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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi pembangunan yang 

dilakukan oleh BUMDes Tujuh Maret dalam mengelola rendahnya partisipasi 

nelayan pada program BUMDesnya. Bumdes merupakan bagian dari 

pembangunan desa sebagai implementasi dari SDGs Desa. SDGs (Sustainable 

Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda 

pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara menyusul berakhirnya 

Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) pada tahun 2015 (Iskandar, 2020, p. 8). 

SDGs merupakan tonggak baru dalam pembangunan nasional dan dunia dan 

merupakan karya masyarakat global untuk melanjutkan Millennium Development 

Goals (MDGs) untuk kehidupan manusia yang lebih baik (UN, 2015 dalam 

Iskandar, 2020, p. 8). Terhitung hingga saat ini, SDGs diintegrasikan ke dalam 

agenda pembangunan nasional, dan kemudian di banyak daerah, terutama di 

tingkat provinsi dan beberapa kabupaten, SDGs diintegrasikan ke dalam agenda 

pembangunan daerah. 

Iskandar berpendapat bahwa desa sebagai unit sosial merupakan variabel 

penting dalam kemajuan Indonesia. Oleh karena itu jika ingin Indonesia maju 

maka kemajuan desa itu penting dan penting untuk diwujudkan, sebab desa adalah 

Indonesia dan Indonesia adalah desa itu sendiri. Desa merupakan ruang teritorial 

terkecil di Indonesia yang memiliki kompleksitas masalah sosial ekonomi. Desa 

merupakan perangkat bukti untuk mengidentifikasi berbagai isu pembangunan. 
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Jika masalah sosial ekonomi pedesaan dapat diselesaikan, sebagian besar 

tantangan pembangunan Indonesia akan teratasi (Iskandar, 2020, p. 19). 

Mengingat hal ini dan belajar dari hasil implementasi MGD sebelumnya, 

yang dikutip dari artikel Reza (2021) pada sdgsdesa.kemendesa.go.di, prioritas 

SDGs adalah mengubah strategi dan metode, dan menyesuaikan dengan kondisi 

Indonesia, baik itu kondisi sosial dan ekonomi, budaya dan kearifan lokal dan 

juga persoalan geografis. Oleh karena itu, localization (lokalisasi) SDGs menjadi 

isu khusus, mengikuti langkah Kementerian Desa Pembangunan dan Migrasi 

Daerah Tertinggal (PDTT Kementerian Desa) melalui Permendesa PDTT No. 13 

Tahun 2020, yang memanfaatkan pendanaan desa untuk pencapaian SDGs desa. 

Ada 18 gol dari SDGs Desa yang merupakan penambahan satu poin pada tujuh 

belas gol SGDs, yakni poin ke 18 mengenai kelembagaan yang dinamis juga 

budaya yang adaptif.  

Dana desa yang mengalir ke desa merupakan bagian dari fokus pemerintah 

terhadap desa dan bukti adanya perubahan makna dari Jakarta membangun desa 

menjadi Desa membangun Jakarta (Sahdan 2019). Salah satu strategi pelaksanaan 

pembangunan desa adalah dengan membentuk unit usaha  tingkat desa (KDPDTT 

2019). UU  32 Tahun 2004 dan PP 72 Tahun 2005 mengatur bahwa dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi desa, pemerintah desa dapat 

mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Bumdes dikelola dengan fondasi 

inisiatif dan motivasi atau konsensus masyarakat (Royyan & Dkk, 2018, p. 52). 

BUM desa merupakan wadah usaha desa dengan semangat kemandirian, 
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persatuan dan gotong royong antara pemerintah desa dan masyarakat melalui 

pengembangan aset daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan pendapatan 

ekonomi masyarakat dan desa (Eko et al., 2014, p. 249). 

BUMDes merupakan institusi atau lembaga yang dibentuk oleh 

pemerintah desa dimana masyarakat desa mengelola institusi atau lembaga 

tersebut sesuai kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes di bentuk berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar atas kesepakatan antar 

masyarakat desa. BUMDes merupakan bentuk partisipasi sosial yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa (Kushartono, 2016, p. 

70). Berdasarkan data dari laman resmi bumdes.kemendesa.go.id terdapat 40.000 

lebih BUMDes yang telah mendaftarkan diri dari seluruh Indonesia, dimana 

keseluruhan total ini masih terbagi dalam beberapa kategori mulai dari mendaftar 

nama hingga terverifikasi dokumen (Bumdes.kemendesa n.d.).  

Pembangunan diartikan sebagai suatu usaha atau serangkaian usaha 

pertumbuhan dan perubahan yang terencana menuju ke arah yang lebih baik (Gai 

et al., 2020, p. 1). Sebagai bagian dari program pembangunan, tentunya BUMDes 

sederhananya diharapkan dan ditargetkan untuk mampu membawa perubahan 

menuju ke arah yang lebih baik bagi desanya. Problematika yang sering muncul 

dalam program pembangunan secara umum dan BUMDes secara khusus, adalah 

perihal partisipasi masyarakat, dimana BUMDes yang sejatinya lahir dari 

kerjasama multipihak salah satunya masyarakat, yang justru dalam 

pelaksanaannya kurang aktif berpartisipasi, seperti yang ditunjukan dalam 

penelitian Ubi Laru & Suprojo (2019) dan penelitian Tiballa (2017), dimana 
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dalam penelitian ini juga ditegaskan, aspek komunikasi sebagai salah satu langkah 

untuk mendorong partisipasi yang merata dan aktif dari masyarakat. Hal ini 

selaras dengan apa yang diungkap Dilla (2012, p. 114), bahwa tidak sedikit 

program pembangunan yang menghadapi kegagalan menumbuhkan partisipasi 

masyarakat hanya karena kurangnya penerapan aspek komunikasi.  

Persoalan partisipasi masyarakat ini juga muncul pada BUMDes Tujuh 

Maret di desa Hadakewa, Lembata, NTT. Dimana partisipasi kelompok 

masyarakat tertentu yakni nelayan tergolong rendah dalam salah satu program 

BUMDes mereka, sekalipun kelompok masyarakat ini memiliki peran penting 

dalam program tersebut.  

BUMDes Tujuh Maret merupakan salah satu BUMDes yang aktif di NTT, 

berdiri sejak tahun 2017 dan telah mengukir cukup banyak prestasi. BUMDes 

Tujuh Maret telah menerima penghargaan berkat kreativitasnya dalam 

membentuk branding mereka dan memanfaatkan teknologi digital yang ada. 

BUMDes Tujuh Maret dikenal dengan usaha Teri mereka yang berhasil 

dipasarkan ke kota-kota besar di Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) memberikan apresiasi bagi 

BUMDes Tujuh Maret hingga terpilih masuk dalam nominasi 15 BUMDes digital 

nasional pada 2020, yang mewakili NTT bersama BUMDes Au Wula di 

Kabupaten Ende. Selain itu, berkat branding Ikan Teri Hadakewa produksi 

BUMDes Tujuh Maret, Kepala Desa Hadakewa menerima penghargaan dari 

merdeka.com pada 31/3/2022 dalam kategori Desa dengan Inisiatif Digital 

Menuju Pemulihan Ekonomi (Arianto 2022). 
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BUMDes Tujuh Maret mengelola tiga unit kegiatan dalam program 

kerjanya, yakni unit ikan teri, unit pariwisata, dan unit internet desa. Sampai saat 

ini unit teri dan pariwisata telah beroperasi dan menghasilkan keuntungan, 

sedangkan unit internet desa masih dalam tahap pembangunan. Perbulannya, 

BUMDes Tujuh Maret bisa mendapatkan pemasukan sebesar tujuh puluh juta 

hingga Sembilan puluh juta rupiah dari kedua unit usaha tersebut yakni ikan teri 

dan pariwisata. Ikan teri menjadi branding Hadakewa lewat kerja BUMDes yang 

memasarkan dan mempromosikan ikan teri melalui platform internet berupa 

media sosial dan marketplace. Dengan pencapaian tersebut, Hadakewa menerima 

dukungan dari pemerintah kabupaten Lembata, berupa suntikan dana, setelah 

Hadakewa terpilih sebagai desa Tematik dengan penilaian pertumbuhan ekonomi 

yang cepat.  

Gambar I.1 Tampilan Website Penjualan Ikan Teri 

 

Sumber: hadakewa.id 
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Dengan dukungan dan pencapaian yang ada, BUMDes Tujuh Maret 

Hadakewa berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga desa karena di setiap prosesnya, 

produksi Ikan Teri menghasilkan ruang kerja bagi masyarakat (Arianto 2022). 

Pada unit ikan teri BUMDes Tujuh Maret, dapat identifikasi peran dan 

kerja pihak BUMDes sebagai pengelola, nelayan sebagai penangkap ikan dari 

laut, dan ibu-ibu yang bekerja mengolah ikan hasil tangkapan. Nelayan dan ibu-

ibu merupakan kelompok masyarakat yang terlibat dan berpartisipasi dalam unit 

kerja ini. Berdasarkan wawancara dengan ketua BUMDes Tujuh Maret, penulis 

memperoleh data terkait partisipasi kedua kelompok ini, dimana untuk ibu-ibu 

pengelola hasil tangkapan, kurang lebih 80% dari masyarakat secara aktif 

mengambil bagian. Namun persoalan pertisipasi justru muncul dari kelompok 

nelayan di desa Hadakewa, dari total sekitar 60 armada yang ada di desa 

Hadakewa, hanya 6 armada yang bekerja untuk BUMDes, artinya hanya 10% 

armada yang bersedia bekerja bersama BUMDes, dan sisanya tetap bekerja di luar 

BUMDes (Daniel 2022). Hal ini menjadi persoalan karena partisipasi nelayan 

mempengaruhi jumlah tangkapan dan berpengaruh terhadap kuantitas ibu-ibu 

yang melakukan pengolahan ikan karena menyesuaikan dengan besaran hasil 

tangkapan (Daniel 2022). 

“Jumlah ibu-ibu yang bekerja itu sesuai hasil tangkapan yang masuk. 

Kendala kami sekarang tidak ada armada yang bekerja, karena pengelola 

(nelayan) tidak lagi bekerja untuk kami” (Daniel, 2022) 

 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa BUMDes adalah bentuk 

partisipasi seluruh masyarakat desa, sehingga BUMDes haruslah dikelola sesuai 
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prinsipnya diantaranya kooperatif dan partisipatif (Kushartono, 2016, p. 70). 

Artinya, BUMDes harus berjalan dengan kerja sama dan partisipasi seluruh pihak 

tidak hanya berat pada satu atau beberapa orang saja. Yang ditegaskan oleh Rauf 

dan Maulidiah, bahwa pada hakekatnya, suatu desa bertumpu pada kekuatan dan 

potensi dan sumber daya yang dimiliki desa itu sendiri melalui partisipasi 

masyarakat desa setempat (Rauf & Maulidiah, 2015, p. 33). Dimana pada 

BUMDes Tujuh Maret yang telah mengukir prestasi pun masih memperlihatkan 

rendahnya partisipasi kelompok masyarakat tertentu dan kerja sama antar pihak-

pihak yang seharusnya saling bekerja sama.  

Sejauh ini pola komunikasi yang dilakukan oleh pihak BUMDes adalah 

berupa rapat, dan membuka lowongan kerja sama, juga pendekatan personal, 

dimana pola-pola ini masih menunjukan pola komunikasi yang bersifat linier, 

artinya pesan dari program BUMDes ini termasuk didalamnya perihal kontrak 

kerja dan pembagian hasil adalah pesan atau informasi yang disampaikan oleh 

komunikator yakni pihak BUMDes, kepada kelompok nelayan sebagai 

komunikan. Dimana pesan tersebut tidak bisa mendapat intervensi atau pengaruh 

dari pihak komunikan. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan direktur 

BUMDes, menurutnya masalah utama yang menjadikan nelayan tidak ingin 

bekerja adalah persoalan  kontrak dan pembagian hasil dimana dalam konteks ini 

terkait nominal atau harga jual ikan dari nelayan (Daniel 2022).  

Menurut salah seorang staf dari desa Hadakewa, setiap kilogram ikan dari 

nelayan dihargai dengan Rp 10.000,00 oleh BUMDes Tujuh Maret, sedangkan 

pihak di luar BUMDes membeli ikan tidak dengan takaran kilogram melainkan 
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per bak (baskom), dimana untuk setiap bak dengan perkiraan berat 50 sampai 

dengan 60 kilogram dibeli dengan harga Rp 500.000,00 – Rp 700.000,00 (Adi, 

2022). Dari pernyataan ini bisa terlihat perbedaan takaran yang digunakan, juga 

perbedaan harga yang ditawarkan pihak BUMDes dan luar BUMDes dengan 

kisaran perbedaan harga sebesar Rp 2000,00 – Rp 3000,00. Perbedaan harga ini 

menurut Yayan (2022), salah seorang nelayan dari desa Hadakewa, cukup besar 

apalagi dengan takaran kilogram yang digunakan oleh pihak BUMDes membuat 

nelayan semakin kebingungan dan merasa rugi ketika memasok untuk pihak 

BUMDes. 

Persoalan kontrak kerja, dan pembagian hasil (harga jual) tersebut tidak 

dikomunikasikan secara interaktif, artinya tidak lahir dari proses dialog di antara 

BUMDes dan nelayan yang menghasilkan kesepakatan bersama. Sejatinya, 

partisipasi dalam program pembangunan dimaksudkan sebagai keterlibatan semua 

pihak, termasuk dalam proses komunikasi dimana maknanya tidak lagi 

komunikasi yang bersifat vertikal atau linier melainkan berubah yakni melalui 

komunikasi dengan pendekatan horizontal, dialogis, dan interaktif (Hadiyanto 

2008). 

Sebagai wujud respon dari disiplin komunikasi terhadap tantangan dan 

tuntutan pembangunan, maka lahirlah konsep komunikasi pembangunan 

(Simamora, dkk 2022). Komunikasi adalah unsur penting untuk penyampaian 

pesan-pesan pembangunan pada masyarakat (Nindatu, 2019, p. 93). Percepatan 

pembangunan baik itu dalam bidang ekonomi maupun politik harus didukung 

dengan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dalam menjalankan 
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program komunikasi pembangunan (Harahap, 2016, p. 27). Komunikasi 

pembangunan sering dimaknai sebagai komunikasi yang dilakukan pemerintah 

(penguasa) untuk mensosialisasikan kebijakan pembangunan kepada masyarakat 

(Hadiyanto, 2014, p. 10).  

Dalam tulisannya, Situmeang, (2014, p. 127) menjabarkan Secara garis 

besar, komunikasi pembangunan mencakup peran dan fungsi komunikasi  antara 

semua pihak yang terlibat dalam suatu upaya pembangunan, terutama antara 

masyarakat dan pemerintah, mulai dari proses perencanaan pembangunan hingga 

pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Komunikasi pembangunan dalam arti 

sempit adalah segala upaya, metode, atau teknik yang bersumber dari 

pengembang dan menyampaikan gagasan serta keterampilan pembangunan  

kepada masyarakat. Yang secara sederhana, sesuai pendapat Quebral, komunikasi 

pembangunan merupakan komunikasi dalam melaksanakan rencana pembangunan 

nasional (Suryani et al., 2021). Komunikasi pembangunan tercermin atau terlihat 

melalui komunikasi yang terorientasi pada perilaku atau pendidikan, kesejahteraan 

dan  kemajuan dalam masyarakat (Wibowo et al., 2011, p. 42). 

Gambar I.2 Penjemuran Ikan Teri Hadakewa 

 



10 
 

  

Sumber : akun Instagram hadakewa01 

Selayaknya program pembangunan pada umunya, BUMDes Tujuh Maret 

dalam pengelolaannya juga perlu memperhatikan komunikasi pembangunan 

terutama strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi dalam program 

BUMDes Tujuh Maret yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Hadakewa. Seperti ditegaskan oleh Hasan dalam tulisannya, bahwa 

komunikasi memainkan peran yang penting, dan berhasil atau tidaknya kegiatan 

komunikasi ditentukan salah satunya oleh strategi berkomunikasi yang 

dikembangkan oleh komunikator (Hasan, 2014, p. 42) 

Strategi komunikasi pembangunani dapat diartikan sebagai perencanaan 

komunikasi dan manajemen komunikasi dalam menyebarkan pesan-pesan 

pembangunan untuk mengajak masyarakat terlibat dalam proses pembangunan 

(Ramadhani & Prihantoro, 2020, p. 120). Strategi komunikasi pembangunan 

BUMDes Tujuh Maret dapat dikaji berdasarkan  empat strategi komunikasi yang 

dikemukakan oleh Academy for Educational Development (AED), diantaranya 

Strategi yang didasarkan pada media yang dipakai (media based strategy), 

berkaitan dengan media komunikasi yang dipilih yang hendaknya disesuaikan 

dengan tujuan komunikasi dan keadaan sosial budaya setempat; Strategi Desain 

Instruktusional, fokus pada pembelajaran individual sebagai sasaran utama,; 

Strategi Partisipatif, menekankan pada pertumbuhan pribadi; Strategi Pemasaran, 

menekankan pentingnya mengemas inovasi sebagai pengetahuan baru yang dapat 

diterima masyarakat (Ramadhani & Prihantoro, 2020, p. 120).  
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Dalam sudut pandang komunikasi pembangunan, partisipasi masyarakat 

harus terlihat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi 

program pembangunan, sedangkan pada BUMDes Tujuh Maret, berdasarkan data 

dari wawancara awal dengan direktur BUMDes Tujuh Maret, pada unit kerja ikan 

teri, nelayan menolak berpartisipasi karena merasa tidak dapat mematuhi syarat 

pada kontrak kerja, yang ternyata tidak lahir dari hasil diskusi dan proses 

komunikasi interaktif antara nelayan dan pihak BUMDes.  

Partisipasi nelayan salah satunya bisa ditingkatkan dengan langkah 

komunikasi yang tepat, sebab tujuan komunikasi pembangunan sendiri adalah 

masyarakat mampu memahami, menerima, dan bersedia berpartisipasi dalam 

program pembangunan (Simamora et al. 2022). Berkaitan dengan penelitian, 

peneliti ingin melihat bagaimana strategi komunikasi pembangunan yang 

dilakukan BUMDes Tujuh Maret dalam pengelolaannya sehingga bisa mengatasi 

masalah yang ada dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program-

programnya yang merupakan program pembangunan.  

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dimana pengelolaan 

BUMDes Tujuh Maret dalam konteks strategi komunikasi pembangunannya akan 

menjadi fokus penelitian ini. Studi kasus merupakan penelitian yang terarah untuk 

menghimpun data, memperoleh makna, dan mendapatkan pemahaman dari kasus 

tersebut. Studi kasus berupaya untuk menjawabi pertanyaan how dan why, dimana 

dalam konteks ini, metode studi kasus digunakan untuk menjawabi pertanyaan 

bagaimana strategi komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh BUMDes 

Tujuh Maret, dan mengapa strategi tersebut yang dipilih atau digunakan.  
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Penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penelitian 

ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani & Prihantoro (2020), 

penelitian Amanah (2010), dan penelitian Buluamang & Handika (2018),  yang 

mengkaji mengenai komunikasi pembangunan pada program pembangunan. 

Dimana penelitian ini juga akan melihat mengenai komunikasi pembangunan, 

namun secara khusus pada strategi untuk meningkatkan partisipasi kelompok 

masyarakat terkhusus pada BUMDes.  

Selain itu,  penelitian Ubi Laru & Suprojo (2019), Simamora et al (2022), 

dan Tiballa (2017) tentang BUMDes,  juga menjadi acuan dalam penelitian ini, 

dimana ketiga penelitian ini melihat Bumdes, peran pemerintah dan pengelola, 

serta partisipasi masyarakat dari sudut pandang ekonomi dan politik, sedangkan 

penelitian ini akan mengkaji hal tersebut namun dari sudut pandang komunikasi, 

khususnya komunikasi pembangunan.  

I.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana strategi komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh BUMDes 

Tujuh Maret untuk meningkatkan partisipasi nelayan? 

I.3 Tujuan 

Untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pembangunan yang dilakukan 

oleh BUMDes Tujuh Maret dalam meningkatkan partisipasi nelayan.  

I.4 Batasan Masalah 

1. Objek dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi pembangunan yang 

dilakukan oleh BUMDes Tujuh Maret 

2. Subjek penelitian ini adalah pengurus BUMDes dan opinion leader dari 

kelompok nelayan 
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3. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus 

I.5 Manfaat Penelitian  

I.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan pada kajian ilmu komunikasi secara khusus mengenai 

komunikasi pembangunan dan studi kasus. 

I.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini bisa menjadi evaluasi bagi pihak BUMDes Tujuh Maret dan 

semua yang terlibat dalam pengelolaannya untuk melihat bagaimana 

strategi komunikasi pembangunannya selama ini.  

I.5.3 Manfaat Sosial 

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan bagi penyelenggaraan 

program-program atau lembaga-lembaga pembangunan sejenis untuk bisa 

menerapkan strategi komunikasi pembangunan yang sesuai dan efektif. 

 

 

 

 


