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Stategi Pembangunan daerah Melalui Riset Komunikasi

Siti lfumsiah

Abstrak

Di Dakm proses percflcaruun pcmbangoun naiorul fun fukm meuuiadhan otonorni dicrdh, Mdkd
diperlakan'hcrlibiun oleh beberapapihih baik itu ohh aparatpcmqinwh-daaah, maupan obh masyarahat

itu sendii Kctcrkbaun setttu clemcn tndsyarahat iru bisa dikhat dalarn bennh pitisipasi ma$arahat
Rogm (1970 komunikasi aup l;angap sebagai prpanjangan ungan paia percncana paneri.nuh,
fun fangsi utarnarrla alahl, anuh mcndapathan duhungan m*yaahat dan partisipasi mayaidhat dalam
pelakaruan ttncatu+encana pembanganan Dafi pendapa fug*_ ki iel4t bahwd saiap pembangatutn fuhn
rua* bangnldngncrrrqdngpcraunpcntingaddhh nasyaakA dan karenanlapemeriiuh dakimcknca*an
homanih*itqwpet{*nempdtatikanstmtqi apayangdapatdlgnuhdn *ndth m*yampaihanpesan sehingga efeh

yang diharaphan itu saui dcngan barupan.

Un*h mclihat hebcr$asilan std@ pntbangaun yng dilahrhan oleh Pemninta.h Daerrt, bisd dildhuhdn
dengan mckhuhan riset homunihasl Risa komunihasi ini bisa dikhahan mnh mclihat partisipasi auupafl ?ros6
koianikasiyangdi.lahuhan ohh Penurinub Dacrab apahab sattai dangan barapan. Stritegip;mbangunan datz*
bena* ris* bomanihasi yrrg nerrryrukan teknik uisualisasi, uttwdn&tnt, dan helompok herja yang berbasis

hpangan unwh mmghasilkanlncndapathan infornasi yng digwuhan ana* maancangprogratn, 
-mairi, 

media

dan trunde komanikasi yng efcktif bagi atju.n pembaryarun una* menjamin haesuaian d,an hepemilikan obh
nasyarahat

futirdn ini benuMuna*mclihostratqi Pcmbangunzn Dacrah mchlai Rhet l{omunihasi.

I(ata kunci. : Strategi, Riset, P*rebarrgfffiar* komanikasi

l. Pendahuluan

Penelitian diterjemahlsn dari kata 
oResearch'

(Inggris) yaiffi re (kembalt) .lq* serffcb (mencari)

atau rnencari kernbali yang kemudian p?ra, ahli
meneriemahkann'ya sebagai triset. Ftrillwa.y (1956']

mengatakan bahwa penelltian d&k lain darl $e$uatu

metode $rudi yans dilakul€n seseorans meXalui

penyelidil€n yffig had-hati dan sernpurna terhadap

suaru rnasalah, $ehinga dip"roleh penn€cahan

ytrtg tepat terhadap rnasalah ter$ebffi. Sementara

iru \Yhitney (1960) rne"ngemutffifran pensertian

penelidnn adalah penffirian aftffi s€sffirtu {inquiry}
secara sistemads dengan penekanan bahwa pencarian

ini dilakuke& rcrhadap Enasalah-Erlasaleh fang d*p*
dipecahkan. Dengan dasrftikian selain Errerrrpetr(an stratu

pros€s dam rneffide! penelidan diharapfiean rnempu

menmri nla$elah yarig df,rcliti {probfmt
so luifili.. rrcudjiardhardjo" con f,.,l I 4$gcrcetitian-da.ffi-

Pffigefirbangan-ilrrcea-pen.
Ha[ trrupa i*rge diung$ffipk#n oleh

lkiy*fiono bahlva Riser (penelkian) berami "to

search for, to find'. $alam ba&'asa tredfi rlset berasat

deri leam 
*rd 

yang ardrrya $aS! dan 
*cercief 

)rang
,arrtnya, ffreneui. Smra s$Etrm ri$er fuerargE 

*megrcari

infornnasi tentang $esuerf;,r'(Eookfng infcrmadons

about something). Bisa juy* diardkan sebagai sebuah

uaha unruk rnenemukan sesuatu (an aftempr to
discover somethirg). (Ksiyanrono, 2AA6;L) 

"

Berdas *r16n pengerrian diatas, rnaka riset
(penelidan) adalah suatu kegiaran y*ng dilakukfft
unruk menc:lri inforrnasi yeft& dilakukan melatrui

suatu prosedur/aruran-aturas yatrgdiberlakukan.

Riset dalam kehidupan $angar diperlukan
seb*gai upaya,pengembangan dan memecahlmn suatu

per$oalan kehidupan. Pennan {aatan riser ini banyak

dalam berbagai kepentingan, salah sarunya adalah

pernanfaatan bagi pernbangunano

Pemanfaatan riser bagi pembangunaf,l dan
perkembangan suaru bangsdda€rah sansadah pendng.
Berdasarkan tulisan Rahandio dikamkan bah*na, daig

berbagai lircrarur dan media nrirs$a, dap* dlkerasrui

bahwa Eernyara ddak ada saru nesare lnaiu di dnrnia yang
berhasil dalarn pembangunan tampa didukung oleh
kg*rrn p€nelirian" Ada anggopeniiik dilihm $#cara

sepinms) bahwa penelidan hany* dapar dfll*kmkan

oleh nryar;a-nElara maiu. A*ffi*paffi ini karena mereka

mernpunyai dana dan rer!frga penetriri yang ftlernadai;

terapi ternyata sebantrralc 9S06 dari bie]re pcrlelirian di
dunia ini dilaluarlffiE $sr&dd penetriciaan-penelid:in di
negasa berkennb*ng. Bes*rmya bflaya fans diE<eluarkan

I kn di Unmersitas Fersade Esdrruresia Yltx,Iae*rta"
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uans dan tenaga yang dipergunatrGn tetapi yang paling

penting adalah manfaat dari penelitian ersebut brgt
pembangunan negara-negara berkembang.

Khususnya bagi negara-negara berkembang

seperti Indonesia, peranan penelitian dalam sejarah

perribangunan bangsa sudah ddak perlu diragulsn lagi.

Melalui penelidan-penelitian yang pernah dilakul€n
maka segala masalah atau potensi yang ada selama

proses pembangunan berlangsung dapat diketahui.

Hanya sengan penelitian sehingga informasi/ data

yang relatif lengkap dapat diperoleh.

Perencanaan 
-p.*bangunan 

harus selalu

didasarkan kepada ,Jat;,,l inforrnasi yang diperoleh
melalui penelitian. Adalah sangar tidak mungkin untuk
merencanal<an pembanguRan tanpa penggunaan data

yang terpercaya. Hasil pengujian-pengujian, evaluasi

dan tinjauan kembali terhadap kegiacan pembangunan

hanya dapat diketahui apabila penelidan dilaksanakan.

Demikian penelidan mernegang peran pendng dalun
setiap pengambilan keputusan atau langlah-langkah

dalam segala aspek pembangunan " (mud'iiaraltardjo.

c o m / . . . / 1 4 0 -p e ru e li t i aru - dan-p e ngeru b angan- i lmu-p e n)

Penelician dan lembangunan pada dngkar
lokal adalah Cua hal yang sama pentingnya. Kedua hal

tersebut saling dibutuhlen dan membutuhkan dan

berkaitarl. Dimana Secara ideal, penelitian diinspirasi
dan ciilakukan unruk kepentingan pembangirr"rr,
sebaliknya pembangunan yang berhasil renrunya

clidasarkan pada rekornendasi-rekomendasi hasil

penelirian. i * *. b atu k ar. info / h o mun i, tas /, .., /p e ru e litiAn-
da n 2 eru b an gunan * da e ra h

Pentingnya Penelitian (riset) dalam
pembangunan ini adalah dimaksudl<an untuk
mengembangkan daer*h. p.nelitian merup&an dasar
(basic) bagi pengambilan keputusan sedap langkah-

langkah pelalaanaan dan perencanaan pembangunan.

Melalui penelitian maka diharapkan akan diketahui
kondisi suatu daerah sebelum meluncurkan keputusan

atau melakukan pembangunan suaru daerah. b.rrg"t
kata lain pembangunan bisa dilakukan atau lebih
tepatnya akan efektif dilakukan setelah melakukan
riset.

Jadi, melalui riset akan terkumpul fakta-

fakra. Fakra-fakra ini akan dijadikan landasan dalam
merencanakan program pernbangunan. Kemudian
Pemerintah Daerah harus meqronitor perkembangan

apakah yang sudah direncanakan sedang berjalan
baik atau apakah perubahan perlu dibuat. Akhirnya
Pernerintah Daerah ditunrur mengevaluasi apa

yang telah dicapai agar dapat meneniut rn r.r."ir*
untuk rnasa depan. Sehingga dapat dikatakan
bahwa, penelitian ini bisa dilakukan mulai dari awal

perencanaan. pembangunan samapi dengan tahap
evaluasi pembangunan.

' .,,Bercluiartan hz( terse6ut diatas,- Riset
ddam Pemerintah Daerah seharusnya dilakukan
berkesinambungan dan tak berkesudahan, agar
pembangunan yang dilaksanakan tepat r"""rar, &n
sssrrai dsngan yang direncanakan.

Salah satrl pinefti* yang bias dilakukan untuk
kepentingan pembangunan adalah penelitian
komunikasi. Penelitian (r1set) komunikasi menyangkut
berbrga,i hd mulai dari riset komunikator, pesan,
media, komul-rit<4n dan efek dalam proses komunikasi
tersebut.

2. Pembahasan

2. 1. Riset Ibmunikasi dan Pembangumn

. .Seperti 
telah dibahas diatas, bahwapentingnya

riset dalam pembangunan mulai dari plr.t c"nran
sampai dengan mhap evaluasi pembangunan. Hal
tersebut menunjukan bahwa, Pemerintah Daerah
perlu melakukan suatu penelitian yang berkelanjutan,

{* sffr satu riset yang bisa ailaki*"i adalah a.rrga"
nset komumlssr.

_ fGmunikasi merupakan proses pertukaran
anda dan lambing ddam kehidupan manusia.
Proses p.rtuli"ran tlrrd" d* lambarig ini disebut
pula sebagar proses pertukaran pesan,-karena pesan
mcrupakan 

.sepemngkat tanda dan lambang 
-yang

disusun,5edcmikian rupa sehingga -.ngind.r"[
makna (informas| Uagi or"ng liin. J"dI ru*i
lingkup riset komunikasl berkailan dengan produks'i
serta pertukaran pesan dan pengaruhnya terhadap
kehidupan manusia (Ikiyantono, 2006:12).

Proges fienyampaian pesan itu terja&
melalui kgmponen-komponen 

-komunikasi. 
P.rart

berpindah dari komunikator (pemberi informasi)
kepada komunikan (penerima pesan) melalui media
dan akibatnya akan memunculf<an efek. Berdasarkan

komponen-ko,pponen komunikasi tersebut maka
ruang lirigkup dari riset komunikasi mencakup :

1. Studi Komunikator (who), yaitu stufi mengenai
penyampai pesan, dalam hal ini bisa individu
ataupun institusi. Sebagai contoh dalam
pembangunan riset komuri-ikasi ini adalah risec

mengenai lredibilitas seorang pemimpin, evaluasi
pemimpin (Kepala Daerah), Opinion kader
ataupun riset mengenai lembaga yang ada dalam
pemerinuh Daerah dalam menyampaikan pesan
pada masyaral<at itu dinilai sepeiti apa. Kayizrn ini
pemimpin/Kepda Daerah ataupun institusi yang
menyampaikan pesan tersebut. 

-

2. Srudi Peian (Says \7hat), Yaitu studi mengenai isi
pesan,verbalmaupun nonverbal. Studi ini meneliti
tentang efektifitas pesan, pemahaman pesan, dr'
opini 

-terhadap 
pesan yang disampaikan. Sebagar

contoh misdnya efektifitas pesan komunikasi

f.ryrS di.ampaikan oleh K.p"l" Daerah yang
dikaji dari isi pesan, gpmbar maupun warna yan[
digunakan dalam menyampaikan pesan tersebut.

3. Stu& Media (in which Channel), yaitu studi
mengenar mcdianya Gdurannya). 

'frji* 
ini
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rnenyangkut penelitian terhadap media yang

Cigunakan dalam penys.mpaian pesan, rnedia apa

yang digunakan, efektifiras rnedia, jenis media

yang digunakan. Sebagai contoh penelidan rnedia

bila dikaitkan dengan pembangunan adalah

penelirian efektifitas rnedia yeng digunalen oleh

Pemerintah Daerah dalam menyampaikan pesan

mengenai partisipasi dalarn Pilkada melalui

medL pamflet, apakah isi media dalam bentuk

verbal ataupun non verbal tersebut climengeri dan

dipahami oleh masyarakat.

i. Studi Iftalayak (to Vhom), yaitu srudi mengenai

khalayak atau komunikan. Kajian ini menyangkut

penelitian tentang khalayak sebagai penerirna

pesan, bagaimana pesan tersebut di terima oleh

khalayak, opini khalayak, persepsi khalayak, minat
khalavak ataupun partisipasi khalayak. Sebagai

contoh adalah penelidan mensenai partisipasi

khalayak pada pembangunan Daerah.

5, Studi efek (with whar effeet), yairu studi rnengenai

terpaan pesan. Efek adalaah dampak dari terpaan

pesan. Sebagai contoh adalah penelidan rnengenai

efek yang dimunculkan dari terpaan komunilnsi
mengenai isi pesan pembangunan atau efek

dilihat dari media yang digunakan ataupun efek

karena laedibilitas komunikatornya, bahkan eftk
yang dilihat dari sisi penerima pesannnya.

Ke lima studi tersebut bisa dilakukan

penelitian secara [<eseluruhan ataupun hanya pada salatr

satu studi saja. Studi-studi tersebut bisa diterapkan

pada semua tingkatan ataupun pada berbagai kegiatan

mulai dari penelitian dalam organisasi/perusahaan

maupun penelitian dalam pemerintahan.

Berbagai penelitian komunikasi 'dilakukan

dalam kajian ini 
"alrfr 

penelitian di pemerintahan

addah bertujuan untuk memberika masukan

pada pemerintah daerah dalam meningkatkan

pelayanan pada masyarakat dan menjalankan tujuan

pembangunan yarrlg telah direncanakan. Berbagai

penelitian komunikasi yarg dilakukan j.rg* diharapkan
memberilcan masul<an bagi Pemerintah Daerah dalam

merumuskan kebijakan daerah unde mewuiudkan

kualitas layanan civil. Dan jog" memberikan gambaran

untulc pengambilan keputusan dan mementukan

kebijakan program apa yang tepat bagi pelayanan

masayral<at.

2,2, Pemanfaatan Penelitian Komunikasi bagi

Pembangunan Daerah

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa

penelitian dalam hal ini adalah penelirian kornunikasi,

merupal<an hal yang penting unruk dilakukan. Untuk
itu perlu kita baha"s berb4gai penelitian komunikasi

yant bisa dilakukan *rrt*rk memberikan dan

*.,i rnl*g pembangunan daerah. Berbagai penelitian

komunikasi yang bisa dilakukan antara lain :

1. Perancangan Komunikasi Visual dalam

mendukung Promosi Kawasan \Wisata

2. Program Komunikasi Pernerintah dalam
Mengkomunikasikan \flilayah Industri

3. Partisipasi Masyarakat dalam Paembangunan

Daerah

4. Pemanfaatan Medialvlassa dalam Mempromosikan
IGwasan \ilisara

5. Strat-egi l<omunikasi Pernbangunan dalam
Pembangunan Daerah

6. Komunikasi Pembangunan Pemerintah Daerah

dalam Menanggani Pemulihan lokasi Bencana

7. Tingl<at Partisipasi Masyarakat dalam Program

Pemban$unan

8. Kegiatan Pemerintah Daerah dalam Periklanan

Usaha Kecil dan Menengah

Berikut adalah hasil p.rr.lirian komunikasi yang
pernah dilakukan beiLaitan d.engan pembangunan
daerah.

1. Penelitian dengan judul Komunikasi Pcmerintah
daerah dalam"Prograrn Pembangunan kembali
daerah wisata Panrai Pasca b-eneana (Studi

Komparadi Komunikasi Pembangunan Pemda
, Kabupaten Ciamis ]awa Barar, Pernda Kabuparen

Cilacap Jawa Tengah dan Pemda Kabupaten
Bantul DIY). Berdasarkan hasil p.rr*litian
tersebut didapatkan bahwa; (l) Terdapar

perbedaan-perbedaan y{Lg cukup mendasar

atas sikap pemerintah daerah khususnya dalam

pelibatan rnasyarakat dalam proses komunikasi

pembangun-an terkait dengan penyihp* ,,

menangani bencan ayangmelanda kawasan wisata

pantai di daerahnya. Komunikasi Pemba,ngunan

Pemda Ciamis dalam menangani p.mulihan
lokasi' wisata Pantai Pangandaran Ciamis telah

I berhasil menyusun progr* pemulihan ekonorni
masyarakat dan melibatkan mereka dalam
uh*pperencan aan meskipun tidak terlibat lagi
dalarn tahap pelaksanaa,n dan eveluasinya, rnrrg*t
berbeda dengan yang terjadi di lokasi wisata

Pantai \$Tidarapayung Cilacap dan Pantai Parang

Tiitis Bantul. Di Pantai \Tidaiapayung sama sekafi

tidak terdapat program ,.rp"i* yrrig membuar
lokasi wisata dan kehidupan perekonomian

masyarakat menjadi lebih baik dibandingkan
sebelu*nr_a. Bahkan karena tiadanya komunikasi

)rang terjadi antara pemda serempar aras program
pembangunan yang jelas menjadikan kegiatan

kepariwisitaan di lokasi ini berjalan di rempar.

Sementara program yang dilaksanakan p.*da
Bantul di p*ni*i f*r""f Tiitis merupaLan ide
lama yang telah ada sebelum terjadi bencana

Namun kemudiandengan terjadinya bencana

gempa pembangunan relokasi kegiaran usaha

bugimasyarakat seolah-olah mendap atkan pemicu
dan momenftrm unruk *.["k anakan nya.

Keberhasilan relokasi kegiatan usaha ini fid.,k rrg

35
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adanyakomunikasi pembangunan yang memadai

dari pemda kepada masyaral<at sekitarlokasi

wisata. (2). Tingkat partisipasi rnasyarakat

dalam program komunikasi pembangunan

yangterjadi sangat berbeda di tiga lokasi yang

diteliti. Kesemuanya sangat tergantungdari

inisiatif masing-masing Pemerintah daerah dalam

rnelakukan komunikasipembangunan terhadaP

masyarakatnya- Bila di Pantai Pangandaran,

m asyarakatdi I ib atkan di awal p erencan aan P ro gram

dan program yang disusun dilatcsanakanoleh

pemerinah. Maka sangat berbeda dengan yang

terjadi di lokasi wisata PantaiWidaraPayung"

Karena tidak ada- program pemulihan atau

penataan ekonomimasyarakat kawasan pantai

dari pemerintah daerah maka pelibatan

partisipasimasayarakat menjadi mandiri dan ddak

bergannrng dengan bantuan pemerintah"Muncul

kelornpok mandiri masyarakat yaitu SIBAT yang

peduli adanya bencana dikawasan wisate, tempat

rnereka tinggal dan hidup serta berjalan tanpa

proseskomunikasi yang intens dengan Pemerintah
daerah nya. Sementara untukmasyarakat Pantai

Parang titis sudah dalam tahap menerima karena

prograrn initelah direncanakan pemda Bantul dua

tahun sebelum dilaksanakan dan menjadipemicu

dengan terjadinya bencana gempa yang melanda

Kabupaten Bantul dan sekitarnya. (Bekti dan

Runtiko, Agus.2007).

2, Kegiatan Pemerintah daerah dalam Periklanan

UKM (Studi Kasus Mengenai Pemerintah

Daerah ddam Periklanan Usaha Kecil dan

Menengah di Kabupaten. Penelitian ini didasari

oleh pentin Blfa Pemerild dan dunia usaha

mengembangkan langkah-langkah strategis

yang bersifat inovatif dalam memb erdayakan

tlKM dengan menumbuhkan lingkungan usaha

yang kondusif dan memberikan dukungan

pensuatan agar UKM mampu bersaing secara

global.(Departemen Koperasi dan UKM,
)COC( : 4). Pernyataan tersebut menunjukkan

bahwa pemerintah harus berupaya untuk

menginformasikan atau mengkomunikasikan

potensi yang ada di daerahnya terutama produk-

produk UKM argar dikenal, diminati d",r.* dibeli

oleh konsumen lokal, nasiond, regional maupun

internasional" Komunikasi pemasaran meruPakan

usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik

terutama konsumen sasaran rnengenai keberadaan

produk. Komunikasi pernasaran memegang

peranan yang sangat penting bagi Pemasar

karena ranpa komunikasi pemasaran, konsumen

maupun maqFarakat ,..*i, keseluruhan tidak

ekan mengemhui keberadaan produk di pasar.

Salah satu bentuk komunikasi pemasaran addah

iklan. Mengingat pentin gnya kegiatan periklanan

dalam pemasiuan suatu produk termasuk

produk UKM maka di era otonomi daerah ini
pemerinah daerah harus menjadi frsilitator di

' bidang periklanan UKM,agar produk-produk
yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk
yang sejenis, laku terjual di masyarakat, dan

selalu tercipta permintaan-permintaan baru.

Keberhasilan dari kegiatan periklanan ini akan

mampu meningkatkan araf hidup, kesejahteraan

serta harga diri pelaku UKM maupun Pemerintah

Daerah. Dari sini muncul pertanyaan tentang

sejauh mana Pemerintah Daerah telah memahami

hal tersebut dan bagaimana perhatian dan sikap

yang tertueng dalam bentuk kebijakan dalam

hd tersebut. Berangkat dari adanya beberapa

fenomena di atas perlu dilakukan penelitian

lebih jauh tentang kegiatan periklanan yang

dilakukan Pemerintah Daerah khususnya di
Kabupaten X dalam upaya pemberdayaan dan

pengembangan UKM. K"li* ini penting karena

hasilnya diharapkan dapat memberi gambaran

, brg, pihak-pihak yang berkepentingan mengenai

kegiatan periklanan dan menjadi salah satu dasar

pertimbangan ddam pengambilan kebijakan

dalam hal pember&yaan UKM. Selain itu
sepanjang penelusuran peneliti belum terdapat

penelitian yang mengkaji masalah tersebut

khususnya di Kabupaten X (gudangmakalah.

blogspot.com/20 1 0/0 1 /kegiatan-pemerintah-
daerah).

Berdasarkan kedua contoh hasil penelitian

tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa

penelidan dapat dilakuan dalam beberapa kajian

komunikasi, mulai dari permasdahan pariwisata

sampi dengan permasalahan ekonomi. Berbagai

ka;ian dalam penelitian komunikasi tersebut dapat

dilakukan yang kemudaian hasilnya bisa dimanfaatkan

oleh Pemerinah Daerah sebrgai masukan dalam

melalsanakan pembangunan daerah.

2.3. Strategi pembangunan Melalui Riset

[(66rrnikaei

Strategi addah suatu taktik atau cara yang

digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi iru

ada ddam suatu perencanaan. Begitu pula da.lan-"

perencanaan pembangunan diperlukan suatu strategi.

Dalam perencanaan pembangunan yang merupakan

suatu fungsi utama Manajemen Pembangunan

yang selalu diperlukan karena kebutuhan aken

pembangunan lebih besar dari sumber dtya(resourca)

yang tersedia. Melalui perencanaen yang baik dapat

dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara

efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang

optimd dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia

dan potensi yang ada.
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Sog* {1994) memberikan pensertian tentang

pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian

usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana

dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara

den Femerintah, menuju modernitas dalam rangka

pembinaan bangsa (nadon building)".

Beberapa ahli menganjurkan bahwa

pembangunan suatu daerah seyogyanya mencakup

tig- inti nilai (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000):

1, Ketahanan (Sastenance)z kemarnpuan

untuk rnemenuhi lcebutuhan pokok,

(pangan, paPan, kesehatan, dan

proteksi) untuk menlpertahankan hidup"

2, Harga diri (Sulf Esteern)'" pembangunan haruslah

meman usiakan oran g. Dalam ard luas p emban gunan

suatu daerah haruslah meningka&an kebanggaan

sebagai manusia yang berada di daerah itu.

3 . Fre e dn mfr o m s e r u i tw dekebebasan b agi setiap individu

untuk berpikir, berlrembang, berperilal<u, dan

ber us aha un tuk berpartisip asi dalam p emb angunan.

Terkait dengan perencanaan pembangunan,

menurut Bintoro (19S0), ursur- unsur pokok

yang harus tercakup dalant perencanaan adalah: (1)

adanya kebijalcsanaan atau suategi dasar rencana

pembangunan atar.r sering disebut dengan tujuan,

arah, prioritas dan sasaran pemb-angunan; {2) adanya

kerangka reneana atau kerangka makro rencana; (3)

perkiraan sumber-sumber pembangunan, khususnya

yang digunakan untuk pernbiayaan pernbangunan;

dan (4) kerangka kebijakan yang konsisten.

Berbagai kebijakan perlu dirumuskan dan kemudian

dilaks;akan" 
-Dalam 

konteks Indonesia, perencanaan

pembangunan menjadi penting mengingat sumber-

sumber ekonomi ya.ng semakin terbatas dan akan

menjadi habis, jumlah penduduk yang sangat besar

dan beragam, tingkat pendidikan dan kemampuan

manajerial yang masih rendah

Dalam menjalankan pembangunan daerah,

maka diperlukan strategi salah satu cera yang

dilakukan adalah melalui penelitian komunikasi.

Apabila kita kaitkan dengan kedua penelitian yang

pernah dilakukan seperti yang telah dijetaskan

tersebut diatas, menunjukan pentin gnya' penelitian

komunikasi dalam pembangunan pemerintah Daerah.

Dimana hasil penelitian yang dilakulen dapat

digunakan bagi pengembangan daerah itu sendiri.

Melalui penelitian komunikasi akan dapat diketahui

permasalahan-permasalahan apa yang muncul dalam

pembangunan. Dengan mengetahui permasalahan-

permasalahan tersebut, maka akan dapat diketahui

strategi apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah

daeraf, diam'*.Ltcanakan pembanguanan Daerah.

Dengan demikian penelitian yang
' 
dilakukan ik n memberikan i<ontribusi dalail
strategi pembangunan berikutnya. fuIaka dengan

kata lain strategi pembangunan dapat dilakukan

melalui berbagai riset, dan salah saunya adalah riset

komunikasi.

3" Simpulan

Penelitian merupakan dasar (basic) bagi

pengambilan keputur*n seriap langkah-lurgk"i
pelaksan4an dan perencanaan pembangunan. Untuk
itu diperlukan suaru penelitian yang bisa menunjang

pelaksanaan pembangunan daerah rersebur. Salah

satu bentuk penelitian yungdilakukan adalah dengan

melakukan penelitian komunikasi. Dengan demikian
bisa dikatakart' bahwa Pemerintah dapar membuar

suatu strategi pembangunan daerah melalui riset

komunikasi iertebih dahutu, tgr apa yang menjadi

tujuan pembangunan tersebut dapat dilalcsanakan.
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