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ABSTRAK

Devita Nurlaila. Nim: 161211163. Bentuk Komunikasi LSM IBEKA pada
Pembangunan Fasilitas Air Bersih bagi Masyarakat Dusun Gunungsono
Sragen.Skripsi.Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Fakultas
Ushuluddin dan Dakwah.Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk Komunikasi LSM
IBEKA pada Pembangunan Fasilitas Air Bersih bagi Masyarakat Dusun
Gunungsono Sragen. Latar belakang dalam penelitian yakni LSM atau lembaga
swadaya Masyarakat yang berada di Dusun Gunungsono Sragen yang sedang
melakukan pembangunan proyek fasilitas air bersih. Pembangunan fasilitas air
bersih ini sebagai bentuk usaha dari masyarakat yang ingin keluar dari
kesenjangan atau masalah yang sejak lama dialami yaitu kekurangan air bersih,
dimana peran LSM IBEKA sebagai fasilitator.
Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori bentuk
komunikasi melalui teknik AIDDA. Teknik pengumpulan data dengan cara
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik wawancara peneliti
menggunakan wawancara semi struktur dengan pedoman informan yang dipilih
melalui snowball yaitu tim IBEKA, kelompok lokal (Tirtamulia) dan masyarakat
Gunungsono. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik
triangulasi sumber dan analisis data menggunkan teknik reduksi data, penyajian
data, dan menarik kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini berupa bentuk komunikasi LSM IBEKA pada
pembangunan fasilitas air bersih bagi masyarakat Dusun Gunungsono Sragen
dalam upaya untuk membantu masyarakat keluar dari kesenjangan atau masalah
kekurangan air bersih, dimana IBEKA sebagai fasilitator dan pendampingan
dalam proyek tersebut. Dalam terwujudnya bentuk komunikasi IBEKA kepada
masyarakat menggunakan teknik komunikasi AIDDA dari mulai memunculkan
komunikasi perhatian, minat, hasrat, keputusan, tindakan. Dengan media yang
dipakai (sepatu rakyat atau live in) selama kurang lebih dua tahun yang bertujuan
untuk menumbuhkan empati, kepercayaan dan keterlibatan masyarakat terhadap
pembangunan fasilitas air tersebut.
Kata

Kunci

:

Bentuk

komunikasi,

Pembangunan.

vii

LSM

IBEKA,

Gunungsono,

ABSTRACT

Devita Nurlaila. Nim: 161211163. Forms of Communication by NGO IBEKA
on the Construction of Clean Water Facilities for the Community of
Gunungsono Hamlet, Sragen. Thesis, Study Program of Islamic
Communication and Broadcasting. Faculty of Ushuluddin and Da'wah, State
Islamic Institute of Surakarta 2020.
This study aims to determine the form of communication by NGO IBEKA
on the construction of clean water facilities for the people of Gunungsono village,
Sragen. The background in the research is NGOs or non-governmental
organizations located in Gunungsono Village, Sragen, which are currently
building a clean water facility project. The construction of clean water facilities is
a form of a community effort to get out of gaps or problems that have long been
experienced, namely lack of clean water, where the role of the NGO IBEKA is as
a facilitator.
This research uses a descriptive qualitative method with the theory of
communication forms through the AIDDA technique. Data collection techniques
through observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the researcher
interview technique used semi-structured interviews with informant guidelines
selected through snowball, namely the IBEKA team, the local group (Tirtamulia),
and the Gunungsono community. The validity of the data in this study used source
triangulation techniques and data analysis using data reduction techniques, data
presentation, and concluding.
The results of this research are in the form of NGO IBEKA
communication on the construction of clean water facilities for the people of
Gunungsono Village, Sragen to help the community get out of gaps or problems
of lack of clean water, where IBEKA is the facilitator and mentor in the project. In
realizing the form of IBEKA communication to the community using AIDDA
communication techniques from starting to bring up the communication of
attention, interest, desire, decision, action. With the media used (people's shoes or
live in) for about two years which aims to foster empathy, trust, and community
involvement in the construction of these water facilities.
Keywords: Forms
Development.

Communication,
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih
berkembang di semua sektor baik dalam infrastruktur, pendidikan,
kesehatan, bahkan dalam pemerataan pembangunan. Dengan tujuan
Pemerintah untuk mensetarakan dan mensejahterakan masyarakat
Indonesia

supaya

tidak

adanya

kesenjangan.

Dalam

proses

berkembang menuju menjadi Negara maju peran masyarakat tidak bisa
diabaikan baik itu masyarakat Kota maupaun masyarakat Desa.
Dimana mereka mempunyai potensi-potensi sendiri yang harusnya
tidak ada kesenjangan atau ketimpangan antara keduanya untuk
menjadi cita-cita Negara maju. Pembangunan juga dimaknai sebagai
perubahan sosial yang ingin dikehendaki atau intended social change
menurut (Ivanovich, 2014:4).
Selaras dengan visi dan misi Pemerintah Jokowi-Jk pada
periode 2015-2019 yakni ingin mensetarakan pembangunan khususnya
di Pedesaan sesuai dengan Undang-undang no.6 tahun 2014 tentang
Desa. Nantinya pada tingkat global arah pembangunan Desa
mengalami perubahan dari pemusatan sektoral menuju pemusatan
wilayah menurut (United Nation dalam Ivanovich, 2014:5).
Kesetaraan dalam pencapaian pembangunan-pembangunan di
Desa, Pemerintah harus memerlukan waktu lebih lama dengan

1

2

perencanaan secara jangka panjang dan prosedur yang lama. Hal ini
yang melahirkan lembaga swadaya masyarakat atau NGO atau non
government organization dimana telah diatur dalam Undang-undang
no 4 tahun 1982 yang isinya tentang “ketentuan-ketentuan pokok
pengelola lingkungan hidup dan bergerak dalam hal-hal yang berkaitan
dengan lingkungan hidup”. LSM sendiri berupa sekelompok atau
organisasi tertentu yang ikut melakukan peran Pemerintah dalam
membantu masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk
membantu sesama masyarakat supaya tidak terjadi kesenjangan lapisan
masyarakat bawah atau masyarakat tertinggal. Menurut (Praja, 2009:3)
lembaga swadaya masyarakat merupakan sebuah organisasi yang
didirikan

oleh

perorangan

atau

sekelompok

secara

sukarela

memberikan pelayanan pada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk
memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
Menurut (Wismulyani, 2018:3) dimana lembaga swadaya
masyarakat diartikan sebagai lembaga yang pengusahaannya dilakukan
dengan tenaga atau kekuatan dari masyarakat itu sendiri, dengan arti
peran LSM ini hanya sebagai pendampingan dan penunjuk jalan bagi
masyarakat yang mengikutinya. Dari pemaparan diatas bahwa LSM
merupakan lembaga suka relawan yang bukan bagian dari pemerintah,
birokasi atau Negara tetapi mereka mempunyai satu tujuan yang sama
untuk

mensejahterakan

masyarakat

yang

dibantu.

Mengutip

3

diwikipedia dalam (Wismulyani, 2018:4) LSM mempunyai jenis
sesuai visi dan misi LSM diantaranya:
“Berupa organisasi donor yakni berkaitan dengan memberikan
dukungan biaya bagi kegiatan LSM lain, organisasi mitra
pemerintah yakni LSM yang bermitra dengan pemerintah
dalam menjalankan kegiatannya, organisasi professional berupa
bantuan yang diberikan sesuai dengan kemampuan
profsionalnya seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan
maupaun ekonomi dan yang terakhir organisasi oposisi berupa
kegiatan dengan memilih menjadi penyeimbang dari kegiatan
pemerintah yag berkaitan dengan kritik dan masukan dari
program pemerintah”.
Pencapaian proyek-proyek kegiatan LSM yang berhasil dan
tidak adanya kesenjangan dengan program pemerintah, diperlukan
kerjasama dan teknik berkomunikasi antar pihak. Dimana teknik
komunikasi ini berupa alat atau jalan untuk melakukan pendekatan
menuju perubahan yang diinginkan,secara etismologi kata komunikasi
communicatin dari kata communis yang berarti sama, dan secara luas
berarti sama makna terhadap sesuatu hal yang diinginkan menurut
(Effendy, 2017:9). Sebab aktivitas sesama manusia bahkan sampai
masyarakat yang cakupannya luas tidak lepas dari peran komunikasi,
menurut Deddy Mulyana dalam (Wulan, 2009:19) mengartikan
bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat
mendasar dan vital. Sebab dari manusia bayi sampai tua telah
diajarkan tatanan sosial maupun aturan dengan cara berkomunikasi
baik komunikasi antar individu maupun komunikasi dalam jumlah
banyak atau massa.
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Karena kerja dari komunikasi merupakan suatu proses yang
berjalan secara terus menerus dan berlangsung sepanjang waktu.
Tanpa komunikasi manusia tidak akan dapat mengembangkan dirinya
menurut (Wulan, 2009:20). Selain komunikasi juga diperlukan bentuk
komunikasi, bentuk komunikasi merupakan bentuk atau pola
komunikasi yakni hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih
dalam proses penerimaan dan pengiriman pesan dengan unsur, simbol
maupun komponen dalam komunikasi. Bentuk dari komunikasi
sendiri sebagai upaya langsung terjadinya komunikasi baik dalam
sosial atau masyarakat yang lebih luas dengan struktur dan fungsinya
masing-masing.
Pencapaian LSM atau organisasi maupun Pemerintah dalam
proses memberikan bantuan diperlukan adanya sosialisasi yang
mendalam salah satunya dalam berkomunikasi dan ini salah satu cara
dimana LSM sebagai orang luar dapat masuk kedalam masyarakatmasyarakat yang ingin dibantu. Selain dengan sosialisasi bertahap dan
dilakukan secara terus menerus oleh komunikator, pesan dan
komunikan merupakan hal dasar dan terpenting dalam penyampainan
suatu tujuan berkomunikasi. Menurut (Lawrence D, 1960:2)
mengartikan komunikator sendiri berupa sekelompok atau seseorang
yang menyampaikan pikiran atau perasaannya kepada orang lain dan
dapat bertindak secara individual atau kolektif yang melembaga.
Sedangkan pesan berupa lambang yang bermakna dan membawa
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pikiran atau perasaan komunikator dan untuk komunikan yakni
seseorang atau sejumlah orang yang menjadi sasaran komunikator
ketika saat penyampaikan pesan.
Selaras dengan salah satu LSM IBEKA yang sedang
mejalankan proyek di Dusun Gunungsono Sragen, IBEKA sendiri
berupa lembaga swadaya masyarakat yang bernama Inisiatif Bisnis
dan Ekonomi Kerakyatan. Didirikan oleh Iskandar Budisaroso
Kuntoaji dan Tri Mumpuni, berdiri bersama dengan teman-temannya
semasa kuliah, yang tujuan awal untuk membantu Desa-desa
tertinggal supaya menjadi Desa mandiri dengan bantuan yang mereka
berikan kebanyakan berkaitan dengan PLTMH atau pembangkit
listrik tenaga mikro hidro. Dengan bantuan pertama kali dilakukan di
pesantren annuqayah yang ada di Jawa Timur, Dengan teknik yang
digunakan berupa pemetaan sosial. Dusun Gunungsono Kelurahan
Gilirejo Sragen merupakan salah satu Dusun yang dibantu IBEKA
saat ini dengan proyek yang dibangun berupa pembangunan fasilitas
air bersih.
Kenapa di Dusun Gunungsono Sragen?Karena adanya IBEKA
di Gunungsono Sragen ini tidak lepas dari peran masyarakat yang bisa
dibilang dari sesepuh atau pejuang Gunugsono yang mengikuti
perkumpulan serikat petani. Bernama Qoriyah Thotyibah yang
berpusat di Salatiga, dari perkumpulan ini yang mengatarkan para
pejuang Gunungsono bertemu dengan Tri Mumpuni sebagai salah
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satu pendiri LSM IBEKA yang saat itu sebagai narasumber. Dari
pertemuan itu para pejuang Gunungsono khususnya Wajiman
mengutarakan keinginan meminta bantuan kepada Tri Mumpuni,
untuk mencari perubahan hidup yang lebih baik, kata yang selalu
diucap waktu itu oleh Wajiman yakni:
“Tolong Gunungsono kami bu, kami hidup dekat waduk tetapi
untuk kebutuhan air kami sangat sulit kami ingin mencari sila
ke-lima tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia karena
kami adalah orang-orang yang terdampak adanya waduk
kedung ombo yang sampai saat ini kami rasakan”.
Seketika Tri Mumpuni juga menjawab keluh kesah yang
diutarakan Wajiman atau pejuang Gunungsono lainnya“iya mbah
Gunungsono perlu dibantu, nanti satu atau dua minggu akan ada yang
datang dari anggota kami IBEKA bersama saya” waktu itu. Selang
beberapa minggu setelah pertemuan itu datang satu anggota IBEKA
yang berinisial “A”sumber (Wawancara: Wajiman, warga sesepuh
Dusun Gunungsono Sabtu, 11/1/2020).
Gunungsono sendiri merupakan Dusun terpencil dan sebagai
Dusun gusuran pada pembangunan waduk kedung ombo yang terletak
di Utara dan Barat waduk kedung ombo. Terbagi dalam empat RT
dari mulai Rt 18 sampai dengan 21 dengan jumlah warga Masyarakat
sekitar 219 jiwa dan 187 jumlah rumah warga. Waduk kedung ombo
sendiri merupakan waduk terbesar di Jawa Tengah yang dibangun
manusia pada masa Pemerintah Suharto pada tahun 1981 sampai

7

dengan 1991 meliputi tiga Kabupaten yakni Kabupaten Grobogan,
Boyolali, Sragen dengan luas 6.576 hektar sumber (blogspot.id.com).
Tujuan dibuatnya waduk pada masa Pemerintahan saat itu:
Meningkatkan
melindungi

usaha

daerah

pengamanan
pertanian,

dan

pengendalian

perindustrian

juga

banjir,

pemukiman,

meningkatkan penyediaan air irigasi dan pembuatan jaringan
siplesinya, meningkatkan penyediaan air dan tenaga listrik untuk
Daerah perindustrian atau pemukiman,

membantu meningkatkan

kuantitas penyediaan air minum Masyarakat, sarana pengembangan
perikanan dan pariwisata, memberikan perspektif ekonomi yang lebih
cerah kepada penduduk yang akan dipindahkan dari calon Daerah
genangan waduk (yuotobe:metrotvmelawanlupa.com).
Yang secara garis besar tujuan serta manfaat air waduk untuk
mensejahterakan masayarakat yang terdampak waduk.Realitanya
hanya bagian Selatan waduk yang banyak memanfaatkan air waduk
untuk dijadikan ladang mata pencaharian budidaya pemeliharaan
kerambah. Sedangkan untuk Barat dan Utara waduk misalnya di
Gunungsono Kabupaten Sragen masyarakat hanya sebagian kecil
yang mampu memanfaatkan waduk sebagai mata pencaharian.
Hal ini karena keterbatas-keterbatas masyarakat Gunungsono,
yang berakibat penghasilan mereka tergolong menengah kebawah.
Bisa dibilang bahwa adanya waduk kedung ombo ini sebagai proyek
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yang target belum tepat sasaran dan hasil yang belum merata dari
Pemerintah saat itu dan dampak nya masih dirasakan hingga saat ini.
Dulu sebelum adanya waduk, Gunungsono masyarakat masih bisa
bercocok tanam atau bertani dilahannya, sedangkan sekarang
masyarakat Gunungsono hanya mampu bertani ketika pinggiran air
waduk surut.
Pekerjaan lainnya masyarakat Gunungsono sebagai nelayan
tradisional, buruh bangunan atau industri dikota-kota besar. Juga
sebagai budidaya kerambah tetapi dalam skala yang masih kecil,
sedangkan pendidikan bagi masyarakat Gunungsono kebanyakan
hanya tamatan sekolah menengah pertama atau SMP (Wawancara:
Wajiman dan Salaman, sesepuh Dusun dan ketua Rt18 14/2/2020).

Gambar 1. Peta persebaran wilayah Dusun Gunungsono

Terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang masih dialami
masyarakat Gunungsono, ada kesenjangan yang lain yang masih
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dialami masyarakat yakni susahnya mendapat air bersih. Hal ini
terjadi karena dampak dari gusuran pembangunan waduk kala itu
yang mengharuskan

masyarakat Gunungsono harus berpindah

tempat dengan permukaan lebih tinggi. Tetapi tanah yang mereka
tempati sampai saat ini merupakan tanah dengan batuan kapur yang
membuat susah mendapat air bersih. Hal iniyang memaksakan
masyarakat Gunungsono untuk menggunakan air waduk sebagai
kebutuhan sehari-hari. Dari mulai mencuci, mandi, bertani dan lain
sebagainya, padahal waduk sendiri merupakan air yang keruh dan
juga mengandung batuan kapur tetapi masih digunakan setiap hari
oleh masyarakat Gunungsono. Hal ini yang mengakibatkan banyak
masyarakat Gunungsono mempunyai keluhan kulit bersisik dan
gatal, sedangkan untuk kebutuhan memasak masyarakat Gunungsono
harus membeli air galon dengan harga enam ribu pergalon. Semua
ini merekalakukan karena keadaan yang memaksa, di Dusun
Gunungsono ada dua mata air seperti sumur bor yang masih aktif
mengeluarkan air ini berada di RT 18 dan 20 tetapi itu juga tidak
mencukupi. Sebab masyarakat yang mampu membuat sumur bor
harus memerlukan biaya yang cukup besar sebab untuk membuat
sumur bor mereka harus mengebor tanah minimal sedalam sepuluh
meter itu pun juga tidak mencukupi dikala musim kemarau panjang.
Ini yang menuntut masyarakat harus menggunakan air waduk
(wawancara: Salaman, ketua Rt18, 14/2/2020).
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Bantuan dari Pemerintah Daerah seperti PAMSIMAS atau
penyedia air minum berbasis masyarakat dulu pernah ada dan
berpusat di RT 18 tetapi itu juga tidak lama berjalan.Karena air
yang tidak tercukupi bahkan untuk RT 20 dan 21 mereka belum
pernah mendapatkannya karena air yang tidak tercukupi untuk
seluruh masyarakat Gunungsono.
Bantuan dari Pemerintah Daerah hanya saat musim
kemarau yakni berupa truk tangki-tangki PDAM. Ini yang
mengantarkan LSM IBEKA untuk datang menganalisa kebutuhan
apa yang sebenarnya diperlukan masyarakat Gonungsono melalui
potensi-potensi yang dimilikinya. Melalui permasalahan kebutuhan
air yang sulit didapat dan IBEKA mencoba untuk membantu
permasalahan Gunungsono dari mulai penyaringan air bersih dari
waduk berkeruh dan berkapur menjadi air layak pakai untuk
masyarakat Gunungsono. Nantinya air bersih layak pakai ini dapat
digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai
upaya untuk peningkatan ekonomi yang mandiri melalui potensipotensi yang dimiliki Gunungsono. Ini merupakan harapan yang
ingin dibangun IBEKA terhadap Gunungsono sesuai dengan visi
misi IBEKA dalam pembangunan desa-desa tertinggal(wawancara:
Anggun, tim IBEKA 18/1/2020).
Diperlukan pendekatan mendalam yang dilakukan IBEKA
semasa di Gunungsono melalui pemetaan sosial ini berkaitan
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dengan objek yang dipetakan yakni tentang wilayah atau geografis,
insfrastruktur umum, kelompok-kelompok masyarakat seperti
kegiatan yang ada, pekerjaan, persebaran penduduk, adat istiadat
yang digunakan. Sampai dengan tanggapan masyarakat adanya
IBEKA sebagai pendampingan proyek pembangunan nantinya.Jadi
secara luas bahwa pemetaan sosial merupakan gamabaran umum
yang ingin dilihat atau ditampilkan.
Selain

menggunakan

pemetaan

sosial

IBEKA

juga

menggunakan metode dengan istilah “sepatu rakyat” IBEKA juga
lakukan dengan arti IBEKA yang diterjunkan di Gunungsono
melakukan hidup bersama masayarkat.Mengikuti semua akivitas
bahkan sampai bersosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan
tujuan untuk menarik empati masyarakat dan peran IBEKA sebagai
pendampingan dapat berjalan terarah.Untuk pembanguan proyek
nantinya IBEKA ingin mengikut serta masyarakat melalui metode
partisipatif.
Patisipatif

menurut

(H.A.R.

Tilaar,

2009:287)

mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan
untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi
dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah
dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan
dan pembangunan masyarakatnya. Partisipatif atau partisipasi
dimasyarakat Desa masih seringkita jumpai dari mulai kegiatan-
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kegiatan kecil seperti perkumpulan, kerjabakti, keagamaan,
ataupun acara Desa.Ini juga terlihat di Gunungsono dimana
masyarakat juga masih kenal dalam hal membantu atau
mengikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan Dusun.Tujuannya agar
masyarakat juga dapat diedukasi serta mempunyai kesetaraan
bottem uppengetahuan yang sama terhadap proyek yang dibangun
bersama IBEKA sumber (Wawancara: Anggun, tim IBEKA
18/1/2020)

Melalui metode PRA participatory rural appraisal atau
memahami desa secara partisipatif masyarakat dapat melakukan
analisis

tentang mereka sendiri

untuk

merencanakan dan

mengambil tindakan yang bermanfaat menurut kemampuan mereka
(Chambers, 1996:30).
Maka dari itu diperlukan pendekatan melalui media
berkomunikasi dan dengan bentuk komunikasi yang tepat sesuai
dengan culture atau budaya yang ada di Gunungsono. Dimana
bentuk komunikasi yang ingin diterapkan IBEKA kepada
masyarakat Gunungsono sebagai bentuk pendekatan, sosialisasi,
bottom up supaya merasa diikut sertakan dan dapat menginspirasi
masyarakat Dusun Gunungsono.
Penelitian ini untuk melihat bagaimana bentuk komunikasi
IBEKA yang digunakan dalam pembangunan fasilitas air bersih
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yang dibangun di Gunungsono Sragen.Dalam upaya menggerakkan
masyarakat yang ada disana sebagai upaya bersama dalam
penanganan masalah kurangnya air bersih.
Guna mengetahui research gap dalam penelitian ini,
peneliti

akan memaparkan beberapa kajian pustaka

yang

sehubungan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini didasarkan
untuk mendapat jawaban baru terhadap sesuatu yang menjadi
masalah. Berikut ini beberapa reverensi penelitian yang relevan
misalnya, penelitian dari jurnal Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil,
Fakultas

TehnikNo

3.Vol

8.Agustus

.2010

dengan

judul

“Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur
Pedesaan di Indonesia” oleh Andi Asnudin. Hasil penelitian
tersebut menyatakan bahwa peran partisipatif yang dibangun
dengan strategi bottom up terhadap masyarakat pedesaan supaya
masyarakat ikut berperan serta dan mengetahui tahap-tahap dalam
pembuatan infrastruktur sebab mereka dilibatkan. Dengan adanya
partisipatif

akan

menguatkan

modal-modal

sosial

dalam

masyarakat, karena dari situ akan menciptakan rasa memiliki
terhadap proyek yang mereka buat.
Skripsi dari penelitian Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, JOM FISIP vol. 5 No.1 April 2018 dengan
judul “ Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup dalam
Mengimplementasikan Program Green City di Kota Teluk Kuantan
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Kabupaten Kuantan Singingi”oleh Deri Kalianda, dan hasil
penelitian nya: dalam mensuksekan program green cityada tiga
yakni kredibilitas komunikator, pengetahuan komunikator, serta
pengalaman komunikator dengan tujuan pemilihan komunikator
untuk menentukan ketetapan sasaran yang akan menjadi khalayak
komunikator sebab masyarakat atau kelompok yang menjadi
sasaran komunikator akan mempengaruhi terhadap keputusan yang
dibuat komunikator.
Sedangkan penelitian yang kurang relevan terhadap
penelitian ini misalnya penelitian dari Istrayanti, skripsi fakultas
Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Hasanudin tahun 2017
dengan judul “Strategi Komunikasi dalam Mengimplementasikan
kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan (Studi di
Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)”
dengan hasil penelitian berupa perumusan strategi komunikasi
dalam penentuan khlayak, metode, media dan peranan komunikator
dalam penglolaan bantuan kegiatan SPP atau simpan pinjam
perempuan dalam program Nasional pemberdayaan masyarakat
PNPM, dimanan dalam pengelolaan bantuan kegiatan SPP ini
masih banyak ditemukan permasalahan diantaranya banyaknya
lembaga keuangan yang berdiri, kurangnya controling dari
pemerintah setempat terhadap masyarakat penerima manfaat
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kegiatan SPP, tidak intensifnya pertemuan kelompok diadakan dan
kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait dengan program
yang dijalankan.
Dari penelitian diatas peneliti dapat menghubungkan
dengan penelitian ini dimana harus diperlukkan pendampingan
pada masyarakat yang terdampak bantuan baik itu LSM atau NGO
maupun program dari Pemerintah karena masyarakat tidak bisa
dianggap mengerti atas semua program yang dibuatnya. Peneliti ini
mengamati adanya LSM IBEKA yang sedang menjalankan proyek
bantuan air bersih bagi masyarakat Gunungsono. Melalui proses
pendampingan dan juga fasilitator dalam proyek terhadap
masyarakat, dimana dalam pendampingan atau fasilitator dapat
membentuk proses komunikasi dari mulai penyampai pesan, pesan
yang dibawa, media yang digunakan, penerima pesan dan juga efek
yang ditimbulkan.
Guna menghadirkan novelty atau kebaharuan dari penelitian
terdahulu, penelitian ini akan menyajikan hal yang berbeda dan
belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini akan melihat
bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan NGO IBEKA
dalam membantu masyarakat Gunungsono pada program air bersih
melalui pembangunan fasilitas air bersih. Hal ini sebagai bentuk
metode yang ingin diterapkan IBEKA, peneliti melihat IBEKA
sebagai organisasi yang mempunyai cara sendiri dalam membantu
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objek sasarannya sebagai pendampingan atau fasilitator terhadap
proyek yang dibangun dengan masyarakat dengan teknik dan
metode tersendiri yang mereka terapkan.
B. Identifikasi Masalah
Dengan melihat permasalahan yang nampak di tengah-tengah
masyarakat Gunungsono dan dari hasil analisa data yang didapat
peneliti meliputi:
1. Munculnya keterbatasan bahasa Daerah antara masyarakat
Gunungsono dengan IBEKA hal ini berakibat komunikasi yang
dilakukan kurang maksimal dan memerlukan waktu lebih
lama?
2. Diperlukan adaptasi atau penyesuaian yang lebih lama dalam
melakukan pendekatan masyarakat melalui pembentukan sosial
masyarakat?
3. Munculnya hambatan-hambatan komunikasi dalam sosial
masyarakat?
4. Munculnya keraguan masyarakat pada IBEKA dalam proses
perolehan data-data?
5. Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap masalah
yang ada di Gunungsono?
6. Keterbatasan-keterbatasan masyarakat Gunungsono dalam
mengolah potensi-potensi air waduk?
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Peneliti tertarik untuk meneliti permasalah yang ada di
Gunungsono dan mencoba untuk menganalisa bentuk komunikasi
yang di terapkan IBEKA dalam pembangunan fasilitas proyek air
bersih yang tujuannya untuk mengikutsertakan proyek bersama
masyarakat.
C. Pembatasan Masalah
Untuk memperoleh data yang akurat dari laporan penelitian
yang akan disajikan perlu ditekankan bahwa masalah-masalah yang
dibahas agar di dapat efektivitas serta tidak adanya kesenjangan
data. Masalah yang akan dibatasi pada pembahasan ini, peneliti
lebih menekan kan pada bentuk komunikasi yang diterapkan
IBEKA dalam pembangunan fasilitas air bersih bagi Masyarakat
Gunungsono saat ini.
D. Rumusan Masalah
Bagaimana bentuk komunikasi yang diterapkan LSM IBEKA
atau Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan dalam pembangunan
fasilitas air bersih bagi Masyarakat Gunungsono?
E. Tujuan Penelitian
Tujuan

dari

penyusunan

laporan

penelitian

ini

untuk

mengeksplorasi bagaimana bentuk komunikasi dari IBEKA
sebagai pendampingan pada masyarakat dalam proyekfasilitas air
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bersih ini berdasarkan fenomena-fenomena yang muncul, dan
sebagai penemuan konsep dan teori dari peneliti.

F. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
Manfaat dalam penulisan ini untuk menambah wawasan,
rujukan ilmu pengetahuan serta untuk menemukan konsep dan
teori-teori yang digunakan dan juga untuk menganalisis bentuk
komunikasi NGO IBEKA dalam pendampingan proyek fasilitas
air bersih bersama dengan masyarkat Gunungsono.
2. Praktisi
a. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh terhadap
rumusan masalah yang dipilih peneliti.
b. Sebagai bentuk pendekatan pada masyarakat atas dampak yang
ditimbulkan adanya penelitian di Gunungsono.
c. Untuk mengetahui apa yang terjadi diobjek penelitian dan
mengapa serta manfaat apa yang diperoleh.
Penulis berharap, manfaat penelitian sebagai bentuk untu
memperluas wawasan, pembaca ataupun penulisannya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori
1. Komunikasi
Berbicara komunikasi, sebagai mahkluk sosial atau manusia itu
sangat penting, mengapa? Karena komunikasi bisa dikatkan sebagai
alat dimana dalam kontek sosial ini dapat membangun konsep diri,
aktualisasi diri, kelangsungan hidup, untuk kebahagian, menghibur dan
untuk menjalin hubungan dengan orang lain melalui adanya
komunikasi. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa
Latin communication, dari kata communis yang berarti sama, yaitu
sama makna mengenai suatu hal menurut (Effendy,2017:9). Secara
garis besar dalam suatu komunikasi harus terdapat unsur-unsur
kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran dan pengertian
antara komunikator (penyebar pesan) dan komunikan (penerima
pesan).
Menurut Hovland (dalam Effendy,2017:10) ilmu komunikasi
berupa upaya yang sisitematis untuk merumuskan secara tegas asasasas penyampaian informasi serta pembentukan sikap dan pendapat.
Definisi Hovland menunjukkan bahwa objek studi ilmu komunikasi
bukan hanya penyampaian informasi, melainkan juga berupa pendapat
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umum dan sikap terhadap kehidupan sosial maupun politik dengan
peran masing-masing.
Proses komunikasi bisa juga diartikan sebagai transfer
informasi

atau pesan

message dari pengirim

pesan sebagai

komunikator dan kepada penerima sebagai komunikan. Tujuan untuk
mencapai kesepakatan saling pengertian mutual understanding antara
dua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi dan setiap
komunikasi terdapat komponen yang harus dilalui (Suprapto, 2011:5).
Komunikasi merupakan proses yang menggambarkan siapa
yang mengatakan apa dengan cara apa, kepada siapa dengan efek apa
menurut Lasweell (dalam Suprapto, 2011:5). Komunikasi dapat
diartikan secara estimologi yakni komunikasi dapat dipelajari menurut
asal-usul kata, secara terminologis yakni berupa proses penyampaian
suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Secara paradigma
bahwa komunikasi berarti pola atau bentuk yang meliputi sejumlah
komponen berkolerasi satu sama lain yang fungsinya untuk mencapai
tujuan menurut (Suprapto, 2011:7). Komunikasi merupakan proses
sosial

dimana

individu-individu

menggunakan

symbol

untuk

menciptakan dan menginterpretasuikan makna dalam lingkungan
mereka yakni sosial, proses, symbol dan makna menurut ( Richard
West dan Lynn H, Tunner, 2009:03).
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Menurut (Mulyana, 2010:62) komunikasi adalah proses dimana
suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih,
dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku mereka. Untuk itu
tindakan berkomunikasi sama hal tindakan yang bersifat sosial, karena
dalam berkomunikasi sosial akan menumbuhkan persepsi, kesatuan
pandangan melalui simbul-simbul yang nampak menurut Weber
(dalam Mulyana, 2001:101).
Telah

dijabarkan

diatas

bahawa

komunikasi

berupa

penyampaian pesan,pikiran, gagasan kepada komunikan dengan tujuan
untuk mendapatkan feedback atau umpan balik, karena pada dasarnya
komunikasi dilakukan pada hubungan antarpihak tertentu. Dan
komunikasi juga dapat bersifat informatife, persuasif, bergantung pada
tujuan komunikator. Jika komunikasi informatife bertujuan hanya
untuk memberi tahu, sedangkan komunikasi persuasif lebih bertujuan
untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku menurut (Efendy,
2003:25). Dimana istilah informatife atau informasi berarti bertujuan
untuk memberikan informasi yang bersifat menginfokan, sedangkan
persuasi (persuasion) yang berarti membujuk, mengajak atau merayu,
para ahli komunikasi sering kali menekankan bahwa persuasi adalah
kegiatan psikologi. Dengan tujuan persuasi dan kolerasi adalah sama
yakni untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, tetapi persuasi ini
dilakukan dengan cara yang lebih halus, luwes dengan mengandung
sifat-sifat manusiawi.
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Teknik berkomunikasi merupakan cara atau seni penyampaian
suatu pesan yang dilakukan seorang komunikator dengan sedemikian
rupa, supaya menimbulkan dampak atau efek pada komunikan menurut
(Efendy, 2008:6). Yang terpenting dalam proses komunikasi yakni
bagaimana cara komunikator agar suatu pesan dapat diterima oleh
komunikan yang dapat menimbulkan efek atau umpan balik.
Penjabaran diatas telah menjelaskan bahwa komunikasi dalam
berkomunikasi pada konteks sosial LSM IBEKA ini masuk dalam
kategori berkomunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok yang
tujuan ke khalayak yang lebih luas. Untuk itu menurut peneliti melihat
penyampaian pesan, gagasan, pikiran baik secara langsung maupun
tidak langsung dari komunikator kepada komunikan melalui media
yang dipakai supaya dapat menarik perhatian dari isi pesan yang ingin
diwujudkan dengan upaya komunikan dapat memberikan umpan balik
atau feedback.
2. Bentuk Komunikasi
Mengutip definisi dari komunikasi sebagai alat penjebatan
dalam penyampaian pesan dengan tujuan untuk mendapatkan umpan
balik, untuk itu komunikasi diperlukan adanya cara, metode, teknik,
bentuk atau pola dalam proses komunikasi. Pengertian bentuk dalam
komunikasi sendiri menurut (Djamarah, 2004:1) pola hubungan dua
orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang
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tepat pesan yang dibawa dapat dipahami. Pola komunikasi atau bentuk
komunikasi dapat dipahami berupa gambaran yang sederhana dari
proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen
komunikasi dengan komponen lainnya (Soejanto, 2005:27).
(Effendy, 1986:32) mengungkapkan bahwa bentuk atau pola
komunikasi merupakan proses yang dirancang untuk mewakili
kenyataan

keterpantauanya

unsur-unsur

yang

dicakup

beserta

keberlangsungannya guna untuk mempermudah pemikir secara
sistematis dan logis.
Dilihat dalam persepsi komunikasi, bentuk komunikasi juga
mempunyai peranan penting dalam tercapainya tujuan komunikasi atau
penyampaian pesan dari komunikator kekomunikan atau sebaliknya.
Dari penjelasan diatas penulis penarik bahwa pemahaman tentang
bentuk atau pola komunikasi yakni hubungan yang terjadi antara dua
orang atau lebih atau antarpihak dalam proses penerimaan dan
pengiriman pesan, pikiran, gagasan dengan unsur, simbol maupun
komponen dalam komunikasi. Dimana ini sebagai gambaran atau
langkah-langkah yang dijalin dalam penyampaian pesan baik itu
komunikasi antarindividu, organisasi maupun kelompok.
Dan bentuk komunikasi sendiri juga mempunyai berbagai
macam sesuai dengan konteks komunikasi yang digunakan:
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1. Bentuk Komunikasi Intrapribadi
Komunikasi intrapribadi (interpersonal communication) yakni
komunikasi yang terjadi pada diri sendiri (Mulyana, 2010:80).
Komunikasi

intrapribadi

ini

menunjukkan

bahwa

proses

komunikasi yang dilakukan secara pembentukan informasi melalui
peran syaraf, otak dengan stimulus yang terjadi di pancaindra.
Komunikasi ini seperti perilaku orang saat berpikir, melakukan
reaksi. Keberhasilan dalam komunikasi ini saat seseorang
memahami keefektifan komunikasi yang terjadi pada diri sendiri,
dua orang atau lebih.
2. Bentuk Komunikasi Antarpribadi
Berbicara

komunikasi

antarpribadi

(inderpersonal

communication) berupa komunikasi anatara orang-orang secara
tatap muka, yang mememungkinkan setiap pesertanya menangkap
reaksi orang lain secara langsung baik secara verbal maupun
nonverbal

menurut

(Mulyana,

2010:81).

Komunikasi

ini

melibatkan dua orang, seperti suami-istri, guru dengan murid, dua
sejawat.

Komunikasi

antarpersonal

bisa

dikatakan

sebagai

komunikasi diadik (dyadicy communication) yakni komunikasi
yang dilakukan dalam jarak dekat.
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3. Bentuk Komunikasi Kelompok
Penjabaran dalam komunikasi kelompok yakni komunikasi
yang mempunyai tujuan bersama, yang dilakukan saat berinteraksi
satu sama lainuntuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama
lain, memandang mereka sebagai bagian darii kelompok maupun
setiap anggota mempunyai peran yang berbeda menurut (Mulyana,
2010:82). Komunikasi kelompok ini merujuk pada komunikasi
yang dilakukan dalam lingkup kecil yang bersifat tatap muka.
4. Bentuk Komunikasi Organisasi
Organizational communication atau komunikasi organisasi
yakni komunikasi dalam satu oraganisasi yang bersifat formal dan
informal dan terjadi dalam jaringan yang lebih luas dari pada
komunikasi kelompok (Mulayana, 2010:83). Dimana komunikasi
ini melibatkan komunikasi diadik maupun publik yang terjadi
sesuai dengan struktur dari oragnisasi tersebut.
5. Bentuk Komunikasi Massa
Komunikasi massa (mass communication) dalam hal ini berarti
komunikasi yang dilakukan dalam menggunakan media massa,
baik itu cetak maupun elektronik yang membutuhkan biaya lebih
mahal dengan cakupan lebih besar dan dibanyak tempat, yang isi
pesan bersifat umum, cepat, serenta menurut (Mulyana, 2010:84).
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Proses komunikasi ini banyak dilakukan oleh lembaga atau
melembaga, dimana mereka bisa menentukan arah komunikasi
sesuai dengan lembaga yang inginkan.
Dilihat dari penjabaran bentuk komunikasi diatas peneliti
melihat bahwa bentuk komunikasi merupakan penggolangan dari
komunikasi yang digunakan. Dimana dari bentuk komunikasi ini
dapat memberikan gambaran pada pencapian LSM dalam
berkomunikasi. Agar bentuk komunikasi ini dapat mencapai tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan perencanaan yang
matang dan menentukan media yang ingin dipakai. Supaya
komunikan yang menjadi sasaran supaya jelas dan mengerti yang
diutarakan komunikator menurut (Efendy, 2003:22). Melalui
teknik:
1) Teknik asosiasi
Teknik yang dilakukan dengan cara penyajian pesan
komunikasi dengan cara menumpangkannya pada suatu objek
atau peristiwa yang sedang menarik perhatian atau khalayak,
seperti banyak dilakukan dikalangan bisnis atau politik.
2) Teknik intergrasi
Berupa teknik dalam kemampuan komunikator untuk
menyatukan diri secara komunikatif dengan komunikan.
Melalui kata-kata verbal atau nirverbal, dengan sering
menggambarkan kata ia “senasip”, “kita” bukan melalui
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“saya”, ataupun “kami”. Dan sering digunakan seorang
redaktur dalam surat kabar.
3) Teknik ganjaran
Yakni teknik untuk mempengaruhi orang lain dengan cara
mengiming-ngimingi

hal

yang

menguntungkan

atau

menjanjikan harapan. Seperti dalam kampaye keluarga
berencana.
4) Teknik tataan
Yakni teknik dengan maksud sebagai icing berupa
penyuusunan pesan komunikasi yang sedemikian rupa,
sehingga dapat mempengaruhi, enak didengar atau dibaca
supaya komunikan dapat

termotivasi

untuk melakukan

sebagaimana dirasakan oleh tujuan pesan tersebut dan dapat
menarik perhatian dari komunikan.
5) Teknik red-herring
Teknik red-herring ini berkaitan dengan seni seorang
komunikator untuk meraih kemenangan dalam perdebatan
argumentasi dimana teknik ini dilakukan saat komunikator
dalam keadaan terdesak, seperti seorang diplomat atau tokoh
politik yang sedangan berargumen dengan memeprtahankan
keberhasilan argumennya.
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a. Proses Komunikasi
Istilah proses dalam komunikasi lebih menjelaskan tentang
bagaimana tahapan dalam berkomunikasi yang dilakukan secara terus
menerus, berubah-ubah dan tidak mengenal waktu. Menurut (Rose:
1997:110) mengatakan bahwa komunikasi sebagai proses dalam Proses
di dalamnya mencangkup pengertian, pemilihan dan pengiriman
simbol-simbol dalam suatu cara untuk membantu seseorang dalam
mendengar, merasakan, melukiskan kembali pikirannya yang berisikan
pemahaman dari pengirim pesan. (Effendy, 2004;11-16) mengartikan
bahwa proses komunikasi membaginya menjadi dua tahap yakni secara
premier berupa proses komunikasi, penyampaian pikiran atau perasaan
kepada seseorang dengan menggunakan lambang sebagai media.
Sedangkan proses sekunder berupa penyampaian pesan yang dibantu
dengan alat atau sarana sebagai media kedua.
Pengirim

Penyajian

Saluran

Pengertian

Penerima

Pesan

Gambar 2. Proses Komunikasi Sederhana
(Sumber: Sentot Imam W, 2008:19)
Berbicara dalam proses komunikasi yang sederhana, terdapat
beberapa tahapan yang harus dilalui seorang komunikan dari mulai
memikirkan proses (pengiriman) - tahap (penyajian) atau diperlukan
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konvensi atau bentuk kesepakatan - (saluran) pesan yang dibawa (pengertian) yakni symbol, sandi yang dikirimkan dari saluran (penerima) yakni pesan yang diterima. Setiap komunikan mempunyai
cara, pola maupun bentuk tersendiri dalam melakukan komunikasi
tergantung dalam konteks komunikasi yang dihadapi. Proses dalam
komunikasi sendiri terbagi keberbagai dari macam bentuk, dimana
proses komunikasi mendasar atau intrapribadi yang sering kita
mengenal S-R atau stimulus – respons yang mengartikan bahwa
dorongan akan menghasilkan aksi-reaksi yang sangat sederhana pada
diri sendiri. Dan sampai ketingkatan bentuk komunikasi yang
cangkupannya luas atau massa yang sering dikenal dari mulai souretrasmitter-channel-receiver-destination-noise atau sumber-pemancarpenerima-sasaran sampai dengan gangguan. Proses komunikasi ini
menggambarkan bentuk komunikasi massa.
Frank Dance menggambaran proses komunikasi dengan cara
spiral, Frank Dance menyakini bahwa kejadian-kejadian dimasa
sekarang akan mepengaruhi dimasa yang akan datang, karena proses
komunikasi itu tidak selalu berjalan linear menurut (Richard
West,2008:7).
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Gambar 3. Model komunikasi spiral dance

(Sumber: Internet blogspot.com)
Untuk itu model komunikasi yang diperkenalkan sejak tahun 1967
oleh Frank Dance sejatinya hanya untuk melengkapi proses komunikasi
model sebelumnya, perbedaan model komunikasi ini yakni menuju arah
yang lebih luas. Dalam penggambaran proses komunikasi spiral ini
berawal dari titik komunikasi sebuah corong yang amat kecil yang
mengartikan bahwa komunikasi berjalan secara pelan, lalu akan menuju
keatas dengan semakin besarnya corong tersebut maka pemahaman dan
kecepatan dalam penangkapan pesan seiring berjalannya waktu.
Model komunikasi spiral ini lebih menekankan pada besarnya
waktu yang dibutuhkan, sebab titik penting dalam komunikasi yang
cakupannya menggunakan bentuk komunikasi antarpribadi sampai bentuk
massa. Bentuk dari komunikasi ini tergantung dari waktu yang digunakan.
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b. Teknik Komunikasi
Bentuk komunikasi tentunya berkaitan dengan teknik atau cara
terpenting dalam tercapianya tujuan dari komunikasi tersebut. Dalam
hal ini bentuk bentuk komunikasi yang ingin diperlihatkan melalui
AIDDA

yang

dikemukakan

oleh

Wilbur

Schrmm

menurut

(Efendy,2003:21) AIDDA merupakan akromin dari kata-kata :
1) Perhatian (Attention)
Perhatian atau (Attention)merupakan suatu proses dimana
menarik

perhatian

merupakan

cara

pertama

dalam

membangkitkan komunikan. Dimana dalam upaya ini peran
komunikator

merupakan

hal

terpenting dalam

menarik

perhatian atau attention
2).

Minat(Interst)
Interest atau minat sendiri merupakan upaya berdasarkan
kebutuhan yang ingin dicapai atau manfaat yang ingin
diproleh. Dalam hal ini peran komunikator harus dapat
mengenal siapa komunikan yang dihadapinya ”Know your
audience”.

3).

Hasrat(Desire)
Membangun

hasrat

dari

sasaran

komunikasi

terhadap

pencapian yang ingin diraih, dengan komunikasi lebih
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mengajak, membujuk, atau rayuan dari komunikator dimana
imbauaan emosional perlu ditampilkan dari komunikator.
4).

Keputusan (Desicion)
Menciptakan rasa kepercayaan dan untuk melakukan tindakan
sesuai dengan target dan kemampuan yang dimiliki supaya
pencapian dapat terwujud.

5).

Kegiatan(Action)
Memberikan motivasi untuk melanjutkan kelangkah yang
lebih luas supaya mendapatkan pencapaian dan dapat
merubah kehidupan yang lebih baik.

c.

Tujuan Komunikasi
Lalu, bagaimana dengan tujuan sentral bentuk dalam
komunikasi? R. Wayne Pace, Brent D Peterson dan M.Dallas
burnett dalam bukunya, Techniques for effective communication
(Efendy, 1984:32) yang tergolong dalam tiga tujuan:
1) To Secure Understanding
Bahwa komunikan mampu memahami dari pesan yang
diterima, ini bertujuan didalam komunikasi untuk memastikan
bahwa pesan yang dibawa dapat diterima dan saling mengerti
satu sama lain baik itu dari komunikator kepada komunikan
atau audien lainnya.
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2) To Establish Acceptance
Ini berkaitan dengan bentuk dari pesan yang dapat dibina
dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan
supaya dapat menerima dan saling pengertian satu sama lain.
3) To Motivate Action
Berupa gambangan dari komunikasi dapat memberikan
motivasi dan dorongan dengan tujuan supaya komunikasi yang
terjadi dapat memberikan perubahan dari komunikan.
d. Hambatan Komunikasi
Segala

sesuatu

yang

menghalangi

kelancara

dalam

berkomunikasi merupakan gangguan atau noise, untuk itu dalam
melakukan

komunikasi

seorang

komunikator

harus

dapat

mempersempit hambatan yang terjadi saat melakukan komunikasi.
Menurut (Efendy, 2018:11-15) menjelaskan bahwa ada beberapa
hambatan dalam berkomunikasi:
1) Hambatan dalam Proses Komunikasi
Ada beberapa hambatan dalam proses komunikasi dari mulai:
a) Hambatan pengirim pesan
Hambatan ini berkaitan dengan peran komunikator dalam
penyampian pesan belum sepenuhnya jelas diterima oleh
komunikan.
b) Hambatan penyandian atau simbul, hambatan ini berupa bahasa
yang digunakan tidak jelas yang berakibat mempunyai makna lebih
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dari satu dan simbul yang dipakai tidak sesuai dengan bahasa yang
dipakai terlalu sulit.
c) Hambatan Media, Hambatan dalam hal ini berupa media yang
dipakai tidak sesuai dengan pesan yang disampaikan.
d) Hambatan dalam penerima pesan, ini berkaitan dengan kurangnya
perhatian dari komunikan saat komunikator menyampaikan pesan.
2) Hambatan Psikologis
Hambatan ini terjadi jika komunikator dalam melakukan
komunikasi tidak mengkaji diri komunikan, ini terjadi jika posisi
komunikan sedang merasa sedih, marah, kecewa.Sampai dengan
komunikan menaruh rasa prasangka terhadap komunikator dalam
berkomunikasi dan prasangka merupakan faktor dari psikologis yang
merupakan hambatan terberat dalam kegiatan komunikasi.
3) Hambatan Sematis
Hambatan sematis ini berkaitan dengan hambatan yang terjadi
pada diri komunikator, faktor sematis ini berkaitan dengan bahasa
yang digunakan komunikator.Misalnya komuniktor melakukan
komunikasi terlalu cepat yang menyebabkan komunikan belum dapat
menyerap pesan dengan baik.
4) Hambatan Mekanis
Hambatan

ini

berupa

media

yang

digunakan

dalam

melancarkan komunikasi, dimana media yang dipergunakan belum
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tepat sasaran atau terjadi kendala teknis dalam media komunikasi yang
terjadi.
5) Hambatan Ekologis
Hambatan ini berkaitan dengan gangguan lingkungan yang
terjadi dalam proses berlangsungnya komunikasi. Hambatan ini
terjadi

ketika

lingkungan

tidak

mendukung

saat

melakukan

komunikasi misalnya saat hujan deras, kebisingan-kebisingan,
kegaduhan.
e. Peranan Komunikator
Keefektifan

komunikasi

tidak

saja

ditentukan

oleh

kemampuan komunikasi, tetapi juga dari diri komunikator, fungsi
komunikator mengutarakan pikiran dan perasaanya dalam bentuk
pesan untuk membuat komunikan menjadi tahu atau berubah sikap,
pendapat, perilakunya menurut (Efendy, 2018:16). Ada beberapa
peranan dalam komunikator:
1. Etos Komunikator
Etos sendiri berupa nilai diri seorang yang merupakan paduan
dari kognisi, afeksi, dan konasi. Dimana kognisi berupa proses
memahami yang berpengaruh dengan pikiran, afeksi berupa
perasaan yang ditimbulkan dari perangsangan dari luar dan konasi
berupa aspek psikologis yang berkaitan dengan upaya atau
perjuangan.

Dengan

faktor

pendukungnya:

kesiapan,
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kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, ketenangan, keramahan,
kesederhanaan.
2. Sikap Komunikator
Berkaitan dengan attitude atau sikap berupa suatu kesiapan
kegiatan, suatu kecenderungan pada diri seseorang untuk
melakukan sutau kegiatan menuju atau menjauhinilai-nilai sosial.
Dalam berkomunikasi sikap yang harus dimiliki komunikator:
reseptif yakni sikap yang berarti kesedian menerima gagasan dari
orang lain, selektif berkaitan dengan sikap dimana seorang
komunikator dalam menjadi komunikator yang lebih baik, dijestif
berupa kemampuan seorang komunikator dalam mencerna
gagasan atau informasi dari orang lain sebagai bahan pesan yang
akan dikomunikasikan, asimilatif berupa komunikator dalam
mengorelasikan gagasan atau informasi yang diterima dari orang
lain secara sistematis, transmisif berkaitan dengan kemampuan
komunikator dalam mentrasmisikan konsep yang telah ia
formulasikan secara kognitif, afektif, konatif kepada orang lain.
Seluruh

keputusan

dalam

bentuk

komunikasi

dapat

mengkondisikan tentang tindakan yang akan dijalankan untuk bisa
mencapai suatu tujuan (Anwar,1984:59). Jadi didalam bentuk
komunikasi tentunya akan menentukan tempat dan sasaran khalayak
supaya rumusan pesan yang dibawa dapat tepat sasaran. Pada dasarnya
makna dari suatu bentuk komunikasi akan berhadapan dengan
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kenyataan tentang apa dan bagaimana semua aktivitas yang dilakukan
mampu efektif dalam mewujudkan ide, pemikiran, dan cara-cara yang
sebelumnya dilakukan pelaku komunikasi menurut (Suryadi,2018:7).
Kenapa demikian? Mengingat makna dari komunikasi itu
merupakan individu yang berproses dengan lingkungan, individunya,
dan cara-cara instrument maupun pendukung untuk pencapaian proses
komunikasi. Dalam buku Trout On Strategy, bentuk dapat diartikan
yakni bagaimana bertahan hidup dalam dunia kompetitif, bagaiaman
membuat persepsi baik di benak konsumen, menjadi berbeda,
mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing, menjadi spesialisasi,
menguasai satu kata yang sederhana di kepala, kepemimpinan yang
memberi arah dan memahami realitas pasar dengan jadi yang pertama
dari pada menjadi yang lebih baik menurut Jack Trout (dalam
Andi,2007:16).
Dengan demikian untuk menentukan suatu bentuk komunikasi
yang efektif, tentunya kita harus menentukan bentuk atau cara yang
sesuai dengan pedoman sebagai tujuan dari komunikasi.
Penjabaran diatas peneliti melihat bahwa peran atau tujuan dari
bentuk komunikasi itu penting dalam semua hal baik dalam aspek
pemasaran, pembangunan, ataupun hanya dalam penyampaian pesan.
Teori dalam penelitian menggunakan komunikasi AIDDA yang
dikemukakan oleh Wilbur Schramm. Sebab bentuk komunikasi juga
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berhubungan erat dengan startegi komunikasi, dimana strategi
komunikasi

juga

merupakan

manajeman

dalam

penentuan

komunikator untuk penyampaian pesan kepada komunikan sebagai
bentuk kontroling dari komunikator kepada komunikan

menurut

(Effendy,2017:35-39). Untuk itu diperlukan tahapan komunikasi
dengan menggunakan bentuk-bentuk komunikasi sesuai dengan
kondisi audien. Seorang komunikator dalam menghadapi komunikan
harus

bersikap

empati

yakni

kemampuan

seseorang

untuk

memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain. Dengan kata lain
perkataan dapat menjadikan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh
orang lain maka akan muncul empati.
3. Partisipatif
Satu

hal

yang selalu

menjadi

pertanyaan

apa

gunanya

mendefisinisikan suatu partisipatif atau partisipasi? bahwa pengertian
partisipatif dalam bahasa inggris berupa participation yang diartikan
sebagai suatu kegiatan untuk membangkitkan dan ikut serta dalam
peran atau kegiatan di organisasi. Menurut (Suryono,2001:124) yang
mengartikan bahwa partisipatif merupakan ikut serta masyarakat
dalam pembangunan. Ikut dalam kegiatan dan ikut memanfaatkan dan
menikmati hasil-hasil dari pembangunan. Sedangkan Simatumpang
(dalam Yuwono,2001:124) memberikan beberapa rincian pada
partisipatif berupa apa yang dijalankan, partisipatif berarti sebagai
kerja untuk mencapai tujuan bersama,

partisipatif tidak berarti
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mengambil bagian dalam pelaksaaan, perencanaan pembangunan
melainkan partisipatif dalam hal menjunjung dan membangun nilai
kemanusian, partisipatif dalam pembangunan berupa mendorong
kearah pembangunan yang serasi dengan arah martabat manusia.
Menurut (H.A.R.Tilar,2009:287) bahwa partisipatif bisa berupa
pengungkapan

wujud

dari

keinginan

untuk

mengembangkan

demokrasi melalui proses disentralisasi dimana diupayakan antara lain
perlunya perencanaan dari bawah (bottem up) dengan cara
mengikutsertakan

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

dan

pembangunan masyarakat.
Partisipatif juga bisa berupa bahwa pembuatan keputusan yang
menyarankan kelompok atau masyarakat supaya ikut terlibat dalam
semua bentuk baik itu saran, pendapat, barang, keterampilan, bahan
dan jasa menurut (Fasli Djalal dan Dedi Supriadi,2001:201-202).
Penjelasan diatas bahwa partisipatif yakni proses keikut sertaan
kelompok maupun masyarakat dalam semua bidang baik dari ide,
masukan, perencanaan bahkan sampai pembangunan. Yang tujuan
dari pertisipatif ini agar kelompok atau masyarakat mempunyai rasa
memilik dari proses terbentuknya pembangunan atau pembuatan
proyek-proyek Daerah mereka, baik itu proyek Pemerintah maupuan
nonPemerintah.
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Peran partisipatif sudah diatur oleh Pemerintah dalam Pengaturan
Desa didalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 7 pasal 18B
ayat 2 yang isisnya ”Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi
masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan asset Desa guna
kesejahteraan bersama” yang dijabarkan dalam UU Desa Nomer 6
Tahun 2014 Pp dan beberapa peraturan atau keputusan menteri
terkait. Yang tujuan dari UU No 6 tahun 2014. Untuk meningkatkan
kesejahteraan

masyarakat

dan

kualitas

hidup

manusia

dan

penanggulangan kemiskinan (Youtube BPPK kemenku RI:2019).
Pemerintah mempunyai beberapa kriteria pada partisiaptif terhadap
pembangunan Desa meliputi:
a. Kriteria Partisipatif
Kriteria partisipatif yakni berupa upaya Pemerintah menjadikan
partisipatif diDesa harus mempunyai kemampuan yang
memadai baik personal dan kelompok, yang keduanya
mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan kesejahteraan
Desa, kemampuan yang memadai ini dibentuk dari aparataparat Desa atau tokoh Desa melalui diskusi kelompok, tukertuker pikiran.

1).

Hak Menyampaikan pendapat
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Mayarakat

Desa

harus

mempunyai

kesempatan

pembangunan desa seperti apa yang diharapkan desa melalui
penyaluran pendapat, ide-ide, masukan sesuai kebutuhan
mereka.
2).

Akses
Mayarakat desa harus punya kemamapuan yang luas untuk
mendapatkan informasi seluas-luasnya dari desa untuk
pemerintah agar mereka mengetahui dengan tepat tentang
desa dan kebutuhan mendatang dari desa.

3).

Peluang
Masyarakat desa diberi kesempatan memadai dari mulai
mengawasi dan mengendalikan pembangunan desa baik
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
penatausahaan.
Sedangkan karakteristik atau ciri utama dalam partisipatif yang
desa perlukan dalam pembangunan meliputi:

1) Fokus pada kebutuhan masyarakat
Ini berkaitan dengan kebutuhan yang mendesak, hal yang penting
dari desa, dan peran partisipatif ini untuk penyampaian pendapat
yang bebas, dan penyampaian pendapat sesuai kebutuhan.,
2) Partisipatoris
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Perlu adanya keterlibatan pada para pemangku kepentingan dan
semua masyarakat desa karena ini tujuannya untuk kepentingan
bersama.
3) Dinamis
Yakni perencanaan pembangunan desa harus bersifat kontinyu,
berkelanjutan, dan berkaitan dengan RPJM Desa, RKP Desa, APB
Desa, didalam rencana pembangunan Kabupaten atau Kota.
4) Sinergitas
Perencanaan pembangunan desa harus melakukan sinergitas
dengan kepentingan desa dari mulai BPD (badan perencanaan
dearah), LSM (lembaga swadaya masyarakat), karangtaruna desa,
tokoh agama, tokoh adat.
5) Fisibilitas
Berupa

perencanaan pembangunan harus dapat dilaksanakan

dalam kurun waktu tertentu sesuai target yang ditentukan.
6) Legalitas
Yakni adanya legalitas dari perencanaan pembangunan didesa
supaya dapat tercatat di pemerintah pusat supaya tidak disalah
gunakan.
Berdasarkan pemaparan diatas ini karakteristik dan kriteria
partispatif dalam pembungunan desa melalui pemerintah (Youtobe
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BPPK kemenku RI:2019). Partisipatif sering digunakan untuk
memberikan keabsahan pada kerja yang baik atau sebagai label, ini
juga yang menjadi terbentuknya PRA atau Participatory Rural
Appraisal. Berarti proses memahami Desa secara partisipatif dimana
analisa dalam pemahaman partisipatif ini dibuat yang lebih pada
orang luar yang datang sebagai orang pengadaan pertemuan,
fasilitator, yang memungkinkan masyarakat melakukan dan membagi
penyelidikan untuk mengambil tindakan dan analisis tentang mereka
sendiri.(Chambers,1996:32).
PRA atau partisipatif “kami” mendorong dan membiarkan
“mereka”menjadi dominan, untuk menentukan lebih banyak
agenda, untuk mengumpulkan, mengungkapkan dan
menganalisis informasi dan membuat rencana. Kami adalah
fasilitator untuk membentuk hubungan, pengadaan rapat dan
proses, menanyakan, membantu dalam penggunaan metode.
Orientasi partisipatif PRA telah memberikan dorongan baru
pada pengembangan metode, salah satu hal yang
menggembirakan dari PRA keanekaragaman warga desa yang
memainkan suatu bagian dalam interprestasi, penerapan, dan
terkadang penemuan dari metode itu sendiri yang tujuannya
untuk mengajarkan hal-hal yang sebelumnya hanya kami yang
mengajarkan tetapi sekarang masyarakat juga bisa
melakukannya menurut (Chambars,1996:40).
Dimana partisipatif ini bertujuan untuk membantu upaya dalam
pembangunan agar masyarakat merasa dilibatkan. Sebab bentuk
pembangunan

suatu

lembaga

swadaya

masyarakat

mengedepankan bentuk partisipatif dari masyarakat.
b. Bentuk Partisipatif

harus
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Partisipatif juga terbagi kedalam dua bentuk, Menurut (Basrowi
dalam Siti Irene Astuti D,2011: 58), partisipasif masyarakat dilihat dari
bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) Partisipatif Fisik
Partisipatif fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) atau
organisasi yang dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha
pembangunan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha
pembangunan fasilitas air, infrastruktur, kesehatan desa, listrik dan
lain sebagainya yang bertujuan untuk kemajuan pembangunan
potensi di Daerah tersebut agar tidak tertinggal.Contoh dalam
partisipatif fisik ini berupa gotong royong, peminjaman alat
pembangunan, swadaya konsumsi saat kerjabakti.
2) Partisipatif Non Fisik
Partisipatif

non

fisik

adalah

partisipatif

keikutsertaan

masyarakat dalam menentukan arah dan pembangunan biasanya
berkaitan dengan ide, masukan dari daerahnya melalui proyekproyek yang dibuat sebagai kemajuan dan dapat pula sebagai
contoh di Daerah lainnya supaya ikut maju. Contoh partisipatif
dalam

bentuk

nonfisik

berupa

melakukan

perkumpulan-

perkumpulan, sosialisasi oleh aparat Daerah atau Desa, berbagi
pengalaman dengan orang luar yang datang, ikut adil dalam
perencanaan sampai proses pembangunan.
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Dari penjelasan diatas menurut peneliti penting adanya kita dalam
membantu dan memajukan suatu organisai, kelompok ataupun yang
lingkupnya lebih besar seperti tentang masyarakat dipedesaan yang
tertinggal melalui peran partisipatif. Dimana partisipatif ini dapat dibangun
sesuai dengan kriteria dan karakteristik masyarakat setempat yang
nantinya dapat dijadikan sebagai jalan dalam berpatisipatif terhadap objek
yang dibangun. Partisipatif yang kerap dilakukan masyarakat seperti
partisipatif fisik dan non fisik

yang dibangun masyarakat dan bisa

diakatakan sebagai bentuk empati dan menyetarakan kedudukan.
B. Kajian Pustaka
Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini,
diantaranya:
1. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa Sukamerta
Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang oleh Lukmanul Hakim,
S.Ag, M.Si. (Jurnal POLITIKOM INDONESINA, VOL. 2 NO. 2
NOVEMBER 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
partisipasi yang melibatkan masyarakat dal pembangunan Desa itu
sangat diperlukan sebab dari adanya partisipasi akan membentuk
kerjasama

antara

Pemerintah

dan

Masyarakat

Desa

dalam

pembangunan, dan patisipasi yang dibangun dalam pembanguna Desa
Sukamerta

lebih

menekankan

pada

Partisipasi

dalamproses

pembentukan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dan
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pemanfaatan hasil, Partisipasi dalam evaluasi. Perbedaan dengan
penelitian saya lebih menekankan pada partisipasi yang sudah berjalan
di masyarakat Gunungsono untuk dan peran IBEKA untuk
melanjutkan partisipasi dari masyarakat dengan menerapkan pada
pembangunan proyek air bersih, jadi IBEKA tidak membangun
pertisipasi melainkan melanjutkan kelanggengan partisipasi yang
sudah ada di Dusun Gunungsono. Persamaan dari penelitian ini dengan
penelitian saya sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif
yakni memperoleh data menggunakan data primer dan sekunder
dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan sama-sama
meneliti tentang projek pembangunan Desa.
2. Strategi komunikasi Dinas Sosial Kota Makasar dalam upaya
memberdayakan Masyarakat Di Tamangapa Manggala oleh Andi
Nurhikmawati (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Alauddin Makasar 2015). Penelitian ini tentang upaya strategi
komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar dalam memberdayakan
Masyarakat Tamangapa dalam upaya masalah kemiskinan yang terjadi
untuk itu Dinas Sosial Makasar berupaya program pemberdayaan
Masyarakat miskin dengan cara mendirikan dan mensosialisasikan
seksi-seksi

sebagai

alat

denganpemerintah dari mulai

penjebatan

antara

masyarakat

Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin,

Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial dan Seksi Jaminan
Kesejahteraan Sosial. Oleh karena bidang ini yang sangat berkaitan
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erat dengan

program

pemberdayaan masyarakat miskin, maka

anggota bidang ini dipilih yang dijadikan narasumber atau informan
melalui metode pendekatan komunikasi yang meliputi pengenalan
khalayak, pendekatan komunikasi yang meliputi, pengenalan khalayak,
penyusunan pesan, menetapkan metode serta seleksi dan penggunaan
media. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan
pemberdayaan komunikasi berupa pendekatan khalayak, penyampaian
pesan dan sebagai penjebatan dalam mencari solusi.
3. Peran lembaga swadaya Masyarakat Mitran Bentala sebagai
pendamping dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Wilayah
Pesisir oleh Emmil Rohmadditia( Skripsi 2018 Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Lampung). Penelitian ini membahas
tentang

bagaimana

LSM

Mitra

Bentala

dalam

membantu

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Wilayah pesisir Desa
Gebang, dan upaya-upaya yang dilakukan LSM Mitra Bentala dengan
cara mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam
pesisir laut dan pulau-pulau kecil dengan tujuan sebagai ladang
kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Dorongan yang diberikan
LSM Mitra Bentala yakni:proses pendampingan untuk pengolahan
Wilayah laut dan perairan, proses pendampingan Wilayah daratan dan
tepian pantai, proses pendampingan dalam meningkatkan kapasitas dan
kinerja aparat dan pamong Desa di Wilayah pesisir pantai sebagai
bentuk kerjasama.Lsm Mitra Bentara sebagai fasilitator masyarakat
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dalam membantu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat pesisir
tersebut. Dalam penelitian ini dengan penelitian saya Lsm sama-sama
berperan sebagai fasilitator dalamhal membantu Masyarakat terkait
pembangunan kesejahteraan di Wilayah pesisir.
4. Strategi komunikasi Solo Radio dalam mempertahankan Citra melalui
Media Sosial oleh Daham fathoni (Skripsi Fakultas Usuluddion dan
Dakwah IAIN Surakarta 2019). Penelitian ini menggambarkan tentang
strategi komunikasi yang dilakukan media Solo Radio dalam
mempertahankan citra pada media sosial, dimana sosial media saat ini
banyak diminati oleh anak muda maka dari itu Solo Radio selalu
memberikan citra dengan program anak muda seperti membuat
program yang berkaitan dengan media sosial, membuat konten yang
disukai anak muda, membuat desain yang menggambarkan aktivits
anak muda, menggunakan bahasa-bahasa yang sering digunakan anak
muda.Persamaan dalam penelitian ini sama menggunakan metode
kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan tema
yang dipilih sama - sama berkaitan dengan komunikasi.

5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan pada
program

penataan lingkungan pemukiman

berbasis

komunitas

(LPLBK)di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang oleh Dyah Putri
Makhmudi, Mohammad Muktiali.(Jurnal Pengembangan Kota (2018)
Volume 6 No.2 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro). Penelitian
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ini menuliskan tentang bagaimana partisipasi masyarakat terhadap
program LPLBK oleh BKM. Dimana proses pembangunan partisipasi
terhadap proyek prasarana yang dibangun melalui LPLBK partisipasi
yang diperlihatkan masyarakat seperti uang, barang, tenaga,buah
pikiran. Tingkat partisipasi masyarakat sebagai tingkat pemberitahuan
yang artinya pembanguna prasarana lingkungan LPLBK sebagai
penyedia informasi. Perbedaan pada penelitian ini lebih menggunakan
pendekatan kuantitaif dengan penyebaran kuesioner pada masyarakat
sebayak 87 jiwa dan dengan teknik wawancara, observasi. Sedangkan
persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang partisipasi
masyarakat dalam hal pembangunan suatu proyek sosial untuk
keperluan masyarakat itu sendiri.
6. Strategi komunikasi dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat
terhadap pembangunan Di Kecamatan Duampanua Kabupaten
Pingrang oleh Andi Surahmi dan H.Muhammad Farid ( Jurnal
Komunikasi vol.7 No.2 Juli-Desember 2018) Program Studi Magister
Ilmu Komunikasi Universitas Hasanudin. Penelitian ini lebih
menekankan pada strategi komunikasi yang diterapkan dalam
membangun partisipasi Masyarakat dibidang partisipasi fisik mapun
non fisik dari Masyarakat itu sendiri. Strategi komunikasi yang selalu
diterapkan Pemerintah dalam program ini Sender (komunikator),
Message (pesan), Chanel (media), Receiver (komunikan). Partisipasi
dalam bentuk fisik dari Masyarakat setempat melalui tenaga dan uang
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sedangkan dalam bentuk non fisik

berupa Masyarakat dapat

menyalurkan ide-ide, masukan dan mengevaluasi terhadap program
tersebut. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan
media partisipasi Masyarakat sebagai objek Pemerintah dalam
membantu dalam proses pembangunan tersebut. Menggunakan
metode

kualitatif,

dengan

teknik

wawancara,

observasi

dan

dokumentasi. Sedangkan perbedaan nya program bantuan ini berupa
program langsung dari Pemerintah, sedangkan pada penelitian saya
program pembangunan ini dilakukan oleh NGO non government
organisation

yang berarti program

dengan Pemerintah.

tersebut

tidak bekerjasama
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C. Kerangka Berpikir

Input

Proses

Ibeka sebagai
pendampingan dan
Fasilitator

Bentuk Komunikasi
dari Komunikasi
AIDDA

Output

Bentuk Komunikasi
IBEKA pada
Pembangunan Air
Bersih

Perhatian :Attention
Ketertarikan:Interest
Hasrat:Desire
Keputusan:Decision
Tindakan:Action
Gambar 4. Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan teori yang penulis jelaskan secara rinci,
peneliti ingin menunjukkan gambaran bentuk komunikasi yang diterapkan
Ngo (Non Government Organization). IBEKA sebagai fasilitator dan
pendampingan pada proyek pembangunan fasilitas air bersih bagi
Masyarakat Dusun Gunungsono tentunya dengan bentuk komunikasi yang
diterapkan ini dapat melibatkan masyarakat Gunungsono pada objek
fasilitas air bersih yang dibangun. Dengan definisi konsep dalam kerangka
berpikir sebagai berikut:
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Teori yang digunakan peneliti berupa bentuk

komunikasi oleh

Wilbur Schramm melalui komunikasi AIDDA, dimana komunikasi
AIDDA ini tergolong komunikasi antarpribadi yang lebih pada bentuk
komunikasi persuasif yang banyak dilakukan dengan tujuan untuk media
berbisnis. Karena lebih sering dikomunikasi dengan cara membujuk,
mengajak dan mempengaruhi khalayak. Untuk itu peneliti juga melihat
bahwa teknik yang dilakukan IBEKA kurang lebih untuk menarik
perhatian melalui cara mereka dalam mewujudkan cita-cita sebagai LSM
non-profit dalam

membangun Desa melalui pinggiran. Dari bentuk

komunikasi AIDDA nantinya point-point atau teknik tersebut dapat
menggambarkan bagaimana teknik atau metode yang dilakukan tim
IBEKA terhadap masyarakat dalam mengikuti proyek fasilitas air bersih,
melalui:
1. Input:IBEKA datang sebagai pendampingan dan fasilitator
terhadap proyek pembangunan air bersih yang memanfaatkan air
waduk kedung ombo.
2. Proses :Berupa bentuk komunikasi menggunakan langkah AIDDA
dengan memunculkan perhatian atau Attention, ketertarikan atau
Interest, hasrat atau Desire, keputusan atau Decision sampai
dengan tindakan atau Action.
3. Output : Bentuk komuunikasi IBEKA dapat berjalanan pada
pembangunan fasilitas air bersih, melalui bentuk komunikasi
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tersebut IBEKA juga dapat melibatkan masyarakat dalam proyek
pembangunan fasilitas air bersih dan berhasil.
Hal ini supaya dapat menjadikan Masyarakat Gunungsono merasa
terlibatkan dan berpengaruh dalam proyek air bersih yang dibangun
bersama IBEKA. Dilibatkannya masyarakat melalui bentuk komunikasi
untuk mensetarakan diri masyarakat Gunungsono dengan IBEKA melalui
(bottem up). Yang nantinya masyarakat dapat melanjutkan dan merawat
fasilitas air bersih ini melalui kelompok lokal yang dibuat. Baik itu pra
maupun pasca pembangunan fasilitas air ini dengan IBEKA sebagai
fasilitator dan pedampingan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Peneliti melaksanakan penelitian di Dusun Gunungsono (Tim
IBEKA yang ada di Gunungsono). Alamat Dusun Gunungsono Desa
Gilirejo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen. Waktu penelitian

akan

dilaksanakan sekitar April-Juli 2020.

No

Kegiatan

Tahun
2019

2020

Des

Jan

Feb

Mar

April

Tahap
Persiapan
Penelitian
1

Pengajuan
Proposal

2

Penyusunan
Proposal
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Mei

Jun

Juli

Ags

Sep

Okt

Nov

55

3

Perizinan
Penelitian

Tahap
Pelaksanaan

4

Seminar
Proposal

5

Pengumpulan
Data

6

Wawancara
Dan Observasi

7

Analisis Data

Tahap
Penyusunan
Laporan
8

Penyusunan
Skripsi

9

Pengumpulan
Skripsi

10

Sidang Skripsi

Tabel 1.Timeline Penelitian

56

B. Pendekatan Penelitian
Pengetahuan mengenai pendekatan ini penting bagi seorang
peneliti, dari adanya pendekatan kita akan mengetahui jenis metodologi
penelitian yang akan dipakai. Metode sendiri merupakan suatu prosedur
atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah
yang sistematik menurut (Lorent, 1996 dalam

Hariwijaya,2017:28).

Penggunaan pendekatan kualitatif, dimana pemusatan perhatian pada
prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari
gejal-gejala sosial yang ada di masyarakat.
Objek analisis dalam pendekatan kualitatif adalah makna dari
gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari
masyarakat

bersangkutan

untuk

memperoleh

gambaran

mengenai

kategorisasi tersebut. Sasaran kajian dari pendekatan kualitatif adalah
pola-pola yang berlaku sebagai prinsip-prinsip umum yang hidup dalam
masyarakat, gejala-gejala tersebut dilihat dari satuan yang terdiri sendiri
dalam kesatuan yang bulat dan menyeluruh.
Supaya pendekatan kualitatif sering disebut sebagai pendektan
holistik terhadap suatu gejala sosial. Peneliti menggambarkan dan
menguraikan data yang ada dengan situasi yang ada, sikap serta pandangan
yang ada di dalam masyarakat, pertentangan dengan dua keadaan atau
lebih dan hubungan antara variable yang muncul, perbedaan antara fakta
yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. (Moleong, 2004:5-6).
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Pendekatan kualitatif mencangkup berbagai metodologi yang
fokusnya menggunakan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap
pokok kajiannya. Studi pendekatan kualitatif menggunakan khazanah dari
fenomena empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, wawancara,
observasi, sejarah, interaksi, teks visual maupun konten pesan yang
menggambarkan rutinitas dan problematika serta makna kehidupan
individu (Budi Irawanto, 2001:1 dalam Bungin, 2006:306-307).
Penelitian

kualitatif

bersifat

induktif,

peneliti

membiarkan

permasalah-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk
interprestasi menurut (Sukmadinata,2007:60).
Peneliti

menggunakan

metode

pengamatan, wawancara, dokumentasi,

deskripti
serta

kualitatif

observasi.

yaitu

Penelitian

diskriptif sendiri merupakan penelitian tentang fenomena yang terjadi pada
masa sekarang dengan sifat komperaktif yakni membandingkan persamaan
dan perbedaan fenomena tertentu menurut (Hariwijaya, 2017:60). Alasan
peneliti menggunkan metode kualitatif ini karena ada beberapa
pertimbangan. Pertama penyusunan metode kualitatif lebih mendalam
karena peneliti harus terjun langsung ketempat objek, kedua metode ini
menyajikan

langsung

hakikat

hubungan

antara

peneliti

dengan

narasumber. Ketiga metode ini, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan
diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola yang akan
dihadapi dan juga peneliti kualitatif akan lebih memerlukan waktu dan
pendekatan yang intensif terhadap objek penelitian yang tak lain tujuan
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nya, untuk membentuk hubungan yang baik dan tidak ada rasa canggung
karena sudah terbiasa dalam melakukan observasi.
C. Sumber Data
Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data
primer dan data sekunder. Berikut penjelasannya :
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara
langsung dari sumbernya dan akan diolah lembaga yang bersangkutan
(Ruslan, 2013:138). Data primer pada penelitian ini adalah hasil
wawancara dari informan yang sudah disesuaikan dengan penelitian ini.
Selain itu data primer ini juga diperoleh melalui observasi pada kegiatan
strategi komunikasiyang dilakukan IBEKA yang ada di Sragen.
2. Data Sekunder
Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau
media, dan dapat dimanfaatkan dalam penelitian (Ruslan, 2013:138).
Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi atau catatan
oleh IBEKA dan berita melalui media yang mendukung informasi dari
penelitian.
D. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Gunungsono serta
yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dan proyek
fasilitas air bersih yang dibangun bersama IBEKA. Objek penelitian

59

sendiri berupa sesuatu yang dikenai peneliti atau sesuatu yang diteliti
menurut (Sri iswati, 2014:144).
Untuk itu objek penelitian ini adalah tim IBEKA dengan fokus
peneliti pada tingkat bentuk komunikasi yang diterapkan dalam
pembangunan fasilitas air bersih. Dengan melibatkan masyarakat
Gunungsono, yang berkaitan dengan proyek pemanfaatan air waduk
sebagai air layak pakai untuk masyarakat Gunungsono dan potensi yang
dimiliki waduk kedung ombo untuk pembuatan fasilitas air bersih .
Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan teknik sampling
snowball, dimana teknik untuk mendapatkan data dari responden guna
menjawab permasalahan peneliti yang bersifat khusus. Teknik sampling
snowball sendiri untuk menyajikan suatu jaringan melalui gambaran
sociogram burupa gambaran lingkaran-lingkaran yang kaitannya atau
hubungan dengan garis-garis, dan setiap lingkaran mewakili satu
responden atau kasus dan garis-garis menunjukkan hubungan antar
responden atau antar kasus menurut (Neuman, 2003:34).

Gambar 5. Teknik Sampling Snowball
Sumber: www.blogspot.com
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Teknik snowball atau bisa dibilang sebagai teknik sampling
purposive

yang

artinya

sampling

dengan

pertimbangan,

dimana

pertimbangan ini berupa penentuan informan atau responden yang diambil
benar-benar menguasai tentang hal yang diteliti menurut (Sarmanu,
2017:5). Penelitian kualitatif ini memiliki banyak kentungan dimana dalam
penentuan responden peneliti akan mencari dan menentukan melalui
responden utama ke responden yang kedudukannya lebih rendah atau
pendamping. Yang ikut berperan dalam pembuatan fasilitas air bersih
dengan tujuan supaya dalam perolehan data dilakukan sampai peneliti dan
responden pada titik akhir atau jenuh, jika dirasa kurang peneliti akan
mencari informan atau responden yang lainnya.
Seperti ditempat objek peneliti di Gunungsono dimana peneliti
memilih IBEKA sebagai responden utama dan masyarakat Desa sebagai
responden pendamping dimana tujuan dalam penentuan responden ini
untuk membandingkan berupa hasil-hasil perolehan data yang didapat
peneliti.
Informan atau narasumber atau responden yang dipilih peneliti
dipilih secara sosigram, yakni informan yang berperan penting dalam
penelitian ini dari mulai orang yang berpengaruh atas kedatangan IBEKA.
Orang yang berpengaruh dalam proyek fasilitas air bersih, tim IBEKA
sebagai penanggung jawab dan sebagai pendampingan partisipatif
masyarakat dan masyarakat Gunungsono sendiri. Yang nantinya sebagai
bentuk dalam mensukseskan proyek air bersih IBEKA bersama
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masyarakat

Gunungsono,

sehingga

dapat

memberikan

informasi

selengkap-lengkapnya serta relevan agar sesuai dengan tujuan peneliti.
Peneliti mengawali penelitian bedasarkan fenomena-feomena
sosial dan juga dari pengalaman pribadi yang peneliti alami dan informan
yang peneliti pilih yakni:
1. Mbah Wajiman
2. Mbak Anggun
3. Bapak Salaman
4. Anggota “Tirtamulia Gunungsono”
Informan yang dipilih peneliti berdasarkan observasi dari peniliti dari
mulai Mbah Wajiwan yang merupakan sesepuh Dusuh atau penasihat
dalam hal pengetahuan dan merupakan pejuang waduk kedungombo serta
orang yang membawa IBEKA ke Gunungsono. Yang kedua yakni peneliti
memilih Mbak Anggun sebagai tim anggota dari IBEKAyang diterjunkan
untuk penanganan proyek air bersih di Gunungsono Sragen. Sedangkan
informan yang ketiga yakni Bapak Salaman yang merupakan salah satu
ketua Rt 18 dan juga sebagai perwakilan dari warga Gunungsono dan yang
keempat yakni salah satu anggota “Tirtamulia Gunungsono” dalam
pemberdayaan pembuatan dan perawatan dalam fasilitas air bersih.
Tirtamulia sendiri merupakan organisasi kelompok lokal yang
dibentuk IBEKA sebagai upaya lanjutan dalam hal perawatan fasilitas air
bersih dan penanggung jawanb lanjutan. Untuk mengetahui masalah-
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masalah dan potensi yang dimiliki masyarakat Gunungsonoo serta
bagaimana adanya proyek air bersih yang berlangsung disana.
E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan dan menunjang keberhasilan
peneliti, untuk itu peneliti mengumpulkan data melalui cara interview
(wawancara), observasi (pengamatan), dokumentasi dan ini penjelasanya:
1. Wawancara
Wawancara merupakan cara yang umum dan ampuh untuk memahami
suatu keinginan atau kebutuhan. Wawancara merupakan interaksi antar
manusia, teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengeksplorasi
data dari informan yang bersifat nilai, makna dan pemahamannya (Benney
dan Huges dalam serdamayanti dan Hidayat, 2011:80). Dalam setiap
interaksi warga yang terjadi sebagai peneliti harus mampu mengartikan
semua simbul interkasi yang diperlihatkan oleh komunikan atau
narasumber untuk itu diperlukan suatu pemahaman dalam setiap budaya
komunikasi yang terjadi dalam objek penelitian tersebut.
Menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2009:231) wawancara
merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui
tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik
tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti

ingin

melakukan

studi

pendahuluan

untuk

menemukan

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin
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mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam. Macam-macam
wawancara menurut Esterberg dalam (Sugiyono,2009:319) berikut:
1. Wawancara terstruktur (structured interview)
Wawancara terstruktur digunakan sebagai tekhink pengumpulan
data, jika peneliti ingin pengambilan data sudah mengetahui
dengan pasti sesuai data yang dipakai sebagai acuan dalam
mencari data yang sebenarnya.
2.

Wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview)
Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept
interview,

dimana

dalam

pelaksanaanya

lebih

bebas

bila

dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
3.

Wawancara tak berstruktur (unstructured interview)
Wawancara tidak berstruktur, dimana wawancara ini peneliti tidak
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
system pengumpulan datanya.
Wawancara yang digunakan dalam peneliti adalah wawancara

semistruktur, dimana ada beberapa point pertanyaan menggunakan
pedoman sebagai wawancara tersruktur dan ada juga yang hanya
menimpali pertanyaan dari sebelumnya yang kita kenal sebagai
wawancara semistruktur. Sebab disini peneliti ingin melihat alur cerita
kejadian-kejadian apa saja yang dialami masyarakat Dusun Gunungsono
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Sragen.

Sebelum

melakukan

penelitian,

peneliti

terlebih

dahulu

mempersiapkan garis besar pertanyaan yang menyangkut hal-hal pokok
sebagai pedoman pelaksanaan atau yang kita kenal sebagai 5w+1h..
Selama proses wawancara berlangsung, peneliti akan berusaha
menciptakan suasana informal, dimana secara informal ini supaya
informan bisa merasa nyaman sehingga tercipta suasana yang wajar dan
berlangsung selayaknya perbincangan biasa. Proses wawancara dilakukan
untuk mendapatkan data dari objek dan subyek yang dipilih peneliti, yaitu
informan tim IBEKA, masyarakat yang ikut pengelola proyek, serta
masyarakat umum Gunungsono dan juga dengan perangkat Desa nantinya
Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara merupakan cara
yang utama dalam mendaptkan informasi dari informan, dan pertanyaan
yang diajukan tergolong dalam wawancara semi struktural dengan
pertanyaan-pertanyan tertulis. Dalam melakukan wawancara peneliti harus
mendengarkan dengan seksama, memahami serta sudah mengetahui secara
garis besar dari point-point tentang permasalahan dalam penelitian yang
dijadikan acuan dalam memberikan pertanyaan.
Karena dalam kontek sosial dimasyarakat setting wawancara perlu
ditulis dalam catatan lapangan dan dilihat sebagai hal yang penting untuk
mendukung penafsiran makna menurut (Neuman, 2003).
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2. Observasi
Metode observasi adalah metode dimana peneliti mengamati secara
langsung dari objek yang diteliti dengan dua jenis pertama, observasi
yakni observasi partisipan yang artinya peneliti ikut serta berpartisipasi
sebagai anggota kelompok yang diteliti.Kedua, observasi non-partisipasi
yakni observasi dimana peneliti tidak memposisikan dirinya sebagai
anggota kelompok yang diteliti menurut (Hariwijaya,2017:58).
Observasi dilaksanakan berdasarkan kaidah yang berlaku supaya
dapat diulang kembali oleh peneliti supaya dari hasil observasi ini dapat
menafsirkan kembali secara ilmiah.
Teknik pengamatan yang dilakukan dengan cara mengamati,
melihat secara langsung dan berusaha mencatat dari semua observasi yang
didapat (Moleong, 2004;174). Observasi sendiri tujuannya untuk teknik
pengumpulan data yang dilakukanmelalui pengamatan. Dalam pengamatan
observasi ini peneliti akan lebih mendapatkan datayang lebih cermat,
akurat dan detail karena dilakukan dengan mendatangi tempat kejadian
penelitian.
Dalam pengumpulan data ini obseravsi dilakukan dengan cara
menggali sumber data berupa peristiwa, renomena, lokasi, perilaku dan
observasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
(Sutopo,2006:75). Penggunaan metode observasi cara yang paling efektif
dengan melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai

66

instrument. Format ini akan disusun dan berisikan item-item tentang
kejadian

atau

tingkah

laku

yang

digambar

akan

terjadi

(Arikunto,2006:229).
3. Dokumentasi
Moleong mengatakan bahwa dokumentasi merupakan bahan yang
tertulis atau pun dalam bentuk film. Dalam hal ini dokumen bisa terbagi
menjadi dua yakni dokumen resmi maupun pribadi. Dokumen yang sudah
lama digunakan dalam penelitian, sebab dokumentasi dapat digunakan
sebagai sumber data, dan banyak manfaat dokumen untuk menguji,
menafsirkan, hingga mengamalkan (Meleong, 2004:219).
Dalam

penelitian

ini

peneliti

akan

menggunakan

teknik

dokumentasi sebagai alat pendukung dan untuk memperjelas dari
penjelasan penelitian yang peneliti lakukan. Teknik dokumentasi ini
berupa foto, data-data dari pemerintah setempat seperti kelurahan dan juga
data-data yang dipeoroleh dari anggota tim IBEKA di Gunungsono
tentunya akan berkaitan dengan bentuk-bentuk dan proses dalam
pembentukan partisipatif dalam projek fasilitas air bersih.
F. Teknik Analisis Data
Menurut Patton dalam Moleong analisis data merupakan proses
mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori
dan satuan uraian dasar. Analisis data juga bisa dikatakan sebagai bentuk
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proses merinci usaha secara formal untuk mendapatkan tema dan usaha
memberikan bantuan pada tema, karena didalam penelitian metode analisis
data merupakan tahapan akhir dalam pencapaian suatu penelitian.
Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa analisis data merupakan
proses mengorganisaikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian
supaya dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan sesuai hipotensis
kerja yang ada pada data (Moleong,1995:103).
Dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman
dalam (Sugiyono,2015:245-246) yang membaginya kedalam tiga teknik
dari mulai reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, antara lain:
1. Reduksi

data,

menggolongkan,

ini

merupakan

membuang

yang

proses
tidak

pemilihan
digunakan

data,
dan

mengordinasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga
kesimpulan dan dapat verifikasi data. Yang nantinya peneliti akan
memusatkan data-data yang masih mentah yang tertulis dilapangan,
dalam reduksi data ini peneliti dapat memilah mana data-data yang
diperlukan dan mana data-data yang tidak diperlukan dari hasil data
wawancara dengan informan. Sebagai penentuan alur penelitian dan
untuk mencari data tambahan lagi.
2.

Penyajian data, dalam penyajian data ini seluruh data yang ada
dilapangan yang berupa hasil wawancara dan dokumentasi dalam
bentuk naratif, grafik, table dan bagan. Yang bertujuan untuk
memperdalam pemahaman penelitian terhadap informasi yang
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dipilih kemudian disajikan dalam bentuk tabel maupun uraian
penjelasan. Dalam penelitian lapangan ini, peneliti berupaya
menyajikan data dalam bentuk uraian-uraian singkat, data bahan,
juga dikatagorikan dalam sejenisnya, sehingga peneliti ingin
menyajikan data dengan model teks naratif dan informasi yang
tersusun secara sitematis agar dapat mempermudah peneliti.
3.

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan penggambaran secara utuh
dari objek yang diteliti. Pada proses penarikan kesimpulan
didasarkan pada penggabungan informasi yang sudah disusun dalam
bentuk yang cocok dengan menyajikan data melalui informasi
tersebut.
Dari pemaparan diatas peneliti berupaya analisa dalam penelitian

ini peneliti dapat membagi-bagi dari bagian awal yakni reduksi berupa
pemilihan data-data setelah mendaptkan hasil yang nantinya peneliti akan
gunakan untuk dijadikan pegangan wawancara dan naratif. Nantinya akan
dijadikan sebagai sajian data secara table atau uraian penjelasan, setelah
pemilihan data dan penyajian data selanjutnya akan ditarik kesimpulan
yang artinya sebagai hasil akhir dari penelitian.
G. Teknik Keabsahan Data
Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, untuk
memastikan adanya kebenaran data yang tidak boleh diabaikan oleh
seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu
penelitian, Sebaliknya data yang keliru akan menurunkan kepercayaan
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sebuah hasil penelitian menurut (Ibrahim, 2015:119). Pentingnya
memastikan setiap data yang diperoleh merupakan benar dan dapat
dipercaya sangat relevan dengan kedudukan data dalam suatu penelitian.
Disinilah data menjadi sesuatu yang substansi dalam sebuah
penelitian, dengan kata lain tidak ada penelitian yang tidak menggunakan
data,maupun bentuknya.
Karena itu data merupakan kedudukan penting dalam suatu
penelitian, untuk itu data dalam memastikan suatu data dapat diperoleh
dan dimiliki dalam tingkat keabsahan sama pentingnya dengan penelitian
itu sendiri menurut (Ibrahim, 2015:119). Dengan adanya sumber data yang
valid dan dapat dipertanggung jawabkan merupakan pencapaian keabsahan
data dalam penelitian, pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria
derajat kepercayaan atau credibility dengan teknik triangulasi, ketekunan
pengamatan, pengecekan teman sejawat menurut Melong dalam (Deny,
2014:12).
Triangulasi sendiri merupakan teknik pengecekan keabsahan data
yang didasarkan pada susuatu diluar data yang diperlukan mengecek atau
sebagai pembanding terhadap data yang telah ada menurut Melong dalam
(Deny, 2014:13). Trianggulasi ini untuk membandingkan data hasil
observasi, wawancara. Untuk mencapai keabsahan data yang diingan
tentunya seorang peneliti haruslah melakukan suatu pendekatan.
Pendekatan sendiri bisa dilakukan dengan berbagai macam cara salah
satunya melalui pendekatan triangulasi, triangulasi sendiri berupa
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pendekatan analisa data yang data dari berbagai sumber atau bisa
dikatakan sebgai pengecekan data. Triangulasi dalam suatu pengujian
kreadilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan
berbagai cara dan berbagai waktu, supaya triangulasi dapat dikelompokkan
dalam tiga jenis yakni triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, waktu
menurut (Wiliam Wiersma dalam Sugiyono,2007:327).
Menurut (Dwijowinoto,2002:9) bahwa analisis triangulasi yakni
menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data
empiris (sumber data yang lain) yang tersedia, disini jawabab subyek harus
di cross check dengan dokumen yang lain. Dwijowinoto membagi
triangulasi kedalam empat bentuk anatar lain:
1. Triangulasi sumber yakni berupa membandingkan atau
mengecek ulangderajat kepercayaan suatu informasi yang
diperoleh

dari

membandingkan

sumber

yang

pengamatan

berbeda

dengan

sepertihalnya

wawancara

dan

membandingkan dengan umum atau pribadi.
2. Triangulasi waktu berupa berkaitan dengan perubahan suatu
proses dan perilaku manusia karena perilaku manusia itu selalu
berubah-ubah setiap saat. Untuk itu diperlukan harus
mengadakan observasi berulang-ulang.
3.

Triangulasi teori yakni memanfaatkan teori dua atau satu yang
dapat diadu atau dipadu, maka dari itu diperlukan suatu
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rancangan peneliti, pengumpulan data, dan analisis data supaya
hasilnya komperhensif.
4. Triangulasi peneliti merupakan pengunaan peneliti yang lebih
dari satu dalam mengadakan observasi dan wawancara. Karena
setiap peneliti mempunyai gaya, sikap, perilaku yang berbedabeda yang menyebabkan pengamatan bisa sama tapi hasil bisa
berbeda.
5. Triangulasi metode berupa usaha mengecek keabsahan atau
mengecek keabsahan temuan penelitian.
Agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dan
mendapatkan hasil kebenaran dari peneleitian, tentunya peneliti harus
menggunakan beberapa bentuk cara misalnya melalui riangulasi dari mulai
triangulasi sember sampai dengan triangulasi metodesupaya peneliti dapat
memilah dalam keabsahan data yang diperoleh.

BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Profil IBEKA
1. Gambaran Umum IBEKA
IBEKA atau inisiatif bisnis dan ekonomi kerakyatan atau People
Centered Businees and Economic Institute merupakan organisasi nonprofit yang bergerak dibidang pengembangan ekonomi dan energi
terbaruka di daerah pedesaan. Didirikan

oleh Tri Mumpuni dan

Iskandar Budisaroso Kuntoaji semasa kuliah di Institut Teknologi
Bandung bersama dengan 22 mahasiswa tepatnya pada bulan
Desember tahun 1992 IBEKA ini dibentuk sebagai upaya kepedulian
dari mahasiswa Tri

Mumpuni dan teman-temannya terhadap

masyarakat pinggiran khususnya pada Daerah Jawa Barat. Dimana
energi terbaruka sendiri merupakan energi yang berasal dari proses
alam yang dapat berkelanjutan seperti pemanfaatan tenaga surya,
tenaga angin maupun arus air yang terjadi melalui biologi atau panas
bumi.
Dimana tujuan utama untuk kepedulian terhadap ketimpangan
masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan pemberdayaan
masyarakat terhadap teknologi ramah lingkungan melaluienergi
terbaruka. IBEKA telah memprakarsai berdirinya pembangkit listrik
tenaga mikro hidro (PLTMH) yang dicetuskan IBEKA dan telah
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tersebar diseluruh Indonesia dengan idealisme yang selalu terapkan
yakni pemberdayaan masyarakat.
IBEKA sudah berjalan selama kurang lebih dua puluh delapan
tahun dalam memberdayakan masyarakat Desa di Indonesia, dimana
pada 2010 sudah terdapat 60 sumber tenaga listrik. Dimana 100 Desa
yang telah merasakan dan memanfaatkan kala itu di Sumba, proyek
pertamakali IBEKA lakukan di Wilayah Jawa Timur tepatnya di
pondok pesantren annuqayah pada tahun 1982 yang dipegang
langsung dari pendiri IBEKA. Dengan bantuan berupa pembangkit
listrik tenaga surya dan dilanjutkan pada tahun 2017-2018.
Banyak pengakuan telah diterima dan ini beberapa persebaran
proyek yang dibangun IBEKA di Indonesia.

Gambar 6. Persebaran Proyek IBEKA di Indonesia
(Sumber: data sekunder)

Dari keaktifannya dalam memberdayakan masyarakat Desa kini
IBEKA sudah mendapatkan berbagai ajang penghargaan dan
pengakuan di Dunia dan Internasional. Seperti penghargaan Ashden
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pada tahun 2012 sebagai pencetus tenaga mikrohidro di Palanggaran
(www.ashden.org) Selain itu penghargaan tenaga mikrohidro, IBEKA
juga mendapat penghargaan sebagai dalam katagori socioprenuner dari
ASEAN Pada Rabu (21/2018) Singapure lalu sebagai pemenang utama
dalam ASEAN tersebut (edukasikompas.com). Dan masih banyak lagi
penghargaan dan pengakuan dari berbgai Dunia atas kinerja IBEKA
sebagai pemberdaya masyarakat desa.
a. Visi Misi IBEKA
1) Visi
IBEKA dikhususkan untuk meningkatkan kondisi sosial
dan ekonomi masyarakat pedesaan dengan menghubungkan
kembali sumber daya lokal dengan komonitas lokal dengan
menggunakan teknologi yang tepat. Itulah basis dari sistem
ekonomi yang lebih adil di masa depan.
2) Misi
a) Mengembangkan program energi terbaruka yang
mengutamakan manfaat masyarakat dan berdampak
positif terhadap kemandiriannya, serta masalah
sosial ekonomi dan lingkungannya.
b) Mendukung adopsi pemanfaatan energi terbarukan
yang

lebih luas, terutama tenaga air skala kecil

untuk membangun ekuitas lokal.
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c) Mempromosikan kewirausahaan sosial dipedesaan
untuk memberi manfaat bagi mayarakat lokal dan
keragaman ekonomi setempat.
b. Logo IBEKA

Gambar 7. Logo IBEKA
(Sumber: data primer)

c. Struktur Organisasi IBEKA Pusat
Dalam struktur organisasi dari IBEKA terbagi menjadi
beberapa bagian diantaranya:
Tri Mumpuni

Iskandar Budisaroso K

Direktur & Pendiri
IBEKA

Ketua Dewan Wakil &
Pendiri IBEKA

Sapto Nugroho
Direktur Pengatur

Tim Manajemen
1.
2.
3.
4.

11Insiyur Teknis

Dede Cahyadi
Adi Laksono
Yety Sovi Rahayu
Ade Laksono

45Kalaborator

12 Insiyur Sosial

Gambar 8. Struktur Organisai IBEKA
(Sumber: data sekunder, olah data)
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2.

Gambaran Umum IBEKA Gunungsono
Gunungsono merupakan salah satu dusun gusuran dalam
pengembangan proyek waduk kedung ombo pada masa Pemerintahan
Suharto, yang terletak di Jawa Tengah. Dibangun pada masa itu untuk
pembangkit listrik tenaga air 22,5 MW pada tahun 1980-an, sebagai
salah satu proyek mercusuar Suharto. Sebagai proyek yang dibiayai
USD 156 juta dari bank dunia dan USD 25,2 juta dari bank Exim
Jepang.
Proyek saat itu Pemerintah dengan tega menenggelamkan 37
Desa, 7 kecamatan, dengan 3 Kabupaten, sebanyak 5268 keluarga
kehilangan tanah dan mata pencaharian. Masyarakat saat itu hanya
bisa menerima dengan terpaksa atas keputusan Pemerintah, dan untuk
kompensasi Pemerintah saat itu hanya membayar sangat rendah
sebagai bentuk untuk penanggulangan gusuran tanah, pemukiman
warga dengan cara masyarakat diintimidasi melalui kekerasan fisik.
Banyak masyarakat melakukan penolakan proyek mercusuar
Suharto dalam pembuatan waduk kedung ombo kala itu, mereka
masih menuntut uang ganti rugi yang belum disepakati dan
terselesaikan dengan musyawarah.Dari mulai aksi demo, masyarakat
tidak mau digusur dan dipindah walau ditenggelamkan air waduk.
Tapi aksi penolakan dari masyarakat tidak membuahkan hasil dan
proyek masih terus berjalan.
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Akhirnya pada tahun 2001 masyarakat korban waduk kedung
ombo sempat menuntut kembali kepada Pemerintah Jawa tengah
untuk membuka kembali sengketa masalah kompensasi tanah yang
belum terselesaikan, sebab menurut mereka dalam peraturan Mentri
Dalam Negeri (Pemendagri) nomer 15 tahun 1975 yang isinya secara
eksplisit tentang ganti rugi kepada pemilik tanah:
“Didalam pengadaan atau penaksiran/penerapan mengenai
besarnya ganti rugi, panitia pembebasan tanah harus
mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak
atas tanah dan/atau benda/tanaman yang ada diatasnya
berdasarkan harga umum setempat”.
Tetapi tuntutan mereka tidak dikabulkan karena Pemerintah
sudah mengganggap bahwa kasus kedung ombo sudah terselesaikan
(https://tirto.id). Dampak waduk kedung ombo ini mau takmau
membuat masyarakat harus berpindah profesi menjadi pembudidaya
ikan, nelayan tradisional, dan selebihnya bekerja sebagai buruh
pabrik-pabrik. Masih ditemukan masyarakat yang tinggal di bantaran
waduk sepertihlnya di Dusun Gunungsono, masyarakat disana masih
mengalami siklus kesulitan dalam perubahan profesi dari awalnya
sebagai petani sekarang harus berpindah ke budidaya ikan atau
nelayan tradisional. Karena kurangnya ketrampilan dan modal yang
dimiliki masyarakat Gunungsono serta akses keluar dari wilayah
tersebut juga sulit yang terbilang sebagai Dusun terisolir, hal ini
berakibat
kemiskinan.

masyarakat

masih

terjebak

perekonomian

dalam
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Sudah 30 tahun berlalu, banyak aksi penolakan dan perjuangan
yang dilakukan masyarakat terdampak kedung ombo termasuk Dusun
Gunungsono, akhirnya pada tahun 2018 datang NGO atau LSM
IBEKA atau Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Sebagai LSM
yang datang, tidak mudah bagi masyarakat Gunungsono untuk
menerima tim IBEKA datang, pertamakali datang yang dilakukan tim
IBEKA berpura-pura sebagai mahasiswa KKN yang sedang
melakukan pengapdian dimana tujuan pertama untuk menganalisis
permasalahan dan potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat
sekitar.
Tim IBEKA memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan dalam
mencari kepercayaan masyarakat dan memetakan kepentingan utama
di dalam masyarakat yang terbagi menjadi tiga pemetataan partisipatif
dari mulai pemetakan spasial, sosial dan sektoral atau 3s. Dari ketiga
komponen ini merupakan upaya yang harus IBEKA lakukan dalam
menjalankan proyek,

nantinya hasil dari ketiga pemetakan yang

dilakukan IBEKA untuk mendapatkan kebutuhan mendasar dan
potensi yang dapat dikembangkan masyarakat Gunungsono yakni
kebutuhan air bersih.
Untuk itu IBEKA bersama dengan masyarakat Gunungsono
sepakat akan membangun fasilitas air bersih dengan tenaga surya
27,75 KW dengan sumber utama air dari memanfaatan air waduk
kedung ombo melalui proses penyaringan yang dilakukan di WTP
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water tritment proces. Dengan bantuan dari BAZNAS atau badan
amal zakat nasional dan sudah terdaftar di SK. KEMENKUHAM:
NOMOR AHU 0000346. AH.01.07.TAHUN 2020.
a.

Struktur Organisasi
Pembuatan proyek fasilitas air bersih ini peran pemetaan
partisipatif merupakan pokok utama keberhasilan dari proyek yang
dibangun di Gunungsono, dimana IBEKA harus dapat mengikut
sertakan dan melibatkan masyarakat berkaitan semua hal dari mulai
awal hingga keberhasilan proyek fasilitas air ini. Dengan struktur tim
IBEKA yang ada diGunungsono dipimpin oleh Budi sebagai
pemimpin lapangan atau field manager, pengawas lapangan dan
operator mesin fasilitas air bersih.
Dilanjutkan oleh angineer tecnik dan koordinator masyarakat
yakni Anggun disini sebagai penjebatan antara masyarakat dengan
anggota IBEKA karena koordinator ini merupakan orang yang
pertama masuk di Gunungsono. Selanjutnya sie dokumentasi dan
juga merangkap sebagai bendahara untuk pengelolaan keuangan
pembangunan proyek dan terdapat empat orang bagian teknisi dan
dan operator pembangunan serta masyarkat Gunungsono. Dalam
pembagian tugas ini IBEKA saling membantu.
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Pimpinan
IBEKA&Operator
Gunungsono Sragen
Insiyur Teknik dan
koordinator Masyarkat
Seluruh Masyarkat
Gunungsono dan
tukang
Sie Dokumentasi &
Bendahara
Operator & teknisi

Gambar 9. Struktur IBEKA di Gunungsono
(Sumber: data primer, olah data)

Beriringnya

waktu

IBEKA

juga

membentuk

kelompok

masyarakat lokal yakni “Tirta Mulia” dengan anggota yang terlibat
juga masyarakat Gunungsono sendiri. Tujuannya sebagai penerus dan
pengelola lanjutan setelah IBEKA ini pergi bisa dikatakan sebagai
penanggung jawab lanjutan. Keberhasilan proyek fasilitas air bersih
ini nantinya dapat menjadikan masyarakat Gunungsono dapat
merubah siklus kehidupan mereka dan tentunya akan meningkatkan
pertumbuhan perekonomian kelak.
b. Kelompok Lokal Tirta Mulia
Berdirinya kelompok lokal “tirta mulia” Gunungsono tidak
lepas dari peran IBEKA, IBEKA sebagai pengawas dan fasilitator
dalam pengembangan proyek fasilitas air bersih ini. Dibentuknya
kelompok

lokal

sebagai

langkah

lanjutan

IBEKA

dalam

memberdayakan masyarakat kekehidupan yang lebih baik dan
mandiri. Dengan persetujuan bersama Notaris tepat pada 10
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Desember 2019 tirta mulia dibentuk dan disahkan pada tanggal 14
Januari 2020 yang sudah terdaftar dalam badan hukum dengan nomer
pendaftaran 6020011433100777. Dibentuknya struktur organisasi tirta
mulia ini bertujuan sebagai bentuk penanggung jawab atas
pemeliharaan lanjutan untuk masyarakat Gunungsono. Adapun
strukturnya:
c. Visi dan Misi Tirta Mulia
1) Visi
a) Merawat dan mengelola fasilitas air bersih di Dusun
Gunungsono, Kelurahan Gilirejo, Kecamatan Miri, kabupaten
Sragen.
b) Pemanfaatan air bersih untuk pengembangan pertanian,
peternakan, perikanan.
2) Misi
a)
Dusun

Melaksanakan pengelolaan dan pengolahan air bersih di
Gunungsono,

Kelurahan

Gilirejo,

Kecamatan

Miri,

Kabupaten Sragen.
b)

Mengembangkan pengelolaan dan pengolahan air bersih

sehingga pertanian, perikanan, peternakan bisa berkembang.
c)

Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan

dan pengolahan fasilitas air bersih dengan seluas luasnya.
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d. Logo Tirta Mulia

Gambar 10.Logo TirtaMulia
(Sumber:data primer)

e. Struktur kelompok “tirta mulia”
1. Wajiman

:Ketua Pengawas

2. Sunadji

:Ketua Pengurus

3. Sunarto

:Wakil Pengurus

4. Kartono

:Bendahara

5. Desy

:Sekretaris

6. Seluruh masyarakat Gunungsono
(Sumber: data primer, olah data)
a. Deskriptif Pekerjaan IBEKA, Tirta Mulia dan masyarakat
1) Deskriptif pekerja IBEKA
a) Pemimpin IBEKA
Tugas pokok: sebagai pengawas dan operator mesin serta
penanggung jawab dalam proyek fasilitas air bersih di
Gunungsono
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b) Insinyur Teknik dan sebagai koordinator Masyarakat
Tugas pokok: sebagai pembentuk sosial masyarakat dan
koordinator seluruh masyarkat dari awal perencanaan proyek
hingga akhir perencanaan proyek.
c) Sie Dokumentasi dan Bendahara
Tugas pokok: bekerja sebagai devisi dokumentasi proyek dan
merangkap sebagai bendahara dalam infrastruktur proyek.
d) Koordinator lain-lain
Tugas pokok: dalam hal ini ada empat orang yang bekerja
sebagai teknisi dan tukang yang berkerja dalam pembentukan
proyek.
2) Deskriptif pekerja Tirta Mulia dan Masyarakat
a) Ketua pengawas
Tugas pokok: sebagai pengawas dan narasumber dalam
pengelolaan lanjutan fasilitas air bersih.
b) Ketua dan wakil Pengurus
Tugas

pokok:

sebagai

pengurus

dan

operator

dalam

pengelolaan fasilitas air bersih.
c) Bendahara
Tugas pokok: sebagai pengelolaan keungan pada fasilitas air
berih jika mengalami kerusakan.
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d) Sekretaris
Tugas pokok: bekerja sebagai pencatatan dalam hal surat
menyurat atau pembukuan tertulis
e) Seluruh masyarakat Gunungsono
Tugas pokok: dalam hal ini tugas masyarakat saling menjaga
dan merawat fasilitas air bersih yang dibangun seperti gotong
royong membersihkan tempat bak penampungan air.
f. Manfaat Berdirinya Fasilitas Air Bersih
1. Masyarakat Gunungsono khususnya masyarakat perempuan tidak
mengalami sakit punggung, karena membawa air setiap hari dan
juga mengurangi penggunaan air waduk yang keruh untuk
kebutuhan sehari-hari serta dapat menghemat waktu dan keuangan
untuk keperluan air.
2. Mereka memiliki banyak waktu untuk kegiatan produktif.
3. Muncul banyak ide bersamaan air mengalir yang secara mudah
dapat diakses.
4. Dapat memanfaatkan lahan belakang rumah untuk dijadikan lahan
perkebunan, peternakan, perikanan seperti budidaya kolam ikan
lele, tempat pembibitan dan lainnya.
5. Para

pemuda

Gunungsono

terinspirasi

membentuk

tempat

pariwisata, membentuk kerjasama projek untuk meningkatkan mata
pencaharian keuangan Dusun.
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B. Sajian Data
Berbicara bentuk dalam proses komunikasi pola atau bentuk
komunikasi dapat dipahami berupa gambaran yang sederhana dari proses
komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen
komunikasi dengan komponen lainnya (Soejanto, 2005:27). Penulis
penarik pemahaman tentang bentuk atau pola komunikasi yakni
hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih atau antarpihak dalam
proses penerimaan dan pengiriman pesan, pikiran, gagasan dengan unsur,
simbol maupun komponen dalam komunikasi.
Sebab proses komunikasi di lembaga, organisasi, kelompok maupun
antarpribadi mempunyai cara atau metode tersendiri dalam tercapainya
tujuan. Didalam komunikasi peran komunikator merupakan hal terpenting
dalam

menyampaian

pesan

kepada

komunikan,

melalui

bentuk

komunikasi AIDDA dapat memberikan gambaran pada pencapian LSM
dalam berkomunikasi dan dapat mempermudah penyampaian pesan.
Begitu juga yang dilakukan NGO atau LSM IBEKA terhadap proyek
yang dibangun bersama dengan masyarakat Gunungsono yakni fasilitas
air bersih untuk menanggulangi kesenjangan atau masalah yang terjadi di
Gunungsono Sragen.
Banyak tahap yang dilakukan IBEKA dalam mensukseskan
proyek fasilitas air bersih ini dan tentunya dibantu dengan partisipatif
masyarakat Gunungsono sendiri dari mulai tahap pemetaan wilayah atau
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geografis, jumlah penduduk dan pekerjaannya, kondisi sosial, potensi dan
masalah, bentuk, hambatan dalam komunikasi yang terjadi.
Disini

penulis

menggunakan

penelitian

kualitatif

dengan

pendekatan metodologi yang fokusnya menggunakan pendekatan
interpretatif dan naturalistik terhadap pokok kajiannya. Studi pendekatan
kualitatif menggunakan khazanah dari fenomena empiris seperti studi
kasus, pengalaman pribadi, wawancara, observasi, sejarah, interaksi, teks
visual maupun konten pesan yang menggambarkan rutinitas dan
poblematika serta makna kehidupan individu.
Melalui bentuk antarpribadi pada komunikasi AIDDA dan
penggunaan tiga teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan
dokumentasi sebagai penunjang dan penyempurna dalam penelitian ini
peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan. Baik itu
anggota IBEKA, anggota tirta mulia dan masyarakat Gunungsono yang
terlibat dalam pembangunan proyek fasilitas air bersih bersama IBEKA.
Informan-informan tersebut diantaranya sebagai berikut:
1. Anggota Tirta Mulia Gunungsono dan sebagai sesepuh Dusun
(Wajiman) sebagai ketua pengawasan fasilitas air bersih dimana
dari hasil wawancara tersebut. Peneliti mendapatkan data
gambaran umum sejarah IBEKA bisa datang di Gunungsono,
Masalah atau kesenjangan yang terjadi di Gunungsono.

87

2. Tim IBEKA (Anggun) sebagai angineer tecnik dan koordinator
masyarakat atau fasilitator dari hasil wawancara, peneliti
mendapatkan gambaran pendekatan terhadap masyarakat. Melalui
komunikasi dalam perkumpulan-perkumpulan, pemetaan wilayah,
potensi yang dimiliki, pembuatan proyek fasilitas air bersih dengan
partisipatif yang ditunjukan masyarakat Gunungsono.
3. Masyarakat Gunungsono (Salaman) dimana hasil wawancara yang
diperoleh peneliti, berkiatan dengan potensi yang dimiliki
Gunungsono, masalah atau kesenjangan yang terjadi, tanggapan
atau partisipatif yang ditunjukan masyarakat.
4. Anggota Tirta Mulia (Desy) sebagai sekretaris dalam perkempulan
tritamulia tersebut, hasil wawancara yang diperoleh berkitan
dengan media komunikasi IBEKA, peran IBEKA dan program
lanjutan.
Terbentuknya dusun yang masih kekurangan air bersih ini, tidak
lain karena kesenjangan atau masalah yang selama ini dialami
masyarakat Gunungsono. Yakni berkaitan dengan pembangunan
waduk kedung ombo kala itu yang menyebabkan dusun dengan
kekurangan air. Masalah kekurangan air bersih ini berawal pada tahun
1981 dimana dusun Gunungsono merupakan salah satu dusun dari
gusuran waduk kedung ombo. Kala itu sebelum menjadi gusuran waduk
dusun Gunungsono salah satu dusun yang berada di tengah waduk
bagian Sragen yang mempunyai kekhidupan sejahtera sebagai petani,
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tetapi setelah menjadi dusun gusuran masyarakat Gunungsono harus
berpindah tempat dan menempati dusun dengan kontur tanah gersang
dan mengandung batuan kapur. Menyebabkan air susah meresap
sekalipun itu dimusim penghujan hal ini juga membuat masyarakat
Gunungsono mengalami keterbatasa dalam mendapat air setelah
berpindah tempat ini berhimbas pada pekerkjaan masyarakat sebagai
petani.
Dulu dusun Gunungsono terbilang makmur dengan mayoritas
pekerjaan mereka sebagai petani, tetapi setelah adanya proyek waduk
kedung ombo menyebabkan mayarakat di 37 Desa harus berpindah
tempat salah satunya Dusun Gunungsono. Banyak pertentangan,
pemberontakan kala itu dimana masyarakat sebenarnya juga tidak mau
tanah dan rumah tergusur untuk proyek waduk walau ada kompensasi
dari Pemerintahan Suharto, dengan persetujuan setengah hati dari
masyarakat dan kompensasi yang diterima mau tak mau proyek ini terus
berjalan.
Setelah menjadi salah satu dusun gusuran, ini membuat
perubahan siklus kehidupan bagi masyarakat Gunungsono dimana
mereka harus memulai awal kehidupan baru sebagai masyarakat
bantaran waduk dengan potensi air sebagai sumber daya utama. Hal ini
yang memaksakan masyarakat harus beralih profesi menjadi usaha ikan
seperti kerambah, tetapi karena keterbatasan modal dan pengetahuan
tentang budidaya ikan ini menjadi bentang pembatas yang masih terus
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dialami masyarakat. Hanya sebagian kecil dari masyarakat Gunungsono
yang mampu budidaya kerambah, selebihnya masyarakat kembali
menjadi seorang petani mayoritas hanya sebagai petani jagung, ketela
pohon dan tanaman garut.
Terlepas dari semua keterbatasan-keterbatas yang dialami,
masyarakat Gunungsono sebenarnya masih ingin mengembangkan diri
menjadi petani hal ini terbukti 80% dari penduduk Gunungsono
memilih sebagai petani dengan memanfaatkan tanah subur pinggiran
air waduk.
Kedatangan LSM IBEKA ini sebagai bentuk menuju perubahan
hidup yang lebih baik, dimana masyarakat menginginkan air dan
IBEKA sebagai penjebatan dalam terwujudnya air untuk kebutuhan
masyarakat Gunungsono. Setelah menjadi dusun gusuran waduk
masyarakat beralih tempat yang lebih tinggi hingga saat ini, sesuai
dengan pemaparan mbah Wajiman sebagai berikut:
“Untuk ceritanya berawal pada tahun 1980-an, dimana dulu
Dusun Gunungsono berada ditengah waduk sana dengan
Pemerintahan saat itu Presiden Suharto lewat pamongpamong Desa waktu itu ada 37 Desa yang tersebar ditiga
Kabupaten yakni Grobogan, Sragen dan Boyolali. Saat itu
masyarkat Cuma dihimbau untuk pindah tempat karena
mau dijadikan kedung-kedung kala itu. Ini yang
menyebabkan masyarakat Gunungsono harus berpindah
tempat yang lebih tinggi hingga saat ini, tetapi Gunungsono
yang sekarang merupakan wilayah pegunungan yang
gersang dan susah dalam mendapatkan air”.(Hasil
wawancara dengan Mbah Wajiman,Sabtu, 11 Januari pukul
15.30 WIB).

90

Hal ini yang menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan air
maupun untuk bekerja dirumah, khususnya para ibu-ibu perempuan
harus menyisihkan waktu untuk pergi mencari air di sumber mata air
atau sumur yang masih aktif mengeluarkan air. Sebagian masyarakat
juga membuat pompa sumur bor dengan rata-rata kedalaman lebih dari
10 meter, tetapi jika musim kemarau berlangsung masyarakat akan
lebih sulit dalam mendapatkan air banyak sebagian dari masyarakat
menggunakan air waduk.
Masih banyak ditemukan masyarakat harus rela terus menerus
menggunakan air waduk untuk kebutuhan sehari-hari dari mualai
mencuci pakaian, mandi padalah jika terlalu sering menggunakan air
waduk akan menyebabkan kulit kasar dan bersisik. Ini semua mereka
lakukan karena keterbatasan biaya dalam membangun sumur bor
dirumah sedangkan untuk kebutuhan masak masyarakat Gunungsono
memilih membeli air gallon isi ulang seharga enam ribu. Tetapi jika
musim kemarau panjang masyarkat makin sulit untuk mencari air
mereka akan mengandalkan bantuan tangki-tangki PDAM dari
Pemerintah dan air waduk saja. Selaras dengan pemaparan Mbah
Wajiman dan Pak Salaman, Sebagai berikut:
“Pemerintah juga membantu khususnya Pemerintah Daerah
Sragen yang sering mengirimkan tangki-tangki PDAM
tetapi itu juga masih kekurangan”.(wawancara Mbah
Wajiman,Sabtu, 11 Januari pukul 15.30 WIB di rumah).
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Gambar 11. Pengambilan air di sumur
(Sumber: data primer)

“Pemerintah Daerah seperti PAMSIMAS atau penyedia air minum
berbasis masyarakat dulu pernah ada mbak dan berpusat di RT 18
tetapi itu juga tidak lama berjalan, karena air yang tidak tercukupi
bahkan untuk RT 20 dan 21 mereka belum pernah mendapatkannya
karena air yang tidak tercukupi untuk seluruh masyarakat
Gunungsono, bantuan dari Pemerintah Daerah hanya saat musim
kemarau yakni berupa truk tangki-tangki PDAM”. (Wawancara
Pak Salaman, Jumat 14 Februari pukul 13.00 WIB di Balai Desa).

Gambar 12. Bantuan PDAM Sragen
(Sumber: data primer)
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Masyarakat dalam mendapatkan bantuan dari Pemerintah diwaktuwaktu tertentu yakni ketika musim kemarau panjang, padahal untuk
kebutuhan air bagi masyarakat merupakan kebutuhan utama yang harus
ada. Inilah yang membuat masyarakat Gunungsono harus lebih berjuang
untuk meluangkan waktu dalam mendapatkan air. Misal masyarakat harus
rela mengeluarkan uang untuk membeli air gallon untuk memasak,
mencuci pakaian, mandi juga masih sebagian masyarakat lakukan, ataupun
jika masyarakat tidak mau pergi kewaduk yang terlalu jauh biasanya
mereka menimba sumur tetangga yang mempunyai air lebih.
Sebagai daerah pengunungan dengan perbatasan langsung dengan
bantaran waduk hal ini yang menyebabkan masyarakat sulit dalam
mendapatkan air, khususnya para ibu-ibu yang harus menyisihkan waktu
untuk

pergi

mencari

air

di

sumur

maupun

di

waduk

.

Rt 21
Rt 18
Rt 19
Gambar 13. Persebaran Wilayah Gunungsono
(Sumber: data sekunder)

Rt 20
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Ini merupakan peta wilayah dari Dusun gunungsono yang diambil
IBEKA, dimana terdapat empat Rt, wilayah Gunungsono seperti
cekungan. Dimulai RT 18 yang mempunyai gambaran wilayah dataran
tinggi, sedangkan Rt 19 dan Rt 20 mempunyai gambaran wilayah dataran
rendah yang rata dan untuk Rt 21 mempunyai gambaran wilayah dataran
tinggi dengan langsung berbatasan dengan waduk. Wilayah Dusun
Gunungsono mempunyai jumlah penduduk sekitar 3.557 jiwa sampai akhir
Juni 2019 dengan jumlah kepala keluarga sekitar 204 KK dan 187 rumah
warga. Selaras dengan pemaparan Bapak Salaman yakni ketua Rt 18 kala
itu:
“Dibagi perminggu mbak, di Gunungsono mempunyai 204 KK
yang tersebar di empat Rt dari Rt18 itu ada 80Kk, Rt 19 ada 38, Rt
20 ada 44, dan Rt 21 42 dimana setiap IBEKA membutuhkan
bantuan masyarakat seperti gotong royong maka kami sebagai
ketua Rt akan berkoordinasi bersama dan dilakukan secara bergilir
setiap Rt “.(Sumber wawancara,Salaman Jumat 14 Februari pukul
13.00 di Balai Desa Gilirejo).
No

Jumlah KK

Rumah

Rt18

80

56

Rt19

38

41

Rt20

44

39

Rt21

42

51

Jumlah

204 KK

187 Rumah

Tabel 2. Populasi Penduduk Gunungsono
(sumber: data primer, olah data)
Tabel 3. Populasi matapencaharian Gunungsono
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Sedangkan untuk matapencaharian masyarakat Gunungsono beragam,
dimana pertanian dan peternakan merupakan matapencaharian paling
banyak dilakukan masyarakat sedangakan untuk perikanan masyarakat
Gunungsono tergolong kecil.
No

Jenis

Jumlah

Matapencaharian/Pekerjaan
1.

Pertanian

2.

Buruh Pertanian

3.

Perikanan

4.

Peternakan

2.120 Orang
989 Orang
8 Orang

*Ternak Ayam & Itik
*Ternak Sapi

194 Orang

*Ternak Kambing
5.

Pengumpul Brang Bekas

5 Orang

6.

Perkebunan

3 Orang

7.

Lain-lain
*Industri Kecil
*Tukang Ayaman
*Tukang Batu & Kayu

220 Orang

*Pedagang
Tabel 3. Populasi matapencaharian Gunungsono
(sumber: data primer, olah data )
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Sebagai daerah pinggiran waduk tentunya potensi yang
dimiliki tidak jauh dari ikan, tetapi itu malah sebaliknya dimana
pertanian lah paling banyak potensi yang dihasilkan dari
Gunungsono. Karena keterbatasan air, ilmu dan dana ini yang
menyebabkan

masyarakat

Gunungsono

kesulitan

dalam

memanfaatkan dan mengelola waduk dari sumber daya alam yang
dimiliki.
Dimana kebanyakan masyarakat lebih memilih sebagai
petani pinggiran waduk dengan tanaman yang mereka tanam
berupa singkong pohon, kacang-kacangan, jagung, garut dan
tanaman tersebut tidak memerlukan air

yang banyak. Seperti

pemaparan dari mbah Wajiman:
“Potensi yang paling terkenal yakni garut yang dijadikan
emping, dan juga kebanyak masyarakat sebagai petani
jagung dengan harga jual empat ribu sampai enam ribu per
kilogram mbak”.(Sabtu, 11 Januari pukul 15.30 WIB
dirumah mbah Wajiman).

Gambar 14. Pertanian Gunungsono
(Sumber: data primer)
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Gambar 15. Budidaya Keramba
(Sumber:data primer)

Gambar 16. Budidaya Keramba
(Sumber:data primer)
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Gambar 17. Potensi tanaman Garut
(Sumber: data primer)

Gambar 18. Pertanian Pinggiran Waduk Gunungsono
(Sumber: data primer)
Untuk pemasukan roda perekonomian dari masyarakat
Gunungsono jual beli jagung yang paling banyak dibudidayakan.
Karena masa panen yang relative banyak dengan harga jual empat
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ribu sampai dengan enam ribu per kilogram selain itu emping garut
yang banyak masyarakat produksi dan sudah terkenal sebagai oleholeh khas dari Tapen atau Gunungsono karena banyak pengepul
yang membeli emping garut di daerah tersebut dengan harga
kisaran lima belas ribu per kilogram. Sebenarnya potensi dimiliki
Gunungsono dengan wilayah dekat waduk, budidaya ikan
merupakan pekerjaan yang menjanjikan tetapi karena keterbatasan
ilmu dan dana masyarakat Gunungsono hanya sebagian kecil yang
mampu. Seperti pemaparan mbak Anggun sebagai berikut:
“Potensi yang dimiliki Gunungsono kan air waduk, tetapi
masyarakat masih terkendala dalam memanfatkannya untuk
itu dimana tujuan dari IBEKA memberdayakan masyarak
melalui pemanfaatan air waduk sebagai modal utama
masyarakat dalam mengembangkan potensi seperti:
berkebun di belakang rumah, seperti tanaman jagung, umbiumbian dan lain sebaginya, budidaya bibit ikan di halaman
rumah atau pekarangan, peternakan dan sebagianya yang
nantinya setelah IBEKA pergi masyarakat Gunungsono
dapat menjadi Dusun mandiri dan perekonomian dapat
terangkat”.(Wawancara mbak Anggun Sabtu, 18 Januari
pukul 10.00 dirumah mbah Wajiman).
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Gambar 19. Persebaran Perikanan Gunungsono
(Sumber: data primer)

Dilihat dari persebaran keramba yang dimiliki masyarakat
Gunungsono hanya terdapat tujuh orang yang mampu membuat keramba
ikan dan sebagian sebagai nelayan tradisional dan nelayan jaring atau
brenjang. Sedangkan untuk persebaran pertanian di Gunungsono jauh lebih
banyak dan tersebar di semua wilyah Gunungsono.

100

Gambar20.Pertanian dan Perkebunan
(Sumber: data primer)

No
1.

Potensi

Produksi

Panen

Pertanian


Jagung

300kg/1000m

3/4bulan



Singkong

100/1000m2

3/4bulan



Kacang

-



Pisang

-



Garut



Padi



Tanaman Kayu

-

Rata-rata

-

3x panen
dalam 1th
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2.

Perikanan


Ikan Nila

900 Kg

6Bulan



Ikan Mas/Kalpe 600Kg

8Bulan



Ikan campuran
dengan

6kg

Perhari

Branjang
Tabel 4. Hasil Potensi Gunungsono
(sumber:data primer, olah data)

Dari analisis IBEKA tentang potensi yang dimiliki saat ini,
nantinya supaya dapat berkembang dan dapat meningkatkan roda
perekonomian dari masyarakat Gunungsono sendiri dengan bekal
yang dibawa yakni fasilitas air bersih yang dibangun bersamasama.
Adanya LSM IBEKA datang ke Gunungsono merupakan
upaya dari masyarakat dalam memperoleh air, berawal dari IBEKA
fasilitas air bersih ini bisa hadir di Dusun Gunungsono Gilirejo
Sragen ini, semua merupakan upaya yang dilakukan secara
bersama-sama antara masyarakat Gunungsono yang menginginkan
air dan IBEKA sebagai jalan atau fasilitator dalam proyek ini.
Sebagai pencetus dan pendampingan bagi masyarakat, awal mulai
kedatangan IBEKA saat bertemu sesuai dengan mbah Wajiman
dengan pemaparan sebagai berikut:
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“Untuk “Untuk bertemunya IBEKA, berawal dari
perkumpulan QoriyahToyibah atau perkumpulan petani saat
di salatiga, dimana mbah sebagai salah satu anggota dari
perkumpulan tersebut, IBEKA datang sebagai narasumber
dan saat itu pula mbah mencoba bercerita dengan IBEKA
yakni ibu Tri Mumpuni dengan kalimat yang mbah
ucap:“Tolong Gunungsono kami bu, kami hidup dekat
waduk tetapi untuk kebutuhan air kami sangat sulit kami
ingin mencari sila ke-lima tentang keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia karena kami adalah orang-orang yang
terdampak adanya waduk kedung ombo yang sampai saat
ini kami rasakan”. (Sumber: wawancara, mbah Wajiman,
11 Februari 2020 di rumah).
IBEKA datang ke Gunungsono pada tahun 2018, di rumah
mbah Wajiman sebagai sesepuh dan orang pertama yang bertemu
IBEKA dengan pertama kali datang yakni Anggun sebagai salah
satu dari tim IBEKA kala itu. Anggun datang sekitar Bulan Juli
dengan melakukan pendekatan awal yakni melakukan survey sosial
dengan melihat potensi melalui pemetaan partisipatif secara 3s
sosial, sektoral dan spasial. Melalui livein hidup bersama
masyarakat tahap awal sekitar tiga Bulan dimana dari hasil
pemetaan spasial, sektoral dan sosial ini IBEKA dapat membuat,
mengalisis potensi dan kebutuhan yang diperlukan di Gunungsono
Sragen melalui mengajukan proposal nantinya pengajuan fasilitas
air bersih keberbagai donator. Selaras dengan pemaparan mbak
Anggun, sebagai berikut:
“Saya disini sebagai orang pertama kali yang datang
dengan tujuan awal saya melakukan survey sosial dari
masyarakat Gunungsono melalui “sepatu rakyat” yang
artinya saya dan temen-temen, mbah Wajiman ikut
melakukan dengan cara door to door terhadap penduduk
Gunungsono dengan tujuan untuk lebih dekat, dengan cara
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berpura-pura sebagai anak KKN terhadap masyarakat kala
itu, disisi lain berinterkasi dengan masyarakat ya melalui
hidup berdampingan dengan masyarakat, mengikuti semua
kegitan mereka dari mulai berkebun, beternak, budidaya
ikan, ataupun mengobrol dengan ibu-ibu didepan rumah.
Dengan tujuan utama IBEKA akan melakukan dua fase
yakni sosial mayarakat sekitar 60% untuk keberhasilan dan
teknis pembangunan 40% keberhasilan dengan tujuan
utama IBEKA harus membentuk sosial mayarakat
Gunungsono terlebih dahulu” (Wawancara mbak
Anggun,Sabtu 18 Januari pukul 10.00 WIB di rumah mbah
Wajiman).
“Langkah awal IBEKA datang ke Gunungsono melakukan
pemetaan potensi dengan cara hidup saya hidup bersama
masyarakat ikut kegiatan masyarakat artinya masyarakat
bertani saya ikut bertani, masyarakat macing saya ikut lihat
dan lain sebagainya dengan tujuan untuk merasakan seperti
yang dirasakan masyarakat disini yang nantinya saya akan
melihat-melihat belajar untuk melihat
kelebihan,
kekurangan dari Dusun ini supaya kelak bisa membantu
tetapi tidak memberi janji pertumbuhan desa secara
pinggiran dan selanjutnya saya melakukan pemetaan
partisipatif melalui 3s yakni spasial, sosial, dan sektoral
kurang lebih tiga bulan pertama sosial berkaitan dengan
masyarakat, spsial berkaitan dengan data peta wilayah dan
sektoral perternakan, pertanian supaya pembangunan sesuai
dengan keadaan didesa ini”.(Wawancara mbak Anggun,
Sabtu 25 Januari pukul 10.00 WIB di rumah mbah
Wajiman).
Setelah beberapa bulan IBEKA kembali ke Jakarta untuk
pembuatan proposal, kurang dari satu tahun IBEKA datang kembali dan
membawa hasil proposal. Dimana Gunungsono mendapat bantuan dari
BAZNAS Pusat pada Bulan Maret dengan proses perjanjian selama dua
Bulan untuk pendanaan pembuatan fasilitas air bersih bagi masyarakat
Gunungsono. Tepatnya pada Bulan Mei 2019 IBEKA mulai mampu
pembangunan fasilitas air bersih ini, setelah pencapaian keherhasilan
IBEKA pada tahap awal ini, IBEKA juga melanjutkan pendekatan lebih

104

mendalam

dengan

tujuan

untuk

mengikutkan

masyarakat

atau

mempartisipatifkan dalam pembangunan projek ini.
Banyak cara yang dilakukan IBEKA dari mulai pengumpulan
masyarakat dalam skala besar, kecil maupun kelompok. Seperti IBEKA
melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat melalui presentasi
bersama terhadap proyek pembangunan yang akan dibangun, IBEKA juga
melakukan diskusi atau musyawarah terhadap pamong-pamong Dusun
Gunungsono seperti para sesepuh, Rt, Rw, orang yang berpengaruh di
Dusun bahkan sampai kekelurahan. Untuk skal kecil IBEKA masuk untuk
soslisasi pada saat perkumpulan Rt, Rw yang dilakukan saat selasa legi
dalam kalender jawa. Ini semua dilakukan secara door to door atau dari
rumah kerumah secara berulang-ulang dan merata bersama mbah Wajiman
dengan tujuan untuk menarik empati masyarakat supaya mereka merasa
dilibatkan. Menyalurkan masukan dari masyarakat supaya berpengaruh
terhadap pembangunan proyek ini dan tentunya untuk membentuk
pemetaan partisipatif dari masyarakat. Selaras dengan pemaparan pak
Salaman:
“Masyarakat Gunungsono ikut berperan aktif dari mulai
perkumpulan-perkumpulan dan yang terpenting masyarakat banyak
menyumbangkan tenaga, atau alat”. (wawancara pak Salaman,
Jumat 14 Februari pukul 13.00 WIB, di Balai Desa)
“Ya sejek awal secara bertahap IBEKA lakukan, dimulai dari
partisipatif sosial ditunjukan dari antusias masyarakat mau
mengikuti perkumpulan atau dikusi dalam lingkup kecil seperi saat
selasa legian, mereka berpendapat dan bermusyawarah, gotong
royong”.(Wawancara mbak Anggun, Juni via online).

105

Gambar 21. Diskusi Proyek Fasilitas Air Bersih
(Sumber: data primer)

Selama kurang lebih dua tahun IBEKA melakukan pemberdayaan
masyarakat melalui proyek pembangunan fasilitas air bersih ini. Tidak
mudah dilakukan banyak tahap yang dilalui dengan peran berkomunikasi
ini sangat menentukan pandangan dari masyarakat Gunungsono. Dengan
tujuan untuk menimbulkan empati dan ketertarikan dari masyarakat sendiri
terhadap kebutuhan. Etika sikap yang selalu dipegang yakni keramahan,
mempunyai rasa perhatian, tidak sombong, ihklas dan yang terpenting
sabar serta mau belajar dalam mengedukasi masyarakat dari bawah supaya
dapat menciptakan masyarakat yang mampu dan unggul. Seperti yang
dipaparan pak Salaman:
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“Orang-orang IBEKA baik semua, mereka sabar dalam membantu
masyarakat dan perhatian”.(wawancara pak salaman, Jumat, 14
Februari pukul 13.00 WIB di Balai Desa).
Berkomunikasi tidak lepas dari peran hambatan yang terjadi,
dimana dalam penanganan hambatan-hambatan ini peran komunikator
menjadi yang terpenting dalam penyampaian pesan. Tidak mudah peran
LSM datang dan langsung mengelabuhi obyek yakni masyarakat untuk
mengikuti, IBEKA juga demikian sudah berjalan dua tahun di sini banyak
lika liku yang dirasakan. Khususnya dalam menghadapi sosial masyarakat
dimana berkomunikasi menjadi hal penting dan tidak lepas dari adanya
hambatan-hambatan seperti yang terjadi di Gunungsono, Seperti
pemaparan mbak Anggun dan mbak Desy sebagai berikut:
“Kendala yang sering muncul bahasa penyampian kadang tidak
mudah dipahami jadi mbak anggun lebih bersabar, kadang
perasaan malu dalam berpendapat, butuh waktu yang cukup lama
dalam menjelaskan pada msyarakat tentang WTP atau yang
lainnya”.(Wawancara mbak Desy, februari via online whatsapp).
“Kalau untuk kendala saya cerita garis besar ya, kebanyakan
masyarakat Gunungsono mempunyai sifat keirian yang besar ,
kendala waktu untuk membentuk sosial masyarakat saya dan Mbah
Wajiman harus dari pintu kepintu untuk menyakinkan masyarakat.
Jadi misalnya ada kegiatan Rt atau saat perkumpulan saya dan tim
IBEKA harus menghadiri satu-satu dan mengikutinya sehingga
akan memerlukan waktu lebih lama dalam melakukan pendekatan
dengan warga”.(Wawancara mbak Anggun,Sabtu 25 Januari pukul
10.00 WIBdi rumah mbah Wajiman).
Terlepas dari waktu yang dikorbankan IEBKA selama kurang lebih
dua tahun untuk memberdayakan, membantu, mendampingi, dan
mensetarka masyarakat disemua proses. Supaya keluar dari kesenjangan
yang selama ini menjadi dusun tertinggal dalam semua sektor. Dimana
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dalam tahap pencapian akhir IBEKA sebagai pendampingan atau
fasilitator bagi masyarakat peran partisipatif ini yang diinginkan IBEKA
untuk menjalin kebersamaan dalam pembangunan Desa. Peran partisipatif
yang dibentuk IBEKA sedikit-demi sedikit dapat diikuti masyarakat dari
mulai awal hingga akhir atau dalam implementasi awal, implementasi dan
implementasi akhir dari pembangunan projek fasilitas air bersih.
Banyak

peran

partisipatif

yang

diperlihatkan

masyarakat

Gunungsono sebagai bentuk kepedulian dan rasa ikut memiliki peran
dalam pembangunan proyek ini. Dengan target yang diingikan IBEKA
supaya seluruh masyarakat Gunungsono mengikuti dan bergotong royong,
peran partisipatif yang ditunjukkan seperti partisipatif fisik dan non fisik.
Dimana dalam peran partisipaif fisik saat masyarakat mulai ikut kerja
bakti, mengikuti perkumpulan, ikut sosialisasi, gotong royong dalam
pembangunan.Sedangkan partisipatif dalam bentuk non fisik seperti
berdiskusi, ikut berpendapat, menyalurkan ide, masukan, program, alatalat pemabnguna bahkan sampai harta. Seperti pemaparan mbak Anggun
dan mbah Wajiman, sebagai berikut:
“Biasanya masyarakat Gunungsono bisa berpatipatif fisik dan non
fisik. Fisik masyarakat ikut berperan tenaga, waktu, perkumpulan,
ikut bersosialisasi dalam lingkup kecil maupun besar,konsumsi
sedangkan non fisik seperti masyarakat meminjamkan lahan, alatalat, ide harta, ikut berpendapat”.(wawancara mbak Anggun,Bulan
Jun via online (whatsapp)
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Gambar 22. Sosialisasi Proyek dengan Warga
(Sumber: data primer)

Gambar 23. Diskusi Lanjutan Proyek
(Sumber: data primer)
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Gambar 24. Proses Pembangunan & Partisipatif Masyarakat
(Sumber: data primer)

Gambar 25. Partisipatif Masyarakat
(Sumber: data primer)
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Gambar 26. Partisipatif Masyarakat
(Sumber: data primer)

Gambar 27. Plang Fasilitas Air Bersih
(Sumber: data primer)
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C. Analisis Data
Setelah peneliti melakukan penelitian dengan metode wawancara
kepada subjek dan objek serta tindakan dengan observasi lapangan. Peneliti
memperoleh data sebagai bahan untuk dianlisis dengan teori bentuk
komunikasi melalui komunikasi AIDDA menurut Wilbur Schramm dalam
(Efendy,2003:21). Dengan objek NGO atau LSM IBEKA yang berada di
Gunungsono, Gilirejo Sragen terhadap

proyek pembangunan fasilitas air

bersih sebagai berikut.
Bentuk komunikasi dalam AIDDA menurut Schramm mempunyai
beberapa bentuk formula

dalam komunikasinya dengan penjabaran yang

terbagi menjadi lima point:
A

-Attention-Perhatian

I

-Interest-Minat

D

-Desire-Hasrat

D

-Decision-Keputusan

A

-Action-Kegiatan

Untuk itu menurut analisis peneliti melihat bahwa LSM IBEKA
yang ada di Gilirejo Sragen dalam membangun fasilitas air bersih melalui
bentuk komunikasi antarpribadi melalui teknik komunikasi AIDDA dari
Schramm yang membagi kedalam sebagai berikut:
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1. Perhatian (Attention)
Perhatian atau (Attention) merupakan suatu proses dimana menarik
perhatian merupakan cara pertama dalam membangkitkan komunikan.
Dimana dalam upaya ini peran komunikator merupakan hal terpenting
dalam menarik perhatian atau attention. Upaya ini dilakukan dengan
berbagai dengan gaya bicara dengan kata-kata yang merangsang,
penampilan, ekspresi wajah yang menyakinkan oleh komunikatordalam
(Efendy, 2003:25).
NGO atau LSM IBEKA juga telah melakukan pendekatan awal
terhadap masyarakat Gunungsono untuk bisa masuk dan diterima sebagai
tamu membawa perubahan, dengan upaya-upaya yang selalu dilakukan
untuk menarik perhatian atau dari masyarakat Gunungsono sesuai dengan
pendapat mbak Anggun:
“Saya disini sebagai orang pertama kali yang datang dengan tujuan
awal saya melakukan survey sosial dari masyarakat Gunungsono
melalui “sepatu rakyat” yang artinya saya dan temen-temen, mbah
Wajiman ikut dengan cara door to door terhadap penduduk
Gunungsono dengan tujuan untuk lebih dekat dengan cara berpurapura sebagai anak KKN terhadap masyarakat kala
itu.”.(Wawancara dengan mbak Anggun tim IBEKA, Sabtu 18
Januari pukul 10.00 WIB).
Dari wawancara tersebut, IBEKA menjelaskan bahwa tidak mudah
untuk masuk dan langsung mengajak masyarakat pada pembangunan
proyek ini. Dimana langkah awal IBEKA datang berpura-pura menjadi
mahasiswa anak KKN sebagai gerbang pertama untuk target yang harus
dicapai IBEKA, untuk masuk kemasyarakat tentunya didampingi dengan
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mbah Wajiman atau sesepuh disana. Sebagai upaya IBEKA untuk
memperlihatkan

perhatian

masyarakat

Gunungsono,

dan

dapat

mempermudah untuk tahap selanjutnya sesuai pemaparan mbak Anggun:
“Disisi lain berinterkasi dengan masyarakat ya melalui hidup
berdampingan dengan masyarakat, mengikuti semua kegitan
mereka dari mulai berkebun, beternak, budidaya ikan, ataupun
mengobrol dengan ibu-ibu didepan rumah, seperti saat melakukan
pendataan penduduk di empat Rt, dengan cara berjalankaki serambi
bertegur sapa pada masyarakat yang dilewatinya”.(wawancara
dengan mbak Anggun tim IBEKA, Sabtu 18 Januari pukul 10.00
WIB).
Melalui berpura-pura menjadi mahasiswa KKN ini IBEKA atau
mbak Anggun mulai perlahan livein dengan keserderhanaan yang
dimunculkan kepada masyarakat yang artinya mengikuti semua kegiatan
dari masyarakat dengan ucapan yang selalu dipakai mbak Anggun “saya
ingin belajar” pingin merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Ini
merupakan bentuk perhatian yang ditujukkan IBEKA terhadap masyarakat
supaya dapat menciptakan rasa empati yang nantinya dapat digunakan
sebagai kunci keberhasilan IBEKA dalam membangun sosial masyarakat
Gunungsono.
2. Minat (Interest)
Sebagai fasilitator maupun pendampingan dari masyarakat peran
atau upaya aktif dari LSM juga harus dilakukan. Supaya masyarakat yang
menjadi objek dapat menibulkam hasrat minat yang ingin dicapai dengan
tujuan nantinya kesenjangan atau masalah yang selama ini dapat
diperbaiki.
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Interest atau minat sendiri merupakan upaya berdasarkan
kebutuhan yang ingin dicapai atau manfaat yang ingin diproleh. Dalam hal
ini peran komunikator harus dapat mengenal siapa komunikan yang
dihadapinya ”Know your audience” (Efendy,2003:25). Selaras dengan
pemaparan mbah Wajiman:
“Tolong Gunungsono kami bu, kami hidup dekat waduk tetapi
untuk kebutuhan air kami sangat sulit kami ingin mencari sila kelima tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia karena kami
adalah orang-orang yang terdampak adanya waduk kedung ombo
yang sampai saat ini kami rasakan”. (Sumber: wawancara, mbah
Wajiman, 11 Januari 2020 pukul 15.30 WIB)
Dari penjelasan diatas bahwa kebutuhan yang belum terpenuhi dan
menjadi kesenjangan atau masalah selam ini yakni kebutuhan air,
kekurangan air ini sudah hampir 39 tahun masyarakat Gunungsono
rasakan, tepatnya ketika pembangunan waduk kedung ombo tahun 1981
masa Pemerintahan Suharto.
Keberhasilan proyek suatu LSM dengan objek yang dituju
masyarakat, peran IBEKA untuk membentuk minat dari keinginan
masyarakat.Tentunya IBEKA harus menimbulkan upaya-upaya untuk
membentuk minat yang ingin ditunjukkan. Dengan bentuk minat yang
ditujukkan melalui beberapa tahapan, seperti pemaparan mbak Anggun:
“Seperti masayarakat mengalami keterbatasan lahan dalam bertani,
antusian dalam budidaya ikan masih rendah, fasilitas keagamaan
yang belum merata, keterbatasan fasilitas kesehatan, kekurangan
air bersih”.(Wawancara mbak Anggun, 25 Januari pukul 10.00
WIB).
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Dari wawancara tersebut minat yang ingin ditujukkan masyarakat
Gunungsono untuk memperoleh peningkatan dalam matapencahrian
masyarakat. Yang awalnya masyarakat hanya bisa bertani di bantaran
waduk dari fasilitas air ini masyarakat Gunungsono dapat bertani dengan
memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Tetapi karena keterbatanketerbatasan yang dialami hal ini menjadikan hambatan yanag selama ini
dirasakan masyarakat. Dengan pemaparan lanjutan sebagai berikut:
“Dari IBEKA melihat air yang utama untuk kebutuhan masyarakat
Gunungsono, untuk itu IBEKA berupaya membantu melalui
fasilitas air bersih dengan memanfaatkan air waduk”.(Wawancara
mbak Anggun, 25 Januari pukul 10.00 WIB).
Dengan upaya yang dilakukan masyarakat yakni menginginkan air
untuk kebutuhan dan IBEKA sebagai fasilitator berupaya mewujudkan
keinginan masyarakat melalui pemanfaatan air waduk sebagai gerbang
perubahan bagi kehidupan masyarakat Gunungsono nantinya.
“Saya atau kami disini hanya sebagai fasilitator atau penjebatan
dalam memberdayakan masyarakat, dimana semua keputusan
dalam proyek ini tergantung dari masyarakat Gunungsono sendiri
yang menginginkan air melalui fasilitas air yang dibuat
bersama”.(Wawancara mbak Anggun, 18 Januari pukul 10.00
WIB).
Untuk itu IBEKA berusaha menciptakan minat dari masyarakat
Gunungsono yang paling banyak dibutuhkan, yakni kebutuhan air melalui
media pembuatan fasilitas air bersih dengan memanfaatkan sumber daya
alam yang dimiliki yakni air wakduk.
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3. Hasrat (Desire)
Setelah IBEKA mampu menciptakan perhatian dan memprosesnya
menuju pembentukan minat langkah selanjutnya LSM IBEKA berupaya
meneruskan kedalam hasrat atau keinginan. Yang ingin dicapai dalam
lingkup besar dimana keinginan yang selama ini ingin dirasakan
masyarakat Gunungsono berupa air bersih, dari air bersih ini akan menjadi
pintu perubahan kehidupan yang lebih baik nantinya.
Hasrat atau membangun merupakan dari sasaran komunikasi
terhadap pencapian yang ingin diraih, dengan komunikasi lebih mengajak,
membujuk, atau rayuan dari komunikator dimana imbauan emosional
perlu ditampilkan dari komunikator menurut (Efendy, 2003:25). Hasrat
yang dimunculkan masyarakat dalam proyek ini agar mau berbartisipatif
dan mengikuti semua langkah yang diambil IBEKA Seperti pemaparan
mbak Anggun sebagai berikut:
“Dari IBEKA melihat air yang utama untuk kebutuhan masyarakat
Gunungsono, untuk itu IBEKA berupaya membuat fasilitas air
bersih dengan memanfaatkan air waduk bersama dengan
masyarakat Gunungsono sebagai bekal untuk membuka perubahan
khususnya
dalam
hal
meningkatkan
ekonomi
masyarakat”.(Wawancara mbak Anggun, 25 Januari pukul 10.00
WIB).
“Ya sejek awal secara bertahap IBEKA lakukan, dimulai dari
partisipatif sosial ditunjukan dari antusias masyarakat mau
mengikuti perkumpulan atau dikusi dalam lingkup kecil seperi saat
selasa legian, mereka berpendapat dan bermusyawarah, gotong
royong”.(Wawancara mbak Anggun, juni via online whatsapp)
“Ada, ketika pembangunan waduk kan itu memerlukan tempat
opersional atau pengelolaan fasilitas air. Disitu ada beberapa
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masyarakat yang menyumbangkan tempat atau mewakafkan
sebagian tanah untuk tempat operasional fasilitas air atau WTP
Gunungsono water treatment process”.(Wawancara mbak Anggun,
juni via online whatsapp)
Hasil wawancara tersebut bahwa hasrat yang ingin dicapai
masyarakat Gunungsono dalam pembangunan proyek melalui sikap mau
mengikuti semua langkah yang diterapkan IBEKA dari mulai berdiskusi
dalam lingkup kecil sampai lingkup besar dan ada juga msayarakat yang
menyumbangkan tanah sebagai tempat pengelolaan air bersih. Sedangkan
jangka panjang IBEKA berupaya menciptakan rasa pemikiran perubahan
kehidupan dalam hal perekonomian jika proyek ini jadi dan terealisasikan.
Ini semua merupakan bentuk bahwa masyrakat mempunyai peran dan
dilibatkan dalam proyek. Selaras dengan pemaparan mbah Wajiman:
“Potensi yang paling terkenal yakni garut yang dijadikan emping,
dan juga kebanyak masyarakat sebagai petani jagung dengan harga
jual antar empat ribu sampai enam ribu per kilogram mbak. Dari
matapencaharian ini nantinya ingin berkembang sedikit demi
sedikit dengan adanya fasilitas air bersih ini”.(Wawancara mbah
Wajiman, 11 Januari pukul 15.30 WIB)
“Tentunya yang paling utama air mbak, bisa lancar tanpa
bersusahpayah lagi untuk naik turun mengambil air.Dan keinginan
untuk perekonomian yang lebih baik sebelumnya masyarakat
hanya bisa bertani dibantaran waduk dari adanya air ini diharapkan
masyarakat bisa bertani dipekarangan rumah untuk menabah
penghasilan mbak”.(Wawancara pak Salaman,14 Februari pukul
13.00 WIB).
Hasil dari wawancara tersebut bahwa keputusan dalam jangka
panjang terhadap pembuatan proyek fasilitas air bersih ini. Sebagai bentuk
pencapaian yang ingin dicapai suatu saat nanti yakni pertumbuhan
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perekonomian masyarakat Gunungsono, hal ini juga dilakukan secara
perlahan.

Gambar 28. Pertanian Pinggiran Waduk
(Sumber: data primer)

Dimana dalam pencapaian dari pembuatan proyek fasilitas air
bersih bersama dengan IBEKA ini untuk membentuk kehidupan yang
lebih baik dari semua sektor dan tujuan utama IBEKA sebagai fasilitator
dapat terealisasikan dalam memberdayakan masyarakat Gunungsono.
4. Keputusan (Decision)
Hal ini berkaitan dengan keputusan yang dibuat masyarakat
Gunungsono dengan IBEKA, berawal dari kedatangan IBEKA. Yang
menjadi perhatian masyarakat nantinya dapat berupaya menciptakan minat
dan keinginan dari masyarakat Gunungsono.
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Keputusan sendiri berupa menciptakan rasa kepercayaan dan untuk
melakukan tindakan sesuai dengan target dan kemampuan yang dimiliki
supaya pencapian dapat terwujud (Efendy, 2003:26). Dimana keputusan
yang dilakukan masyarakat bersama IBEKA dalam menanggulangi
kesenjangan atau masalah yang selama ini dirasakan berupa kebutuhan air.
IBEKA mencoba membantu dalam merealisasikan yakni dengan cara
pembutan faisilitas air bersih dengan memanfaatkan air waduk sebagai air
layak pakai. Sesuai pemaparan mbak Anggun:
“Seperti yang saya jelaskan kemarin, dari mulai pemetaan
partisipatif melalui 3s, sosial dan sektoral, parsial yang artinya
IBEKA akan melihat dari mulai bentuk masyarakat, pertumbuhan
segala sektor
dan wilayah
atau peta yang ditunujukkan
masyarakat Gunungsono. Melalui pendekatan “live in”dengan
masyarakat seperti berdiskusi dengan tokoh-tokoh lain, masyarakat
luas untuk menentukan orang-orang yang mau dan mampu
berdiskusi lebih tinggi untuk terwujudnya fasilitas air bersih ini”.
(Wawancara mbak Anggun,25 Januari pukul 10.00 WIB).
“Saya disini hanya sebagai fasilitator atau penjebatan dalam
memberdayakan masyarakat, dimana semua keputusan dalam
projek ini tergantung dari masyarakat Gunungsono sendiri yang
menginginkan air melalui fasilitas air yang dibuat
bersama”.(Wawancara mbak Anggun, 18 Januari pukul 10.00 wib).
Sebagai upaya yang diinginkan IBEKA, IBEKA berupaya
mewujudkan minat masyarakat melalui keputusan berupa live in dengan
masyarakat kurang lebih dua tahun sejak 2018 lalu, dengan metode tinggal
bersama masyarakat ini. Untuk memudahkan IBEKA dalam berinteraksi
dan pendekatan terhadap masyarakat, dalam hal ini supaya dapat
memutuskan apa yang terbaik dan keluar dari masalah yang selama ini
dirasakan masyarakat Gunungsono yakni kekurangan air bersih. Dengan
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IBEKA sebagai penjebatan dalam terwujudkannya minat yang diinginkan
masyarakat.

Gambar 29. Diskusi Proyek
(Sumber: data primer)

Disamping pendekatan masyarakat yang dijadikan pokok pemetaan
IBEKA, IBEKA sebagai fasilitator masyarakatjuga berupaya melakukan
pencapian keberhasilan 60% dan untuk teknis 40%. Dari keberhasilan
tersebut IBEKA mulai merumuskan, menganggarkan kebutuhan air yang
harus diperoleh masyarakat melalui proyek fasilitas air bersih ini. Supaya
IBEKA dapat mengalisis dari kebutuhan air, sesuai pemaparan mbak
Anggun sebagai berikut:
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Gambar 30. Data Persebaran Air Bersih
(Sumber: data primer)

IBEKA telat memikirkan jangka panjang dalam pembuatan
fasilitas air bersih. Dimana dalam kalkulasi yang dilakukan IBEKA telah
menghitung bahwa kebutuhan air bersih ini masyarakat dapatkan dalam
sehari sebesar 90m3/perhari atau 91000 liter/perhari. Sudah mencangkup
untuk kebutuhan sehari-hari seperti berkebun, menanam, budidaya
dirumah dan lain sebagiannya. Sesuai pemaparan mbak Anggun, sebagai
berikut:
“Untuk total kebutuhan air warga maksimum 90m3/hari, ini
diperoleh dari data rumah warga dan jumlah penduduk dengan
fasilitas yang dibuat sebesar kapasitas 100m3/perhari ini IBEKA
lakukan sebagai upaya mengantisipasi pembangunan kedepannya
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dan peningkatan jumlah penduduk.”(Wawancara mbak Anggun, 25
Januari pukul 10.00)
Setelah IBEKA melakukan analisis tentang perhitungan air yang
dibutuhkan masyarakat Gunungsono.Sejalan dengan itu IBEKA juga
berupaya mengajak masyarakat untuk melakukan pengelolaan lanjutan
melalui WTP atau water treatment proces. Dimana dalam pembentukan
WTP ini IBEKA berupaya mengambil keputusan dengan membangun
WTP di wilayah Gunungsono. Hal ini warga juga berupaya merelakan
sebagian tanah untuk diwakafkan sebagai tempat pengelolaan lanjutan dari
fasilitas air bersih melalui WTP, sesuai pemaparan mbak anggun.
“Ada, ketika pembangunan waduk kan itu memerlukan tempat
opersional atau pengelolaan fasilitas air. Disitu ada beberapa
masyarakat yang menyumbangkan tempat atau mewakafkan
sebagian tanah untuk tempat operasional fasilitas air atau WTP
Gunungsono water treatment process”(Wawancara mbak
AnggunJuni, via online whatsap).
Pemaparan wawancara tersebut bahwa keputusan masyarakat
tersebut merupkan bentuk partisipatif non fisik yang diperlihatkan
masyarakat sebagai bentk keseriusan dan kebutuhan masyarakat dalam
projek fasilitas air bersih ini.
5. Kegiatan (Action)
Kegiatan atau dalam kata lain berupa tindakan yang dimunculkan
dalam penyapaian dari keputusan yang dibuat. Dimana dalam action ini
merupakan tahap akhir dalam perwujudnya harapan, cita-cita atau
keinginan selama ini.
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Pengertian dari kegiatan ini berupamemberikan motivasi untuk
melanjutkan kelangkah yang lebih luas supaya mendapatkan pencapaian
dan dapat merubah kehidupan yang lebih baik (Efendy,2003:26).
Upaya-upaya yang dilakukan kurang lebih selama dua tahun
bersama IBEKA ini penentuan kegiatan atau pemetaan partisipatif melalui
3s ini merupakan hal terpenting yang harus dapat dibangun IBEKA
dengan caramengikutsertakan semua masyarakat Gunungosono dalam
projek fasilitas air bersih ini. Seperti pemaparan mbak Anggun:
“Dengan tujuan utama IBEKA akan melakukan dua fase yakni
sosial mayarakat sekitar 60% untuk keberhasilan dan teknis
pemabngunan 40% keberhasilan dengan tujuan utama IBEKA
harus membentuk sosial mayarakat Gunungsono dalam pencapaian
keberhasilan projek”.(Wawancara mbak Anggun, 18 Januari pukul
10.00 WIB).
Dalam penjabaran wawancara tersebut bahwa kegiatan atau
tindakan tahap awal ini IBEKA berupaya memperoleh 60% dari sosial
masyarakat melalui 3s dulu melalui pemaparan mbak Anggun, sebagai
berikut:
“Pemetaan sosial untuk mengetahui pertumbuhan pola
kehidupanmasyarakat Gunungsono dalam membangun fasilitas air
bersih ini, sedangkan spasial untuk mengetahui bentuk wilayah
melaui peta yang ada di Dusun Gunungsono itu dengan tahap
awal 3 Bulan dan sektoral partisipatif untuk melihat bagaimana
antusias masyarakat dalam pembangunan projekyang akan
dijalankan tetapi untuk keseluruhan dalam melakukan pemetaan ini
sekitar satu tahun lebih hingga selesai projek pembangunan ini”.
(Wawancara mbak Anggun, 18 Januari pukul 10.00)
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Kegiatan dalam tahap awal ini IBEKA melakukan pemetaan sosial
untuk mengetahui pertumbuhan sosial masyarakat. Setelah itu IBEKA
melakukan, sesuai pemparan mbak Anggun, sebagai berikut;
“Untuk awalnya masyarakat tidak terlalu menghiraukan apa itu
IBEKA mereka mulai berempati dengan IBEKA ketika saya sudah
mendapatkan lampu hijau dari donator untuk membiayai program
yang di buat yakni fasilitas air disitu mayarakat mulai tertarik dan
sangat senang karena sudah ada hasil kecil yang ditujukan, selepas
itu mereka ikut membantu dari awal sampai selesai pembuatan
projek ini, tapi secara keseluruhan mereka lebih berperan dalam
partisipatif seperti gotong royong. (Wawancara mbak Anggun, 25
Januari pukul 10.00)
“Secara garis besar IBEKA menginginkan partisipatif dari
pembanguna projek tetapi lebih dalam dari itu saya dan IBEKA
harus membentuk sosial masyarakat secara 60% dari 100%
pembangunan ini dengan tujuan untuk menciptakan saling
kepedulian dan rasa empati dari masyarakat terhadap IBEKA.”
“Biasanya masyarakat Gunungsono bisa berpatipatif fisik dan
nono fisik. Fisik masyarakat ikut berperan tenaga,
waktu,perkumpulan, ikut bersosialisasi dalam lingkup kecil
maupun besar, konsumsi sedangkan non fisik seperti masyarakat
meminjamkan lahan, alat-alat, ide, harta, ikut berpendapat.”
“Hampir
100%
masyarakat
selalu
mengikuti
partisipatif.”(Wawancara mbak Anggun, 18 & 25 Januari pukul
10.00 wib).
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Gambar 31. Partisipatif Masyarakat
(Sumber: data primer)

Penjelasan diatas bahwa pemetaan partisipatif merupakan upaya
kegiatan yang harus diwudjkan IBEKA dan itu mencapai keberhasilan.
Dengan keberhasilan dari partisipatif masyarakat ini banyak cara dan
bentuk yang ditunjukkan masyarakat Gunungsono seperti mengikuti
perkumpulan, kerja bakti maupun pembentukan lokasi air bersih yang
dipilih. Dengan langkah lanjutan yang dibentuk IBEKA membentuk
organisasi lanjutan yang bernama tirta mulia dengan tujuan untuk
pertanggung jawaban lanjutan setelah IBEKA pergi sesuai pemaparan pak
Saalaman dan mbak Desy:
“Ada beberapa mbak dari mulai operator, pengawas, ketua,wakil,
sekretaris dan juga bendahara. Dari mulai Mbah Wajiman, Mbak
Desy, Pak Sunaji, Pak Sunarto, Sugiarto”.(Wawancara pak
Salaman, 14 Februari pukul 13.00 WIB).
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“Setahu saya membentuk kelompok lanjutan “Tirta Mulia” mbak,
untuk pengelolaan, sedangkan untuk muda mudi kita diajarkan
dalam mengenalkan waduk sebagai tempat wisata. (Wawancara
mbak Desy, via online)
“Tujuannya untuk pengelolaan lanjutan oleh warga, seperti
pengelolaan operator dan teknis jika terjadi kerusakan dari WTP
fasilitas air bersih ini.(Wawancara mbak Desy, via online).
“Sekitar 10 Desember 2019, dan didaftarkan ke badan hukum
oleh notaris pda tanggal 14 Januari 2020 dengan nomer
pendaftaran 6020011433100777 mbak”. (Wawancara mbak
Desy, via online)
Upaya ini dilakukan untuk program lanjutan dari IBEKA supaya bisa
teredukasi dengan taraf penegtahuan bisa mau dan bisa seperti IBEKA,
sebelum IBEKA kembali ke Jakarta ada tugas tersendiri yakni teknisi
terus berupa mengajarkan pada mayarakat yang sudah tergabung dalam
kelompok lokal ini dilakukan kurang lebih selama dua bulan. Supaya
setelah IBEKA pergi masyarakat Gunungsono bisa melanjutkan, serta
tindakan pendaftaran kebadan hukum proyek fasilitas air bersih supaya
legal dan tidak ada masalah dikemudian hari. Sesuai dengan pemaparan
mbak Anggun, sebagai berikut:
“Selain air bersih nantinya IBEKA menginginkan Gunungsono
menjadi Dusun dari pemberdayaan IBEKA, dari semua sektor baik
itu perekonomian, pariwisata menjadi masyarakat yang mandiri.
IBEKA melakukan tindakan dengan membentuk kelompok lokal
mengadakan edukasi pada remaja Gunungsono melalui kegiatan
“sekolah desa” yang harapanya untuk menambah wawasan dalam
pengelolaan potensi Gunungsono. Terbukti sekarang remaja
Gunungsono mulai mengembangkan potensi alam melalui objek
wisata rumah pohon dengan menjual view waduk. Sebagai upaya
lanjutan pengelolaan fasilitas air”.(Wawancara mbak Anggun, via
online)
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Gambar 32. Plang Fasilitas Air Bersih
(Sumber: data primer)

Selain tindakan akhir dalam terwujudkannya fasilitas air bersih ini,
IBEKA berupaya terus menerus melalui tindakan seperti partispatif
masyarakat yakni gotong royong bersama, ikut diskusi menentukan arah
kemana dalam terwujudnya proyek ini. Membentuk kelompok lokal
dengan tujuan sebagai pengelolaan lanjutan setelah IBEKA pergi serta
memberikan edukasi kepada pemuda desa tentang mengembangkan
potensi wilayah yang dimiliki, hal ini dilakukan sebagai bekal untuk
masyarakat Gunungsono bisa maju dan memperoleh taraf perekonomian
yang lebih baik. Selain itu tindakan IBEKA berupa terdaftarkannya proyek
fasilitas air bersih ini kebadan hukum supaya termasuk dalam proyek yang
legal dimata Pemerintah dan supaya tidak muncul masalah dikemudian
hari.
Dari

semua

kegiatan

yang

dilakukan

IBEKA

untuk

keberlangsungan dalam pemberdayaan masyarakat melalui proyek yang
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dibangun bersama nantinya dapat perubahan hidup yang lebih baik dari
sebelumnya.Supaya dari hasil proyek ini dapat berpeluang lebih besar dan
banyak, dari sebelum adanya fasilitas air bersih. Masyarakat dapat
memperoleh peluang yang dirasakan dari keberlangsungan modal berupa
fasilitas air bersih.
Peluang

yang

dicapai

masyarakat

Gunungsono

setelah

mendapatkan air dengan mudah tanpa susah payah pergi kesumur atau
kewaduk. Memperdalam pertanian Gunungsono dengan memanfaatkan
lahan dipekarangan rumah sebagai pembibitan, cocok tanam maupun
budiddaya tanaman garut nantinya. Sedangkan peluang perternakan
masyarakat Gunungsono dapat juga membuat pembibitan ikan dengan
memanfaatkan lahan pekarangan rumah.Selain itu peluang bagi remaja
Gunungsono dalam memanfaatkan pemandangan air waduk dari
ketinggian mereka juga membuat wisata rumah pohon. Dari semua
peluang tersebut nantinya dapat membuat pertumbuhan dalam bidang
perekonomian dari penghasilan masyarakat Gunungsono.
Selain peluang yang didapat dan diharapkan dari masyarakat
Gunungsono, IBEKA juga berupaya mengalisis hambatan yang akan
terjadi dikemudian hari. Dimana hambatan tersebut seperti rasa keirian
yang tinggi antar masyarakat, komunikasi yang harus dilakukan dengan
merata atar Rt dan memerlukan waktu yang cukup lama, kerukunan antar
Rt tidak terlalu dekat. Dari hambatan-hambatan tersebut secara
menyeluruh bahwa hambatan yang sering terjadi yakni sosial masyarakat
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Gunungsono atau antar Rt yang belum bisa rukun karena setiap Rt
mempunyai prinsip dan pandangan yang berbeda-beda, serta wilayah antar
rumah yang jauh dalam satu Dusun hal ini juga memepersulit dalam
kerukunan dalam satu Rw.
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa bentuk komunikasi yang
diterapkan LSM atau lembaga swadaya masyarakat

IBEKA di

Gunungsono melalui komunikasi persuasif. Dimana dari komunikasi
persuasif ini terdapat point-point dari mulai AIDDA dimana dalam
penjebaranya (Attention) penarikan perhatian, (Interest) ketertarikan,
(Desire) keinginan yang nyata, (Decision) keputusan yang diambil,
(Action) tindakan atau kegiatan.
Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dari bentuk komuikasi
IBEKA dalam mengikut sertakan masyarakat Gunungsono Sragen melalui
proyek fasilitas air bersih sudah sangat baik terbukti sudah terciptanya
proyek fasilitas tersebut dengan IBEKA sebagai fasilitator. Dengan upayaupaya bentuk komunikasi yang dilakukan IBEKA dari awal pendekatan
dengan tahap-tahapan yang harus dilalui 3s sosial, spasial, sektoral semasa
kurang lebih dua tahun hidup bersama masyarakat Gunungsono sampai
proyek fasilitas air bersih selesai dan berjalan. Kegiatan dan upaya sudah
sebagian besar dilakukan IBEKA sebagai pemberdayaan lanjutan.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan analisis data dari hasil wawancara dan temuan
fakta yang penulis dapatkan di lapangan, maka penulis menarik
kesimpulan bahwa mengenai bentuk komunikasi yang dilakukan LSM
IBEKA pada pembangunan fasilitas air bersih di Dusun Gunungsono
Kelurahan Gilirejo, Kecamatan Miri, kabupatenn Sragen. Peneliti
menganalisis melalui bahwa bentuk komunikasi dengan menggunakan
teknik AIDDA dari Scramm yakni hasil sesuai dengan keadaan disana :
1. Attention ( perhatian): peneliti melihat pendekatan perhatian melalui
sepatu rakyat yang artinya ikut tinggal bersama dengan masyarakat
Gunungsono atau “live in” dan juga ikut berperan aktif mengikuti
semua kegiatan yang ada di sana baik itu dalam pekerjaan maupun
kehidupan sosial masyarakat.
2. Attention (perhatian) IBEKA berupaya selalu melakukan pendekatan
personal dengan berpura-pura sebagai mahasiswa KKN pada tokoh
masyarakat, sesepuh dusun maupun masyarakat yakni mbah Wajiman
sebagai sesepuh, tokoh Rt dari 18 sampai dengan 21.
3. Decision (keputusan) IBEKA dapat menemukan permasalahan utama
yang ada di masyarakat yakni kebutuhan air bersih dengan solusi
diadakanya

proyek

pembangunan
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fasilitas

air

bersih

melalui
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pemanfaataan air waduk kedung ombo dengan memberdayakan
masyarakat.
4.

Interest (minat) dan Desire (hasrat) IBEKA memberikan gambaran
atau pancingan dari kemajuan Dusun dengan adanya fasilitas air bersih
sebagai gerbang utama untuk keluar dari kesenjangan atau masalah
yang terjadi, yakni dengan cara pendekatan

pemetaan partisipatif

melalui 3s sektoral, spasial, sosial.
5. Action (kegiatan) Mengajak masyarakat untuk berperan serta dari
perencanaan proyek sampai dengan pembangunan dan pemeliharaan
lanjutan yang mengakibatkan masyarakat merasa dilibatkan dan
didorong keatas untuk mampu dalam menyelasaikan kesenjangan
bottem up yakni pembentukan kelompok lokal “tirtamulia” sebagai
upaya lanjutan dari IBEKA. Serta mengedukasi pemuda Desa dalam
mengalkan Gunungsono melalui wisata rumah pohon.
Berkaitan dengan bentuk komunikasi, IBEKA berupaya melakukan
pedekan selama kurang lebih dua tahun. Karena objek keberhasilan tim
IBEKA dalam suatu wilayah yakni dengan membentuk sosial masyarakat
sebesar 60 %. Dari keberhasilan sosial masyarakat secara tidak langsung
tujuan untuk menarik empati masyarakat Gunungsono akan berjalan dan
masyarakat akan sendirinya percaya.
Dengan bentuk komunikasi tersebut masyarakat dapat berperan
aktif mau mengikuti arahan dari IBEKA sebagai fasilitator dan
pendampingan, sehingga terwujud fasilitas air bersih. Dengan demikian
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pada dasarnya IBEKA lakukan berupa bentuk komunikasi antarpribadi
dengan teknik AIDDA.
B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif diskriptif dan
menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam
serta data sekunder di dalam sejumlah media. Peneliti menyadari masih
banyak terdapat keterbatasan dalam penelitian ini meliputi objeksifitas
yang ada pada penelitian ini. Untuk itu peneliti masih mempunyai
keterbatasan sebagai berikut:
1. Peneliti masih kesulitan dalam melakukan data wawancara
terhadap objektifitas peneliti yakni IBEKA, karena keterbatasan
waktu dan tempat yang jauh.
2. Medan perjalanan pada objek penelitian yang tergolong jauh yakni
di Sragen pinggiran waduk kedung ombo dengan akses jalan dan
medan kesana lumayan berat hal ini sedikit menghambat peneliti,
untuk itu peneliti harus memerlukan waktu lebih lama melakukan
observasi.
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C. Saran
Adapun

saran

yang

diharapkan

mampu

menjadi

bahan

pertimbangan semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini
dengan sebagai berikut:
1. Akademik
a. Program studi komunikasi dan penyiaran islam mampu
memperkenalkan lebih dalam ilmu bentuk komunikasi pada
lingkup objek organisasi masyarakat atau LSM.
b. Mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran islam
mampu dapat menambah pengetahuan, wawasan dalam
mengenal LSM di dalam masyarakat.
c. Peneliti berharap pada penelitian ini supaya dapat dijadikan
referensi

terhadap

peneliti

yang

dan

supaya

dapat

memperdalam tetang ilmu bentuk komunikasi dalam lingkup
LSM di suatu masyarakat.
2. Praktisi
a. Sebagai LSM atau NGO,

IBEKA supaya dapat terus

membantu masyarakat dari pinggiran dengan tujuan dapat
memberdayakan

wilyah-wilyah

yang

Pemerintah atau belum sepenuhnya terakses

tidak

terakses

melalui peran

mereka, yang secara tidak langsung mengurangi beban
Pemerintah dalam menjadikan Negara Indonesia yang maju.
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LAMPIRAN 1
Interview Guide
Wawancara Dengang
Nama

:Wajiman ( Sesepuh Gunungsono)

Tema Wawancara

:Sejarah Gunungsono, masalah, potensi yang dimiliki

1. Bagaimana proses bertemunya tim IBEKA dengan mbah Wajiman ?
2. Menurut mbah Wajiman apa itu IBEKA?
3. Apa yang akan dikerjakan IBEKA?
4. Bagaimana dengan sejarah Gunungsono sebagai wilayah gusuran dari
pembangunan waduk kedung ombo?
5. Dari Pemerintah apakah ada uang ganti rugi bagi masyarakat yang
terdampak pembangunan waduk?
6. Seberapa besar dampak atau masalah yang dialami masyarakat
Gunungsono setelah menjadi Dusun gusuran waduk?
7. Dari sekian banyak dampak atau masalah adanya pembuatan waduk,
adakah dampak atau masalah yang paling di rasakan masyarakat
Gunungsono?
8. Sebagai masyarakat yang terdampak pembuatan waduk yang mengalami
kesenjangan atau masalah, sudahkan mbah atau masyarakat lain
melakukan aksi demo atau penuntutan hak masyarakat?
9. Dari Pemerintah pusat atau daerah sendiri bagaimana tanggapan dari
mereka melihat kesenjangan masyarakat Gunungsono atas dampak dari
waduk?
10. Lalu, bagaimana dengan cara mereka hidup ditengah-tengah keterbatasan?

11.Untuk potensi daerah dan pekerjaan apa saja yang dilakukan masyarakat
Gunungsono?

12. Dalam bentuk apa masyarakat Gunungsono dalam memanfatkan potensi
yang dimiliki?
Wawancara Dengan
Nama

:Anggun (Tim anggota IBEKA)

Tema Wawancara

:Sejarah dan ruang lingkup IBEKA diGunungsono.

1. Apa yang mengantarkan IBEKA bisa datang ke Gunungsono ?
2. Dengan siapa IBEKA datang ke Gunungsono?
3. Dari cerita mbah Wajiman kala itu, masalah atau kesenjangan apa yang
membuat IBEKA tertarik mau membantu dan memebuat projek di
Gunungsono Sragen?
4. Menurut IBEKA dari masalah atau kesenjangan yang terjadi di
Gunungsono Sragen, adakah potensi yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat Gunungsono sragen?
5. Untuk ruang lingkup IBEKA sendiri bagaimana dalam membantu
masyarakat Gunungsono?
6. Melalui pendekatan apa IBEKA dalam berinteraksi dengan masyarakat ?
7. Apa itu pemetaan persial, sektoral dan partisipatif?

Wawancara Dengan
Nama

:Anggun (Tim anggota IBEKA)

Tema Wawancara

:Potensi dan Proyek yang di bangun IBEKA

1. Menurut pandangan IBEKA sebelum adanya proyek fasilitas air, apa yang
terjadi diDusun Gunungsono yang mengakibatkan menjadi dusun
tertinggal?
2. Selain kekurangan air bersih, masalah atau kesenjangan yang terjadi di
masyarakat Gunungsono?
3. Dari masalah yang terjadi di Dusun Gunungsono, menurut IBEKA mana
yang paling penting harus diatasi?
4. Dengan cara apa IBEKA melakukan pendekatan awal pada masyarakat
sebelum proyek berjalan?
5. Dari pendekatan tersebut adakah kendala-kendala yang terjadi?
6. Dalam bentuk apa? Dan apakah masyarakat juga diikutsertakan dalam
proyek tersebut?
7. Dalam merencanakan proyek bantuan tersebut, langkah awal apa yang
dilakukan IBEKA sebagai LSM ?
8. Sejak kapan IBEKA melakukan pendekatan?
9. Berapa lama IBEKA dalam melakukan pendekatan pada masyarakat? Apa
yang dihasilkan
10. Bagaimana tanggapan dari masyarakat dan Pemerintah setempat?

Nama

:Anggun (Tim anggota IBEKA)

Tema Wawancara

:Strategi Komunikasi dalam proyek

1. Bagaimana perhatian masyarakat saat IBEKA akan membangun proyek?
2. Melalui media apa IEBKA dalam mencari perhatian masyarakat?
3. Apakah “sepatu rakyat “ ini dilakukan di semua wilayah Gunungsono atau
hanya sebagian Rt saja?
4. Berapa lama sosialisasi komunikasi dilakukan ?
5.

Keberhasilan dari sosialisasi, apa minat yang ditunjukkan masyarakat
terhadap IBEKA?

6. Keinginan apa yang ingin dicapai IBEKA terhadap masyarakat?
7. Dalam bentuk bagaimana keinginan IBEKA membentuk masayarakat
terhadap proyek?
8. Selain proyek air adakah tindakan lain yang dilakukan IBEKA?
9. Tindakan yang bagimana IBEKA lakukan terhadap minat masyarkat?
10. Dalam bentuk apa partisipatif yang ditunjukkan masyarakat?
11. Sejak kapan partisipatif dilakukan?
12. Bagimana tanggapan dari masyarakat terhadap partisipatif yang dibangun
IBEKA?
13. Menurut IBEKA dari tindakan partisipatif yang dibangun, adakah
kepuasan?
14. Seberapa besar kepuasan yang diperlihatkan IBEKA terhadap masyarakat?
15. Hambatan atau kendala-kendala komunikasi apa yang terjadi saat
berlangsungnya proyek?

Nama

: Salaman (Warga dan Ketua Rt 18)

Tema Wawancara

:Masalah di Gunungsono dan Partisipatif

1. Sejak kapan malasah atau kesenjangan yang terjadi diGunungsono?
2. Dalam bentuk apa saja kesenjangan atau masalah yang terjadi?
3. Bagaimana tanggapan atau bantuan dari Pemerintah Daerah dalam
menanggapai kesenjangan yang terjadi diGunungsono?
4. Setelah adanya IBEKA datang dan ingin mengikutkan masyarakat dalam
bentuk partisipatif atau partisipasi untuk pembuatan proyek bersama,
bagaimana tanggapan dari masyarakat sekitar?
5. Melalui media apa IBEKA dalam partisipatif untuk mengikuti masyarakat
Gunungsono?
6. Adakah kendala-kendala partisipatif yang terjadi?
7. Diwaktu kapan partisipatif masyarakat dapat diikutkan dalam pembuatan
proyek tersebut?
8. Siapa saja yang mengikuti partisipatif tersebut?
9. Selain partisipatif masyarakat, adakah warga yang diikutkan sebagai
kelompok atau anggota untuk melanjutkan pengelolaan fasilitas air bersih
yang dibangun bersama IBEKA?
10. Bernama apa pengelolaan fasilitas air bersih ini dibentuk?
11. Siapa saja yang menjadi anggota “Tirta Mulya” tersebut?

Nama

:Desy ( Warga dan Salah satu anggota TM)

Tema Wawancara

:Strategi komunikasi dari IBEKA dan pengelolaan WTP
(water treatment prosess).

1. Setelah berjalannya waktu proyek fasilitas air yang dibangun bersama,
langkah apa yang diberikan IBEKA untuk pengelolan lanjutan?
2. Sejak kapan perkumpulan tirtamulya ini dibangun?
3. Apa tujuan perkumpulan tirtamulya Gunungsono dibentuk?
4. Melalui media apa IBEKA dalam menjelaskan kinerja dari WTP tersebut
terhadap para anggota tirtamulya ?
5. Menggunakan komunikasi dalam bentuk apa dan bagaimana IBEKA
dalam mensosialisasikan pada anggota tirtamulya Gunungsono?
6. Bagaimana minat yang ditunjukkan para anggota nya terhadap sosialisasi
lanjutan IBEKA?
7. Tindakan yang bagaimana inginkan dari IBEKA setelah peran mereka
selesai?
8. Adakah kendala dalam penyampiana komunikasi IBEKA terhadap anggota
tirtamulya?

LAMPIRAN 2
Hasil Wawancara
Informan 1
Peneliti

: Devita Nurlaila

Subjek

: Mbah Wajiman ( Sesepuh Dusun Gunungsono )

Waktu

:Sabtu, 11 Januari pukul 15.30 WIB

Tempat

: Di rumah mbah Wajiman Rt 21

Devita

:Bagaimana proses bertemunya IBEKA denganmbahWajiman ?

Mbah Wajiman

:Untuk

bertemunya

IBEKA,

berawal

dari

perkumpulan

QoriyahToyibah atau perkumpulan petani saat di salatiga,
dimana mbah sebagai salah satu anggota dari perkumpulan
tersebut, IBEKA datang sebagai narasumber dan saat itu pula
mbah mencoba bercerita dengan IBEKA yakni ibu Tri Mumpuni
dengan kalimat yang mbah ucap:
“Tolong Gunungsono kami bu, kami hidup dekat waduk tetapi untuk
kebutuhan air kami sangat sulit kami ingin mencari sila ke-lima
tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia karena kami adalah
orang-orang yang terdampak adanya waduk kedung ombo yang
sampai saat ini kami rasakan”. (Sumber: wawancara, mbah Wajiman,
11/02/20)

Devita

:Apa itu IBEKA?

Mbah Wajiman

:Sepengetahuan mbah saat pertama kali IBEKA datang
adalah orang yang sering membantu suatu wilayah.

Devita

:Apa yang akan dikerjakan IBEKA di Gunungsono?

Mbah Wajiman

:Mencoba membantu permasalahn yang ada di Gunungsono,
dengan cara pembentukan fasilitas air.

Devita

:Bagaimana dengan sejarah Gunungsono sebagai wilayah
gusuran waduk kedung ombo?

Mbah Wajiman

:Untuk ceritanya berawal pada tahun 1980-an, dimana dulu
Dusun Gunungsono berada ditengah waduk sana dengan
Pemerintahan saat itu Presiden Suharto lewat pamong-pamong
Desa waktu itu ada 37 Desa yang tersebar ditiga Kabupaten
yakni Grobogan, Sragen dan Boyolali. Saat itu masyarkat cuma
dihimbau untuk pindah tempat karena mau dijadikan kedungkedung kala itu. Ini yang menyebabkan masyarakat Gunungsono
harus berpindah tempat yang lebih tinggi hingga saat ini, tetapi
Gunungsono yang sekarang merupakan wilayah pegunungan
yang gersang dan susah dalam mendapatkan air.

Devita

:Dari Pemerintah saat itu ada uang ganti rugi untuk masyarakat
yang terdampak pembuatan waduk?

Mbah Wajiman

:Ada mbak, tapi gak seberapa.

Devita

:Seberapa banyak masalah yang dialami masyarakat Gunungsono
setelah menjadi Dusun Gusuran?

Mbah Wajiman

:Banyak mbak, dari mulai pindah pekerjaan awal bertani menjadi
penangkap ikan, tanah Gunungsono kekurangan air untuk
ditanami susah, banyak yang pergi dan berpindah tempat karena
kekurangan air bersih.

Devita

:Dari sekian banyak masalah, masalah apa yang paling dirasakan
masyarakat mbah?

Mbah Wajiman

:Ya kekurangan air mbak, harus mencari ketempat sumber air
dulu.

Devita

:Sebagai masyarakat yang terdampak pembuatan waduk yang
mengalami kesenjangan atau masalah, sudahkan mbah atau
masyarakat lain melakukan aksi demo atau penuntutan hak
masyarakat?

Mbah Wajiman

:Dulu juga sudah ada, dan mbah juga ikut dalam aksi demo tetapi
tidak membuahkan hasil yang maksimal, karena Pemerintah
mengganggap masalah kedung ombo sudah diketuk palu atau
dianggap selesai.

Devita

:Dari

Pemerintah

Pusat

atau

Daerah

bagaimana

dalam

menanggapi permasalahan Gunungsono ?
Mbah Wajiman

:Dari Pemerintah juga memabntu khususnya Pemerintah Daerah
Sragen yang sering mengirimkan tangki-tangki PDAM tetapi itu
juga masih kekurangan.

Devita

:Lalu bagaimana cara masyarakat hidup ditengah-tengah
keterbatas?

Mbah Wajiman

:Ya mau tak mau maasyarakat rela pergi naik turun mengambil
air dimata air yang ada, dan selebihnya masyarakat juga membeli
air gallon dan memanfaatkan air waduk untuk kebutuhan seharihari.

Devita

:Untuk potensi daerah dan pekerjaan apa saja yang dilakukan
masyarakat Gunungsono?

Mbh Wajiman

:Potensi yang paling trekenal yakni garut yang dijadikan emping,
dan juga kebanyak masyarakat sebagai petani jagung dengan
harga jual antar empat ribu sampai enam ribu perkilogram mbak.
Dari matapencaharian ini nantinya ingin berkembang sedikit
demi sedikit dengan adanya fasilitas air bersih ini mbak.

Devita

:Dalam bentuk apa potensi yang dimiliki Gunungsono?

Mbah Wajiman

: Garut dijadikan emping dan dijual keluar Gunungsono.

Informan 2
Peneliti

: Devita Nurlaila

Objek

: Mbak Anggun ( Tim IBEKA )

Waktu

:Sabtu, 18 Januari pukul 10.00 WIB

Tempat

: Di rumah mbah Wajiman Rt 21

Devita

:Apa yang mengantarkan IBEKA bisa datang ke Gunungsono?

Mbak Anggun

:Berawal dari perkumpulan qoriyah toyibah, disitu IBEKA
khusunya ibu Mumpuni datang sebagai narasumber dan disitu
pula IBEKA bertemu dengan mbah Wajiman. Dari pertemuan itu
IBEKA datang ke Gunungsono dan melihat masalah-masalah apa
yang diceritakan mbah Wajiman.

Devita

:Dengan siapa IBEKA datang ke Gunungsono?

Mbak Anggun

:Iya dengan mbah Wajiman.

Devita

:Dari cerita mbah Wajiman kala itu, masalah atau kesenjangan
apa yang membuat IBEKA tertarik mau membantu dan membuat
proyek di Gunungsono Sragen?

Mbak Anggun

:Ya karena masyarakat yang mau sendiri ingin dibantu.

Devita

:Dari pandangan IBEKA setelah melihat masalah dan potensi
yang dimiliki Gunungsono, adakah potensi yang dapat
dimanfaatkan ?

Mbak Anggun

:Potensi yang dimiliki Gunungsono kan air waduk, tetapi
masyarakat masih terkendala dalam memanfatkannya untuk itu
dimana tujuan dari IBEKA memberdayakan masyarak melalui
pemanfaatan air waduk sebagai modal utama masyarakat dalam
mengembangkan potensi seperti: berkebun di belakang rumah,
tanaman jagung, umbi-umbian dan lainya, budidaya bibit ikan di
halaman rumah atau pekarangan, peternakan

dan sebagianya

yang nantinya setelah IBEKA pergi masyarakat Gunungsono
dapat menjadi Dusun mandiri dan perekonomian dapat terangkat.
Devita

:Untuk ruang lingkup IBEKA sendiri dalam membantu
masyarakat bagaimana?

Mbak Anggun

:Saya disini hanya sebagai fasilitator atau penjebatan dalam
memberdayakan masyarakat, dimana semua keputusan dalam
projek ini tergantung dari masyarakat Gunungsono sendiri yang
menginginkan air melalui fasilitas air yang dibuat bersama.

Devita

:Melalui pendekatan apa IBEKA

dalam berinteraksi dengan

masyarakat ?
Mbak Anggun

:Saya disini sebagai orang pertama kali yang datang dengan
tujuan awal saya melakukan survey sosial dari masyarakat
Gunungsono melalui “sepatu rakyat” yang artinya saya dan
temen-temen, mbah Wajiman ikut dengan cara door to door
terhadap penduduk Gunungsono dengan tujuan untuk lebih dekat
dengan

cara

berpura-pura

sebagai

anak KKN

terhadap

masyarakat kala itu, disisi lain berinterkasi dengan masyarakat ya
melalui hidup berdampingan dengan masyarakat, mengikuti
semua kegitan mereka dari mulai berkebun, beternak, budidaya
ikan, ataupun mengobrol dengan ibu-ibu didepan rumahseperti
saat melakukan pendataan penduduk di empat Rt, dengan cara
berjalan kaki serambi bertegur sapa pada masyarakat yang
dilewatinya. Dengan tujuan utama IBEKA akan melakukan dua
fase yakni sosial mayarakat sekitar 60% untuk keberhasilan dan
teknis pembangunan 40% keberhasilan dengan tujuan utama
IBEKA harus membentuk sosial mayarakat Gunungsono dalam
pencapaian keberhasilan proyek.
Devita

:Apa pemetaan sosial, spasial dan sektoral dan berapa lama?

Mbak Anggun

:Pemetaan sosial untuk mengetahui pertumbuhan pola kehidupan
masyarakat Gunungsono dalam membangun fasilitas air bersih
ini, sedangkan spasial untuk mengetahui bentuk wilayah melaui

peta yang ada di Dusun Gunungsono itu dengan tahap awal 3
Bulan dan sektoral partisipatif untuk melihat bagaimana antusias
masyarakat dalam pembangunan proyek yang akan dijalankan
tetapi untuk keseluruhan dalam melakukan pemetaan ini sekitar
satu tahun lebih hingga selesai projek pembangunan ini.

Informan 3
Peneliti

: Devita Nurlaila

Objek

: Mbak Anggun ( Tim IBEKA )

Waktu

:Sabtu, 25 Januari pukul 10.00 WIB

Tempat

: Di rumah mbah Wajiman Rt 21

Devita

:Menurut pandangan IBEKA sebelum adanya proyek fasilitas air
bersih, apa yang sebenarnya terjadi di Dusun Gunungsono yang
mengakibatkan Dusun tertinggal?

Mbak Aggun

:Ya, itu karena keterbatasan air bersih dampak dari gusuran
projek waduk kala itu yang menyebabkan masyarakat

harus

berpindah tempat dengan wilyah Gunungsono merupakan tanah
dengan batuan kapur yang menyebabkan air tidak dapat meresap
yang menyebakan susah mendapat air dan menjadi dusun
tertinggal hingga saat ini.
Devita

:Selain kekurangan air bersih, masalah atau kesenjangan yang
terjadi di masyarakat Gunungsono?

Mbak Anggun

:Seperti masayarakat mengalami keterbatasan lahan dalam
bertani, antusian dalam budidaya ikan masih rendah, fasilitas
keagamaan yang belum merata, keterbatasan fasilitas kesehatan,
kekurangan air bersih.

Devita

:Dari masalah yang terjadi di Dusun Gunungsono, menurut
IBEKA mana yang paling penting harus diatasi?

Mbak Anggun

:Dari IBEKA melihat air yang utama untuk kebutuhan
masyarakat Gunungsono, untuk itu IBEKA berupaya membuat
fasilitas air bersih dengan memanfaatkan air waduk bersama
dengan masyarakat Gunungsono sebagai bekal untuk membuka
perubahan khususnya
masyarakat.

dalam hal

meningkatkan

ekonomi

Devita

:Bagaimana IBEKA dalam melakukan pendekatan dengan
masyarakat dalam memulai proyek fasilitas air yang dibangun ?

Mbak Anggun

:Seperti yang saya jelaskan kemarin, dari mulai pemetaan
partisipatif melalui 3s, sosial dan sektoral, parsial yang artinya
IBEKA akan

melihat dari mulai

pertumbuhan segala sektor

bentuk masyarakat,

dan wilayah

atau peta yang

ditunujukkan masyarakat Gunungsono. Melalui pendekatan “live
in”dengan masyarakat seperti berdiskusi dengan tokoh-tokoh
lain, masyarakat luas untuk menentukan orang-orang yang mau
dan mampu berdiskusi lebih tinggi untuk terwujudnya fasilitas
air bersih ini.
Devita

:Dari pendekatan tersebut adakah kendala-kendala yang terjadi?

Mbak Anggun

:Kalau untuk kendala saya cerita garis besar ya, kebanyakan
masyarakat Gunungsono mempunyai sifat keirian yang besar ,
kendala waktu untuk membentuk sosial masyarakat saya dan
Mbah Wajiman harus dari pintu kepintu untuk menyakinkan
masyarakat. Jadi misalnya ada kegiatan Rt atau saat perkumpulan
saya dan tim IBEKA harus menghadiri satu-satu dan
mengikutinya sehingga akan memerlukan waktu lebih lama
dalam melakukan pendekatan dengan warga.

Devita

:Bagaimana antusias masyarakat Gunungsono dalam proyek
fasilitas air bersih ini?

Mbak Anggun

:Untuk awalnya masyarakat tidak terlalu menghiraukan apa itu
IBEKA mereka mulai berempati dengan IBEKA ketika saya
sudah mendapatkan lampu hijau dari donator untuk membiayai
program yang di buat yakni fasilitas air disitu mayarakat mulai
tertarik dan sangat senang karena sudah ada hasil kecil yang
ditujukan, selepas itu mereka ikut membantu dari awal sampai
selesai pembuatan proyek ini, tapi secara keseluruhan mereka
lebih berperan dalam partisipatif seperti gotong royong.

Devita

:Untuk perencaan proyek tersebut, langkah awal apa yang
dilakukan IBEKA dalam pendekatan kepada masyarakat sebagai
LSM ?

Mbak Anggun

:Langkah awal IBEKA datang ke Gunungsono melakukan
pemetaan potensi dengan cara hidup saya hidup bersama
masyarakat ikut kegiatan masyarakat artinya masyarakat bertani
saya ikut bertani, masyarakat macing saya ikut lihat dan lain
sebagainya dengan tujuan untuk merasakan seperti yang
dirasakan masyarakat disini yang nantinya saya akan melihatmelihat belajar untuk melihat kelebihan, kekurangan dari Dusun
ini supaya kelak bisa membantu tetapi tidak memberi janji
pertumbuhan desa

secara pinggiran dan selanjutnya saya

melakukan pemetaan partisipatif melalui 3s yakni spasial, sosial,
dan sektoral kurang lebih tiga bulan pertama sosial berkaitan
dengan masyarakat, spasial berkaitan dengan data peta wilayah
dan sektoral perternakan, pertanian supaya pembangunan sesuai
dengan keadaan didesa ini.
Devita

:Berapa lama IBEKA dalam melakukan pendekatan atau
pemetaan tersebut?

Mbak Anggun

:Kurang lebih 3 bulan.

Devita

:Dari pemetaan yang dilakukan, apa yang dihasilkan IBEKA ?

Mbak Anggun

;Dari pemteaan awal yang dilakukan, IBEKA bisa mengetahui
seberapa lambat pertumbuhan perekonomian yang selama ini
mengakibatkan Dusun tertinggal, dari mulai faktor-faktornya,
serta kurang mampunya SDM sumber daya manusia yang belum
menguasai potensi yang ada. Juga untuk melihat wilayah
geografis dari Gunungsono dimana wilayah Gunungsono
merupakan Dusun dengan tanah mengandung batuan kapur
dimana dalam hal ini masyarakat kebanyakan hanya bisa bertani
jagung, singkong, kacanag, karena jika ditanami sayuran tidak

bisa hidup hal ini mengakibatkan masyarakat tidak bisa
memanfaatkan lahan yang ada di sekeliling rumah.

Informan 3
Peneliti

: Devita Nurlaila

Objek

: Mbak Anggun ( Tim IBEKA )

Waktu

:Bulan Juni

Tempat

: Via Online (whatsapp)

Devita

:Bagaimana perhatian dari masyarakat saat IBEKA datang dan
akan membantu permasalahan yang ada Gunungsono?

Mbak Anggun

:Untuk awalnya perhatian masyarakat belum sepenuhnya
menerima, mereka masih saling malu dan sebagian masyarakat
juga masih meragukan apa yang dikerjakan IBEKA.

Devita

:Melalui

media

apa

IBEKA

dalam

mencari

perhatian

masyarakat?
Mbak Anggun

:Media yang saya lakukan seperti “sepatu rakyat” yang artinya
saya dan tim IBEKA mau hidup bersama merasakan semua
kegiatan yang ada di Gunungsono, dimana IBEKA tinggal
bersama mbah Wajiman sebagai sesepuh Dusun, hal ini
bertujuan untuk menimbulkan kenyakinan masyarakat. Selain
ikut tinggal IBEKA jug aikut beraktivitas dengan msyarakat dari
mulai bertani, mencari ikan, kerabah, aktivitas mengambil air
disumur, bercengkrama dengan masyarakat sekitar dan juga
dengan anak-anak yang ada di Gunungsono, yang tujuan nya
untuk mencari perhatian masyarakat.

Devita

:Apakah “sepatu rakyat “ ini dilakukan di semua wilayah
Gunungsono atau hanya sebagian Rt saja?

Mbak Anggun

:Iya semua nya, saya harus berkeliling satu persatu Rt.

Devita

:Berapa lama sosialisasi pendekatan ini dilakukan?

Mbak Anggun

:Dari awal bertemu sampai dengan akhir pembangunan proyek
sampai dengan masyarakat bisa mampu. Dimana awal bertemu
saya melakukan analisa dan bersosialisasi 3 bulan awal dan
hingga akhir IBEKA di Gunungsono.

Devita

:Apa dari sosialisasi ini berhasil?

Mbak anggun

:Iya

Devita

:Keberhasilan apa yang diperoleh dan minat apa yang
ditunjukkan masyarakat dari proses sosialisasi tersebut?

Mbak Anggun

:Keberhasilan

dari

IBEKA

yang

paling

penting

dapat

menciptakan rasa kepercayaan dan ketertarikan masyarakat
dalam kebutuhan saat ini yakni air bersih dan minat yang paling
ditujukkan masyarakat Gunungsono dalam hal keikut sertaan
atau partisipasi dalam gotong royong yang masih kuat terjaga.
Devita

:Keinginan apa yang ingin dicapai IBEKA terhadap masyarakat?

Mbak Anggun

:Keinginan IBEKA dalam proyek ini menciptakan sosial
masyarakat yang tinggi atau rasa keikutsertaan masyarakat, sebab
IBEKA disini hanya sebagai pendamping dan untuk keputusan
dalam proyek ini dari masyarakat Gunungsono sendiri dan dapat
mengembangkan

potensi-potensi

yang

menjadi

lebih

berkembang .
Devita

:Dalam bentuk bagaimana keinginan IBEKA membentuk
masyarakat Gunungsono?

Mbak Anggun

:Secara garis besar IBEKA menginginkan partisipatif dari
pembanguna proyek tetapi lebih dalam dari itu saya dan IBEKA
harus membentuk sosial masyarakat secara 70% dari 100%
pemabangunan ini dengan tujuan untuk menciptakan saling
kepedulian dan rasa empati dari masyarakat terhadap IBEKA.

Devita

:Selain tindakan partisipasi, adakah tindakan lain yang
diperlihatkan masyarakat?

Mbak Anggun

:Ada, ketika pembangunan waduk kan itu memerlukan tempat
opersional atau pengelolaan fasilitas air. Disitu ada beberapa
masyarakat yang menyumbangkan tempat atau mewakafkan
sebagian tanah untuk tempat operasional fasilitas air atau WTP
Gunungsono water treatment proces

Devita

:Selain proyek air bersih ini selesai, adakah tindakan lain yang
dilakukan IBEKA kepada Gunungsono?

Mbak Anggun

:Selain air bersih nantinya IBEKA menginginkan Gunungsono
menjadi Dusun dari pemberdayaan IBEKA, dari semua sektor
baik itu perekonomian, pariwisata menjadi masyarakat yang
mandiri. IBEKA melakukan tindakan dengan membentuk
kelompok lokal mengadakan edukasi pada remaja Gunungsono
melalui kegiatan “sekolah desa” yang harapanya untuk
menambah wawasan dalam pengelolaan potensi Gunungsono.
Terbukti sekarang remaja Gunungsono mulai mengembangkan
potensi alam melalui objek wisata rumah pohon dengan menjual
view.Sebagai upaya lanjutan pengelolaan fasilitas air.

Devita

:Sejak kapan partisipatif ini dilakukan?

Mbak Anggun

:Ya sejek awal secara bertahap IBEKA lakukan, dimulai dari
partisipatif sosial ditunjukan dari antusias masyarakat mau
mengikuti perkumpulan atau dikusi dalam lingkup kecil seperi
saat selasa legian, mereka berpendapat dan bermusyawarah,
gotong royong.

Devita

:Dalam bentuk apa partisipatif ini berlangsung?

Mbak Anggun

:Biasanya masyarakat Gunungsono bisa berpatipatif fisik dan
nono

fisik.

Fisik

masyarakat

ikut

berperan

tenaga,

waktu,perkumpulan, ikut bersosialisasi dalam lingkup kecil
maupun besar, konsumsi sedangkan non fisik seperti masyarakat
meminjamkan lahan, alat-alat, ide, harta, ikut berpendapat.

Devita

:Bagaimana tanggapan dari masyarakat terhadap partisipatif
yang dibangun IBEKA?

Mbak Anggun

:Mereka

mengikuti

partisipatif

dari

awal

sampai

akhir

pembangunan proyek.
Devita

:Menurut IBEKA dari tindakan partispatif yang dibangun adakah
pencapaian kepuasan?

Mbak Anggun

:Ada

Devita

:Seberapa besar kepuasan yang diperlihatkan masyarakat
terhadap IBEKA?

Mbak Anggun

:Hampir 100% masyarakat selalu mengikuti semua partisipatif .

Devita

:Hambatan atau kendala komunikasi apa yang trejadi saat
berlangsungnya proyek?

Mbak Anggun

:Untuk hambatan komunikasi, IBEKA selalu kualahan dalam
berbahasa Jawa Daerah sana dan ini menyebabkan IBEKA selalu
menggantungkan mbah Wajiman saat sosialisai. Waktu yang
diperlukan

lebih lama

karena

wilayah

Gunungsono

itu

pengunungan dan sangat luas jadi IBEKA harus melakukan
sosialisasi lewat perkumpulan satu-persatu Rt, rasa kecemburuan
antar Rt yang tinggi menyebabkan IBEKA harus bersabar dalam
mensosialisasikan proyek.

Informan 4
Peneliti

: Devita Nurlaila

Subjek

: Pak Salaman (Warga dan Ketua RT 18)

Waktu

:Jumat, 14 Februari pukul 13.00 WIB

Tempat

: Di Balai Desa Kelurahan

Devita

:Sejak kapan masalah atau kesenjangan yang ada di Gunungsono
sudah terjadi?

Pak Salaman

:Ya, sejak pembuatan waduk kedung ombo dulu.

Devita

:Dalam bentuk apa masalah atau kesenjangan ini terjadi?

Pak Salaman

:Banyak mbak, tapi masalah yang paling penting kekurangan air
bersih.

Devita

:Bagaimana tanggapan atau bantuan dari Pemerintah Daerah
dalam menangani masalah yang ada di Gunungsono?

Pak Salaman

:Pemerintah Daerah juga sudah pernah memberi bantuan seperti
PAMSIMAS tetapi itu tidak bertahan lama.

Devita

:Bentuk apa bantuan yang sering diberikan Pemerintah Daerah
saat ini?

Pak Salaman

:Pemerintah Daerah seperti PAMSIMAS atau penyedia air minum
berbasis masyarakat dulu pernah ada mbak dan berpusat di RT
18 tetapi itu juga tidak lama berjalan, karena air yang tidak
tercukupi bahkan untuk RT 20 dan 21 mereka belum pernah
mendapatkannya karena air yang tidak tercukupi untuk seluruh
masyarakat Gunungsono, bantuan dari Pemerintah Daerah hanya
saat musim kemarau yakni berupa truk tangki-tangki PDAM.

Devita

:Setelah datangnya IBEKA, bagaimana tanggapan masyarakat ?

Pak Salaman

:Alhamdulillah mereka semua menerima mbak.

Devita

:Melalui apa masyarakat dalam membantu projek fasilitas air
bersih ini?

Pak Salaman

:Masyarakat Gunungsono ikut berperan aktif dari mulai
perkumpulan-perkumpulan dan yang terpenting masyarakat
banyak menyumbangkan tenaga, atau alat.

Devita

:Dari pembangunan fasilitas air bersih ini, pencapian atau
keinginan apa yang diinginkan masyarakat Gunungsono selama
ini?

Pak Salaman

:Tentunya yang paling utama air mbak, bisa lancar tanpa
bersusahpayah lagi untuk naik turun mengambil air. Keinginan
untuk perekonomian yang lebih baik sebelumnya masyarakat
hanya bisa bertani dibantaran waduk dari adanya air ini
diharapkan masyarakat bisa bertani dipekarangan rumah untuk
menabah penghasilan mbak.

Devita

:Untuk pembangunan proyek bagaimana sikap yang ditunjukkan
IBEKA sebagai lsm yang datang?

Pak Salaman

:Orang-orang IBEKA baik semua, mereka sabar dalam
membantu masyarkat dan perhatian.

Devita

:Adakah kendala-kendala dalam menjalankan partisipasi atau
partisipatif masyarakat?

Pak Salaman

:Untuk kendala sedikit yang terjadi mbak, seperi kemarin saat
pembangunan pondasi WTP jika ada masyarakat Gunungsono
yang tidak ikut gotong royong maka akan diberi sangsi berupa
denda untuk mengisi kas pengelolaan WTP itu sudah menjadi
musyawarah bersama. Jika masyarakat dari awal tidak bisa ikut
berpartisipasi maka kebijakan dari masyarakat lain dan Rt
setempat akan memeberikan denda berupa pembelian air sebesar
250.000

per

kepala

keluarga

bila

masyarakat

tersebut

membutuhkan air dari projek fasilitas air bersih ini. Semua

keputusan ini semata-mata untuk pengelolaan lanjutan dan
supaya tidak ada rasa kecemburuan antar masyarakat.
Devita

:Diwaktu kapan partispatif masyarakat Gunungsono dapat
diikutkan dalam pembangunan proyek tersebut?

Pak Salaman

:Dibagi perminggu mbak, di Gunungsono mempunyai 204 KK
yang tersebar di empat Rt dari Rt18 itu ada 80Kk, Rt 19 ada 38,
Rt 20 ada 44, dan Rt 21 42 dimana setiap IBEKA membutuhkan
bantuan masyarakat seperti gotong royong maka kami sebagai
ketua Rt akan berkoordinasi bersama dan dilakukan secara
bergilir setiap Rt.

Devita

:Siapa saja yang mengikuti partisipatif ini pak?

Pak Salaman

:Semua mbak, dari mulai bapak, ibu, sampai dengan muda mudi
Dusun.

Devita

:Setelah partisapatif ini berjalan dan proyek dalam pembangunan,
apakah ada dari masyarakat Gunungsono yang dijadikan
pengelolaan lanjutan setelah IBEKA selesai di Gunungsono?

Pak Salaman

:Ada mbak, bernama kelompok “Tirta Mulia”.

Devita

:Siapa yang menjadi kelompok tersebut?

Pak Salaman

:Ada beberapa mbk dari mulai operator, pengawas, ketua,wakil,
sekretaris dan juga bendahara. Dari mulai Mbah Wajiman, Mbak
Desy, Pak Sunaji, Pak Sunarto, Sugiarto.

Informan 5
Peneliti

: Devita Nurlaila

Subjek

: Mbak Desy (Warga dan Anggota Tirta Mulia)

Waktu

:Jumat Februari

Tempat

: Via Online(Whatsapp)

Devita

:Setelah berjalannya waktu proyek fasilitas air bersih ini
dibangun,

langkah

apa

yang

diberikan

IBEKA

dalam

pengelolaan lanjutan?
Mbak Desy

:Setahu saya membentuk kelompok lanjutan “Tirta Mulia” mbak,
untuk pengelolaan, sedangkan untuk muda mudi kita diajarkan
dalam mengenalkan waduk sebagai tempat wisata.

Devita

:Sejak kapan perkumpulan itu dibuat?

Mbak Desy

:Sekitar 10 Desember 2019, dan didaftarkan ke badan hukum
oleh notaries pda tanggal 14 Januari 2020 dengan nomer
pendaftaran 6020011433100777 mbak.

Devita

:Apa tujuan dalam pembentukan perkumpulan tersebut?

Mbak Desy

:Tujuannya untuk pengelolaan lanjutan oleh warga, seperti
pengelolaan operator dan teknis jika terjadi kerusakan dari WTP
fasilitas air bersih ini.

Devita

:Melalui media apa IBEKA dalam menjelaskan kinerja WTP
atau water treament proses kepada para anggota tirta mulia?

Mbak Desy

:Kalu untuk kinerja WTP bagian operator yang paling paham
dalam pengelolaan lanjutan, sedangkan untuk kami seperti
skretaris, bendahara dan ketua serta pengawas bekerja sebagai
admin

atau

pendamping

operator.

IBEKA

dalam

mensosialisasikan lebih kepada contoh jika terjadi gangguan
mesin atau yang alinnya.
Devita

:Komunikasi dalam bentuk apa dan bagaimana IBEKA lakukan?

Mbak Desy

:Mereka lebih senang berkomunikasi dalam kelompok kecil dan
menjelaskan satu persatu kepada masyarakat yang terlibat,
selanjutnya IBEKA akan mensosialisasikan ke masyarakat yang
lebih luas seperti dalam perkumpulan RW, Rt dan pemuda
pemudi.

Devita

:Adakah kendala-kendala yang terjadi dalam penyampaian
komunikasi IBEKA terhadap anggota tirtamulia atau masyarakat
lainnya?

Mbak Desy

:Kendala yang sering muncul bahasa penyampian kadang tidak
mudah dipahami jadi mbak Anggun lebih sabar, kadang
perasaan malu dalam berpendapat, waktu yang cukup lama
dalam menjelaskan pada msyarakat tentang WTP atau yang
lainnya.

Lampiran 3
Dokumentasi Foto dan Foto Wawancara

A. Foto WTP (Water Treatment Process), atau tempat pengolahan air
waduk menjadi air layak pakai di Rt 21.

B. Dokumentasi syukuran dalam pembukaan pemabangunan proyek bersama
dengan bapak Iskandar

C. Foto Persebaran Fasilitas Air Gunungsono dari Rt 18 sampai dengan

Rt21.

D. Tandon-tandon Air atau tempat penampungan air sebelum ke rumah
warga

E. Tandon air ke dua di Rt 18

F. Proses Wawancara dengan mbah Wajiman(sesepuh Gunungsono)

G. Foto Dokumentasi dengan Bapak Salaman (warga Gunungsono Rt18)

H. Sebagian Tim IBEKA

I. Foto kegiatan Edukasi IBEKA bersama dan remaja Gunungsono
bekerjasama dengan “kecil bergerak”.

J. Stiker Kegiatan edukasi IBEKA dan remaja Gunungsono dengan
“kecil bergerak”

K. Observasi peneliti saat pembahasan lanjutan dalam proyek fasilitas
bersama masyarakat saat perkumpulan Rt setiap selasa legi.

Lampiran 5
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama

: Devita NurLaila

Tempat, Tanggal Lahir

: Karanganyar, 14 Juli 1997

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Alamat

: Ginung

Rt02/Rw02,

Gajahan,

Colomadu,

Karanganyar, Jawa Tengah
Status

: Mahasiswa

Kewarganegaraan

: Indonesia

No. Hp

: 089629749765

E-mail

: adevisit6365@gmail.com

Riwayat Pendidikan
2002-2004

: Tk Darmawanita Gajahan

2004-2010

: SDN Gajahan Karanganyar

2010-2013

: SMPN 2 Colomadu

2013-2016

: SMK N 7 Surakarta

2016-2020

:Sedang Menempuh Jenjang S1 Komunikasi dan

Penyiaran Islam
IAIN Surakarta

