparan hasil survei Land Aquition and Resstlement Action Plan (LARAP),  

menurut informanV sebagai pemapar sekaligus berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti menjadi pemantik bagi peneliti untuk meilhat bagaimana 

publik secara khusus masyarakat terdampak menyadari akan adanya isu  adanya 

berbagai isu yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka . Dalam observasi yang  

dilakukan peneliti pada kegiatan pemaparan hasil survei LARAP, beberapa warga 

mempernyatakan beberapa alat survei yang berada di kebun mereka. Sentimen yang 

dimiliki oleh para penanya cenderung sama. Para penanya ini meragukan validitas 

data yang dihasilkan oleh tim konsultan.  Alasan pertama adalah  pemerintah tidak 

melakukan sosialasi dengan jelas mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan 

survei. Kedua, masyarakat merasa terdapat keganjalan dalam proses identifikasi 

lahan. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses 

identifikasi lahan atau secara khusus masyarakat merasa tidak dimintai informasi 
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keterangan terkait kepemilikan lahan dan tanaman. Dengan demikian merupakan 

sesuatu yang harus diuji kebenarnya ketika lahan dan tanaman mereka justru telah 

ada dalam dokumentasi survei LARAP  

Kecemasan lainnya nampak dalam pernyataan bapak Polus, sebagai salah 

seorang warga desa Labolewa. Pak polus mempertanyakan kemunculan beberapa 

pipa berwarna kuning di lahan garapannya.  Pada umumnya setiap penanya 

mengeluhkan permasalahan yang sama, yaitu tentang alasan pemerintah daerah 

tidak melibatkan mereka dalam proses identifikasi lahan tersebut.   

Dari sisi pemerintah, informan  V menuturkan bahwa keadaan tersebut 

dimaklumkan karena pemerintah daerah ingin meredam potensi konflik yang dapat 

muncul jika proses survei didahulukan dengan pemberitahuan tentang aktivitas 

kepada masyarakat terdampak. Selain iu, tim konsultan terikat oleh waktu dan 

pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan laporan perkembangan 

pembangunan bendungan Lambo kepada presiden Republik Indonesia setiap 3 

bulan sekali.  

B.     Constraint Recognition 

Variabel ini mempresentasikan sejauh mana seseorang mempersepsi 

pembatasan (gangguan) dalam suatu situasi yang membatasi kebebasannya untuk 

mengkonstruksi perilakunya. Dalam sub variabel ini informan III dan IV 

menuturkan bahwa pemerintah memfasilitasi dan memberikan ruang bagi 

masyarakat untuk mengungkapkan segala bentuk penolakan dan sikap mereka. Dari 

forum yang yang difasilitasi pemerintah, menurut infomran IV pemerintah 
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memperoleh input untuk memetakan invidu atau kelompok mana yang perlu 

didekati secara kekhusus.  

C.     Level of involvement 

Variabel ini mempresentasikan sejauh mana seseorang mengaitkan dirinya 

dengan objek di dalam situasi. Jika seseorang mempersepsi dirinya sebagai bagian 

yang terlibat dalam suatu situasi, isu atau masalah tersebut.Sebagaimana telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, gelombang penolakan terbesar berasal dari desa 

Rendu Butowe.  Sebagaian besar warga di desa Rendu Butowe merasa rencana 

pembangunan bendungan, tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sebaliknya melunturkan dan menghilangkan mata pencaharian dan nilai-nilai 

budaya masyarakat setempat.  

2.3.2 Teknik Persuasi dalam perancangan Pesan  

Persuasi merupakan aktivitas menciptakan, memperkuat, ataumemodifikasi 

keyakinan, sikap, atau perilaku, karena motivasi yang mendasari 

komunikasimanusia dan merupakan sumber dari studi komunikasi (Littlejohn dan 

Foss, 2009: 745). Dalam proses persuasi, berbagai upaya akan dilakukan oleh 

individu yang mencoba untuk membujuk individu lain menuju keberhasilan dari 

tujuan yang ingin dicapai. Keberhasilan yang dimaksud adalah, kesukarelaan 

melakukan atau mengikuti perintah tanpa mengandung unsur-unsur pemaksaan dan 

intimidasi. Komunikasi persuasif dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan 

mengendalikan perilaku orang lain melalui pendekatan psikologis (Rakhmat, 

1995:6).  
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Dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan, dalam konteks ini adalah dalam 

sosialasi terkait rencana pembangunan, baik pada survei awal  sosialasi awal pengusulan 

kembali rencana pembangunan bendungn Lambo sebagai salah satu proyek strategis 

nasional maupun dalam pemaparan hasil survei Larap dan Amdal , setiap penyuluh 

menggunakan  teknik komunikasi persuasi yang berbeda.  Kecenderungan paling utama 

yairu dengan menggunakan  teknik komunikasi persuasif acceptance device, yaitu 

penyampaian pesan dengan kata-kata atu simbol-simbol komunikasi yang memberikan 

asosiasi yang menyenangkan. Seperti yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya,  

informan V menuturkan bahwa dalam setiap sosialasi, penekanan pesan yang selalu 

diberikan yaitu pada aspek manfaat dan jaminan yang diberikan pemerintah kepada 

masyarakat yang terkena dampak. Selain meningkatkan sarana irigasi, keberadaan waduk 

diharapkan dapat menjadi ikon kabupaten Nagekeo. Cara ini dipergunakan untuk 

memperoleh penerimaan, kepercayaan, dukungan dan partisipasi masyarakat. Pada saat 

yang sama, teknik komunikasi persuasi rejection device  juga digunakan untuk 

membangkitkan rasa khawatir dan takut.  

Dalam konteks identifikasi lahan, informan III  menuturkan bahwa untuk 

mendapatkan sikap kooperatif warga dalam memberikan akses masuk kepada tim 

pengukuran lahan, paraa petugas lapangan dibekali dengan sebuah pesan untuk 

membangkitkan rasa khawatir dan takut yaitu dengan mengatakan bahwa warga yang tidak 

merelakan tanahnya diukur adalah warga yang berpikiran sempit dan tidak memanfaatkan 

peluang gratis yang diberikan pemerintah. Argumen lain untuk mendukung pernyataan 

sebelumnya adalah pengukuran lahan tidak mengandung arti bahwa rencana pembangunan 

sudah mencapai keputusan final untuk diselenggarakan sebagaimana yang selama ini 

dipersepsikan oleh sebagaian besar warga di lokasi terdampak, sebaliknya pengukuran 

lahan adalah tahapan awal yang dilakukan untuk memastikan kelayakan program 
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pembangunan ini. Dengan demikian, warga yang bersedia memberikan lahannya untuk 

diukur akan mendapatkan keuntungan yakni, tetap mendapatkan sertifikat tanah gratis 

meskipun rencana pembangunan berpotensi untuk dibatalkan.  Teknik komunikasi persuasi 

lainnnya adalah dengan menggunakan testimonial device yaitu  pesan-pesan yang 

dirancang dengan mensitir pendapat, kata-kata atau dalil penguat.  Para tokoh pejuang 

pemekaran kabupaten Nagekeo menjadi bagian dari rangkain pesan persuasif. Untuk 

membangkitkan empati masyarakat komunikator/penyuluh mempersuasi masyarakat 

dengan mengajak  masyarakat untuk mendukung rencana pembangunan bendungan Lambo 

sebagai bagian dari menghargai perjuangan para tokoh pejuang pemekaran kabupaten 

Nagekeo dimana kehadiran bendungan Lambo ini diangap mampu menunjang kemandirian 

masyarakat Nagekeo.    

2.4 Diskusi 

  

Ungkapan “you can’t make everyone happy” sering digunakan untuk 

menggambarkan betapa mustahilnya individu menentukan sikap dan tindakan yang 

dapat membahagiakan semua orang. Dalam lingkup yang lebih luas, yakni dalam 

konteks pengambilan kebijakan pembangunan, fenomena serupa juga sering 

digambarkan dengan ungkapan “tidak ada kebijakan yang dapat memenuhi semua 

kepentingan”.  

Fenomena di atas  yang kerap mendasari pemakluman atas reaksi penolakan 

dari kelompok tertentu terhadap adanya suatu kebijakan. Penolakan cenderung 

dianggap  wajar dan bagian dari dinamika namun program pembangunan tetap 

harus dijalankan mengingat esensi penting dari pembangunan. Pembangunan di 

Indonesia  menurut Ardianto (2007:10) cenderung masih diasosiakan sebagai 

segala upaya yang mutlak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 
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kasus tertentu, kondisi ini tercermin dengan adanya sikap represif dari komunikator 

pembangunan dalam menarik keterlibatan masyarakat untuk mendukung program 

pembangunan. Dalil yang digunakan adalah demi meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  Menanggapi esensi penting dari pembangunan, Rocky Gerung dalam 

sebuah diskusi yang membahas tentang relokasi Kampung Pulo pada program acara 

Indonesia Lawyers Club berujar: “Pemindahan warga Kampung Pulo ke Rusun 

hanya memindahkan warga secara fisik namun tidak secara psikis, karena  mimpi 

mereka tidak berpindah dari tempat sebelumnya.  Dalam hal ini program 

pembangunan dapat dikatakan tidak membawa kesejahteraan namun sebaliknya 

memberikan  tekanan psikis dengan catatan jika proses memberikan pemahaman 

kepada masyarakat mengalami kebuntuan.   

Persoalan di atas  membawa stakeholder kebijakan dan pelaksana dalam 

kondisi yang dilematis bahkan menuai polemik berkepanjangan. Jika pembangunan 

terus dilakukan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat, apakah ini sama  

dengan pengulangan pada rezim paradigma dominan dimana materi menjadi tolak 

utama taraf kesejahteraan namun sebaliknya jika pembangunan ini tidak diteruskan 

apakah ini sama dengan melakukan pembiaran terhadap pemikiran konservatif.  

 Pertanyaan mendasar selanjutnya adalah bagaimana letak dan posisi 

komunikasi dalam menyelesaikan masalah ini atau sekurang -kurangnya 

meminimalisasi terjadinya konflik antara masyarakat dengan pemerintah..   

Komunikasi dalam pembangunan dapat dipahami  dalam  dua arti  ( dalam Ardianto, 

2011:162). Dalam arti luas komunikasi pembangunan meliputi  peran dan fungsi 

komunikasi (sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara 
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masyarakat dengan pemerintah mulai dari  proses perencanaan, pelaksanaan, 

hingga  penilaian terhadap pembangunan. Komunikasi pembangunan dalam arti 

sempit merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan yang 

berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada 

masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat 

memahami, menerima dan partisipatif dalam melaksanakan program pembangunan 

Bagaimana memahami pelaksanaan komunikasi sebagai fungsi dan proses dalam 

konteks pembangunan waduk Mbay? Bagaimana menyelaraskan target 

pelaksanaan pembangunan dan penerimaan masyarakat? Dapatkah komunikasi, 

dengan menggunakan pendekatan tertentu mampu mempercepat proses 

pembangunan sesuai dengan target yang sudah ditentukan? Atau dengan kata lain 

dapatkah komunikasi mempercepat proses penerimaan masyarakat terhadap suatu 

program  pembangunan?  

Komunikasi pembangunan khususnya dalam mengkomunikasikan  program 

pembangunan memiliki kompleksitas tersendiri , meski demikian bukanlah 

persoalan  yang sulit untuk mendapatkan gambaran tentang kompleksitas  

pembangunan bendungan. Secara praktis pengorganisasian para stakeholder 

pembangunan lengkap dengan keterlibatan dalam setiap tahapan pembangunan 

dapat diperoleh melalui pedomaan rekayasa sosial yang diatur dalam peraturan 

menteri nomor 3/PRT/M/2009.  Gambaran tentang peran stakeholder dan tahap 

pelaksanaan proyek strategis Nasional dapat mengacu pada pelaksanaan proyek 

strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2011.   
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Bagaimana memfokuskan perhatian dalam konteks  komunikasi, dalam 

proses pembangunan yang sangat komplek khususnya  pada  tahapan paling awal 

pembangunan, yakni perencanaan pembangunan. Dalam menjawab hal ini peneliti 

memiliki  tanggung jawab penuh dalam menentukan unsur manakah yang berada 

dalam ranah penelitian komunikasi. Unsur-unsur penting dalam komunikasi 

pembangunan secara sederhana dapat dilihat melalui model komunikasi melalui 

model komunikasi linear dari Harold  Laswell: Who-says what-to whom-in which 

channel-with what effect. Dalam konteks pembangunan model ini dapat 

diterjemahkan  ke dalam rumusan sederhana: Siapa yang mengkomunikasikan 

pesan pembangunan, apa isi pesan pembangunan, siapa sasaran pesan 

pembangunan, saluran apa yang digunakan dan efek seperti apakah yang 

diharapkan.  

Dalam pelaksanaannya, tidak semua masalah dan konflik yang terjadi dalam 

proses penyebaran suatu inovasi adalah persoalan komunikasi.  Untuk 

memudahkan penentuan masalah yang ada pada tataran ilmu komunikasi Windahal 

(2010:41) merekomendasikan dua hal utama sebagai patokan dalam 

mengidentifikasikan masalah komunikasi. Pertama, apa yang diidentifkasikan 

sebagai masalah komunikasi itu muncul karena adanya kesalahan atau  kesenjangan 

dalam menetapkan dan menggunakan tipe komunikasi. Kedua, masalah komunikasi 

tersebut hanya bisa diatasi dengan menggunakan pendekatan komunikasi. 

Bagaimana memahami rekomendasi Windahl ini dalam konteks pembangunan 

bendungan Lambo? 
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Rencana pembangunan bendungan Lambo, yang telah melalui dua kali 

perubahan kebijakan pendanaan dan berada dalam dua masa pemerintahan yang 

berbeda, mengurai masalah komunikasi tersendiri. Sebagaimana yang 

dikemukakan Windahl (2010:41),  awal dari masalah komunikasi adalah pada 

penerapan pendekatan. Pada awal pelaksanaan konsultasi  publik terkait rencana 

pembangunan bendungan Lambo, terdapat kekeliruan dalam melakukan 

pendekatan komunikasi. Pada saat itu konsultasi publik  dilakukan dengan sangat 

formal dan pertemuan yang sangat terbatas. Menyikapi cara yang ditempuh 

pemerintah pada saat itu, masyarakat mengambil tindakan untuk menutup akses, 

karena merasa keberadaan mereka terabaikan. Sebenarnya setiap pendekatan, 

model, teknik, atau metode komunikasi yang digunakan memiliki kekuatan dan 

kelemahannya masing masing. Hal inilah yang mendasari adanya kombinasi 

berbagai strategi untuk mencapai satu tujuan. Pemilihan pendekatan komunikasi 

perlu mempertimbangkan konteks situasi, Sebagaimana  yang terdapat dalam teori 

Situational Theory of Publik (STP).  Untuk meminimalisasi konflik yang terjadi, 

diperlukan adanya suatu pemetaan terhadap publik sebagai sasaran pesan 

pembangunan. Berdasarkan teori  STP identifikasi ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan studi persepsi, sikap dan perilaku terhadap kebijakan yang diambil.  

Dalam pelaksanaan sosialasi awal rencana pembangunan bendungan Lambo, 

studi persepsi, sikap dan perilaku dapat diterjemahkan ke dalam cara yang dapat 

mempertimbangkan unsur lokal. Dalam hal ini,  studi persepsi tidak dilakukan 

secara kaku atau  dengan menggunakan metode penelitian yang ilmiah, seperti 

menggunakan rangkaian pertanyaan dalam wawancara atau kuesioner , melainkan 
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dengan melibatkan tokoh tokoh penting seperti tokoh adat atau orang-orang 

berperngaruh dalam suatu sistem sosial. Persepsi masyarakat terhadap rencana 

pembangunan dapat diperoleh melalui diskusi yang dilakukan dengan melibatkan 

tokoh-tokoh penting. Kembali pada konteks disemenasi informasi  terkait rencana 

pembangunan bendungan Lambo,. Dalam tataran kongitif  “mengetahui” 

sebenarnya tidak ada yang menjadi informasi yang benar benar baru bagi 

masyarakat di tiga lokasi terdampak. Fakta ini sebenarnya  dapat ditelisik melalui 

pola komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam 

pembuatan RPJMD. Musrenbag tingkat desa ataupaun tingkat kecamatan, 

merupakan forum yangdapat mewadahi aspirasi masyarakat dalam menentukan 

arah pembangunan sesuai dengan  kepentingan masyarakat setempat. 

Pembangunan bendungan waduk sendiri, menjadi salah satu aspek  penting yang 

dibahas dalam forum ini. Namun informasi tentang wacana pembangunan ini 

seakan tidak melibatkan masyarakat, ketika partisipasi masyarakat dalam berbagai 

pertemuan formal sangat rendah. Informasi yang telah diperoleh oleh beberapa 

orang tidak diteruskan kepada warga lainnya. Dengan kata lain terdapat pemutusan 

aliran informasi sehingga bagi kelompok tertentu, pengagendaan kembali rencana 

pembangunan bendungan Lambo merupakan suatu bentuk tindakan represif 

pemerintah pusat.  Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dianggap tidak 

memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan nasib mereka sendiri. 

Dalam perkembangan terkini yakni ketika  program pembangunan bendungan 

Lambo menjadi salah satu satu proyek strategis nasional, indikasi terhadap tidak 

adanya informasi awal tentang rencana pembangunan bendungan Lambo dapat 
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dikatakan tidak berdasar jika dilihat dari indikator Proyek Strategis Nasional, yaitu 

adanya kesesuaian antara RPJMD dan RPJMN. Hal yang patut disesalkan adalah 

keterbatasan peneliti yang tidak mendapatkan akses informasi yang cukup tentang 

usulan awal rencana pembangunan Dengan demikian ada realitas yang tak dapat 

tergambarkan dengan jelas, khususnya terkait keterlibatan masyarakat dalam usulan 

awal rencana pembangunan bendugan Lambo pada awal pembangunan. Meksipun 

demikian beberapa fakta yang dikemukakan oleh beberapa informan tentang 

kekeliruan pendekatan komunikasi yang digunakan dalam periode awal rencana 

pembangunan, dapat dijadikan sebuah konfirmasi bahwa komunikasi memiliki 

kedudukan yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 

menunjang setiap program pembangunan. Dalam penggunaan metode studi kasus 

m keterbatasan ini dapat dimaklumkan karena metode studi kasus tidak memiliki 

kontrol terhadap peristiwa masa lalu atau berfokus pada peristiwa kontemporer.  

Peran Pemda dalam melakukan persiapan sosial dalam tahap pra 

konstruksi, menuntut kompetensi khusus. Pemda menjalankan fungsi PR yakni  

memfasilitasi pelaksanaan sosialasi rencana pembangunan bendungan Lambo 

sebagai proyek strategis nasional. Untuk itu diperlukan  perencanaan komunikasi 

yang baik, terlebih dengan mempertimbangkan rencana pembangunan bendungan 

Lambo pernah mencapai puncak konflik pada periode sebelumnya.  Dalam 

pelaksanaannya, perencanaan komunikasi bukanlah sesuatu yang sangat kaku, 

karena pemerintah daerah perlu menyesuaikan dengan dinamika yang terus terjadi 

pada masyarakat terdampak. Pengelompokan publik kedalam perilaku komunikasi 

tertentu seperti yang dijelaskan teori STP sangat dipengaruhi oleh tingkat 
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pendidikan, pengetahuan dan isolasi sosial namun mereka akan menyatu dan 

bergerak jika mengahdapai isu bersama yang memengaruhi kepentingan mereka.  

Pengetahuan terhadap sifat  dan perilaku komunikasi publiknya apakah aktif 

mencari informasi atau pasif dalam mencari informasi terhadap suatu isu, 

membantu  Pemda yang menjalankan fungsi PR dalam menentukan jenis media 

komunikasi yang tepat, dan sesuai untuk menyebar luaskan pesan pesannya, 

merencakan strategi komunikasi dalam menyusun pesan pesan komunikasi. Salah 

satu asumsi teori STP adalah publik aktif mencari informasi sehingga gaya dan 

kreativitas menjadi tidak penting. Hal inilah yang mendasari penerapan pendekatan   

komunikasi yang berbeda pada setiap desa.  Dalam perancangan  pesan 

pembangunan, komunikator pembangunan perlu mempertimbangkan berbagai 

aspek agar tidak menghasilkan interpretasi yang berbeda. Pemaparan pesan 

pembangunan yang disampaikan secara lisan, perlu ditunjang dengan pesan non 

verbal untuk menegaskan makna dari pesan pembangunan.  Komunikasi yang 

berhasil adalah komunikasi yang efektif. Efektif diartikan sebagai kesepahaman 

dalam memaknai suatu pesan. Hal ini berarti pesan yang baik adalah pesan yang 

mampu menimbulkan interpretasi yang sama diantara para komunikatornya. 

Memahami konteks perancangan pesan dalam konteks pembangunan menuntut 

perhatian yang serius. Beberapa pertimbangannya antara lain pertama, terdapat 

berbagai agenda yang harus disampaikan dalam suatu tahapan pembangunan dan 

setiap agenda tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam tataran 

kognitif namun juga mampu membangkitkan semangat dan sikap kooperatif 

masyarakat dalam melaksanakan tahap pembangunan selanjutnya . Kedua, setiap 
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agenda terikat oleh waktu. Hal ini berarti terdapat batasan dalam memberikan 

pemahaman kepada masyarakat. Paham tidak paham, pelaksana pembangunan 

harus melanjutkan pembangunan pada tahap berikutnya. Kondisi ini menyebabkan 

munculnya tumpang tindih informasi yang berpeluang menghasilkan  reproduksi 

informasi-informasi yang tidak benar . Ketiga, setiap penyampaian pesan 

pembangunan, melibatkan komunikator yang berbeda yang berasal dari instansi 

yang berbeda ataupun melibatkan pihak swasta.  

Dalam sosialisasi rencana  pembangunan bendungan Lambo, khususnya 

dalam proses pengagendaan kembali rencana pembangunan bendungan Lambo 

sebagai proyek strategis Nasional, pesan yang disampaikan kepada publik tidak 

hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 

pentingnya manfaat pembangunan bendungan Lambo namun juga tentang 

rangkaian agenda yang harus dilakukan oleh pelaksana pembangunan di lokasi 

pembangunan. Pada  situasi awal respon masyarakat masih berada dalam dua 

pilihan, yakni setuju atau menolak terhadap pengaktifan kembali rencana 

pembangunan Lambo. Pada kondisi selanjutnya respon masyarakat adalah 

kooperatif atau apatis terhadap kegiatan pembangunan lanjutan.  Dalam kurun 

waktu 3 tahun sejak pengusulan kembali rencana pembangunan bendungan Lambo 

pada tahun 2015, terdapat 4 aktivitas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan 

stakeholder pelaksana. Agenda tersebut antara lain, penyampaian terhadap rencana 

pembangunan yang diagendakan  kembali serta rangkaian agenda lanjutan yang 

harus dilaksanaan diantaranya survei Larap dan Amdal, pelaksanaan survei dan  

penyampaian hasil survei.  
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Dalam menjawab tumpang tindih informasi, sejak awal rencana 

pembangunan ini terdaftar sebagai salah satu proyek strategis nasional, pemerintah 

dearah menerapkan model komunikasi  dua arah dalam menyampaikan pesan 

pembangunan. Masyarakat diberi ruang untuk memberikan pendapat terkait 

rencana pembangunan bendungan Lambo. Penerapan model komunikasi ini 

berlangsung tidak efektif ketika terjadi pemutusan aliran informasi. Untuk 

mencegah reproduksi informasi dari pihak berkepentingan, pemerintah daerah  

berkoordinasi dengan aparat desa mengutus representasi dari masyarakt melalui 

tokoh adat, tokoh agama, tokoh mudah. Pada satu sisi pemanfaatan opinion leader  

efektif untuk mencegah munculnya berbagai infomrasi yang tidak benar. Namun 

disisi lain keputusan untuk tidak melibatkan seluruh masyarakat dalam dialog 

pengaktifan kembali rencana pembangunan bendungan Lambo, menimbulkan 

kekecewaan bagi individu dan kelompok masyarakat tertentu. Mereka merasa 

keberadaan mereka terabaikan atau tidak lebih penting dari  tokoh penting yang 

dinilai representatif.  

Dalam memahami bagaimana suatu pesan pembangunan dapat 

diinterpretasikan secara berbeda oleh publik, teori atribusi dapat memberikan suatu 

gambaran bagaimana keadaan ini dapat terjadi. Little John (2012:179) 

mengelompokan teori atribusiini dalam “theories of massage reception and 

processing”  karena teori ini berhubungan dengan teori interpretasi pesan  (massage 

interpretation ) untuk kemudian memperoleh pemahaman akan sesuatu.  Sosialasi 

pra dan pasca survei Larap dan Amdal adalah suatu proses sosialasi yang menuntut 

perhatian penuh seluruh stakeholder  khususnya pelaksana dan pemrakarsa. 
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