
BAB IV 

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM SISTEM INFORMASI DESA DI 

DESA HANURA 

 

 

Bagian ini menjelaskan hasil-hasil yang didapatkan dari penelitian dan 

mendiskusikannya secara mendalam dengan membandingkan dengan kepustakaan 

yang dimuat dalam bagian-bagian sebelumnya. Bagian pertama akan mendiskusikan 

bagaimana proses GDM Lampung di Desa Hanura. Bagian selanjutnya akan 

mediskusikan tentang dimana peran komunikasi pembangunan dalam proses GDM 

Lampung di Desa Hanura terhadap pemerintah desa dan masyarakat di Desa Hanura 

Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran. Kemudian membahas tentang penerapan sistem 

informasi desa di Desa Hanura. 

A. Proses Gerakan Desa Membangun Lampung dalam Mendorong Penggunaan 

Sistem Informasi Desa di Desa Hanura 

 

Berdasarkan hasil temuan masyarakat di lapangan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, GDM Lampung dalam upayanya mendampingi 

masyarakat telah melakukan berbagai kegiatan dengan menggunakan strategi 

komunikasi yang efektif.  Strategi  komunikasi tersebut digunakan disetiap 

kegiatan pelatihan SID. 

Adapun kegiatan pelaksanaan komunikasi pembangunan dalam 

mendampingi masyarakat desa, yang dilakukan oleh GDM Lampung yaitu; 

1. Sosialisasi 

Kegiatan yang dilaksanakan GDM Lampung sebelum memberikan 

pelatihan SID adalah mensosialisasikan SID terlebih dahulu, sehingga tim 



 

 

76 

GDM dapat melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dan kemampuan Desa 

yang akan di dampingi. Dalam mensosialisasikan SID tentunya dibutuhkan 

seorang komunikator yang handal dalam bidang tersebut, artinya GDM disini 

mempunyai peran sebagai agen perubahan atau komunikator yang membantu 

pelaksanaan perubahan sosial, seperti yang sudah dijelaskan dalam bab III 

sebagaimana teori strategi komunikasi pembangunan yang sudah dijelaskan 

dalam bab II bahwa seorang komunikator atau agen perubahan harus memiliki 

kemampuan-kemampuan dan kepribadian khusus. 

Kemudian dalam mensosialisasikan Sistem Informasi Desa GDM harus 

mampu mengemas pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat Desa agar 

pesan yang disampaikan tersusun secara sistematis dan mudah dipahami 

masyarakat Desa. Setiap kegiatan sosialisinya GDM juga mengaitkan dengan 

realita-realita yang terjadi di Desa agar tidak terkesan menggurui, sebagaimana 

yang telah  dijelaskan dalam bab III sebagaimana teori unsur-unsur komunikasi 

pembangunan dan strategi komunikasi pembangunan, ketika komunikator 

hendak menyampaikan pesan maka tentu saja pesan yang disampaikan sudah 

ada dan sudah dipastikan kebenarannya. Dan tugas terpenting yang harus 

dilakukakn komunikator adalah memotivasi, menggerakkan dan mengajak 

audiens menjadi bagian penting dari proses komunikasi, sehingga menjadi suatu 

hal yang penting untuk merumuskan pesan terlebih dahulu agar mudah 

dipahami oleh audiens. 
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2. Pelatihan  

Pelatihan yang sering diberikan oleh GDM Lampung adalah pelatihan 

yang berbasis intenet dan pelatihan ini dimulai dari pelatihan yang paling 

mendasar. Peserta dalam pelatihan ini adalah pemerintah desa hanura seperti 

sekretaris desa, bendahara desa dan kaur pemerintahan.  Karena Pemerintah 

Desa Hanura sudah sedikit mengenal PC/Laptop maka pelatihan dimulai dari 

membuat E-mail dan Perkantoran Elektronik pemerintah desa diajarkan 

bagaimana membuat akun gmail, berkirim surel dengan lampiran, bagaimana 

cara bekerja kolaborasi dengan menggunakan google drive dan pemerintah desa 

juga diajarkan video conference melalui fitur Google HangeOut tujuan dari 

video conference sendiri adalah untuk mensiasati jika ada rapat atau diskusi 

apapun ada yang tidak bisa hadir dapat disambungkan dengan video conference 

tersebut. Pelatihan ini adalah sarana untuk mencapai e-Goverment sebagaimana 

visi misi Kepala Desa Hanura yang ingin menjadikan Hanura sebagai Desa IT 

dengan segala fasilitas kemudahannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam bab 

II sebagaimana teori Sistem Informasi Desa bahwa pelaksanaan pemerintah 

yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan 

melalui e-mail atau bahkan video conference. 

 Sebelum masyarakat Desa Hanura mempelajari SID lebih dalam sudah 

dipraktekan pada saat  kegiatan launching ini para peserta yang hadir dapat ber-

audiens-i langsung dengan salah satu anggota Panja Undang-Undang Desa yang 

baru saja disahkan akhir tahun 2013 lalu yaitu Budiman Sujatmiko melalui 

http://www.budimansudjatmiko.net/
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video conference. Dalam dialog langsungnya dengan Kepala Desa Hanura 

banyak hal yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko, terutama tentang 

kewenangan Desa yang bakal secara otonom akan mengelola dana anggaran 

dari APBN dan APBD serta bagaimana Desa membangun sistem keterbukaan 

Informasi dalam Pengelolaan Anggaran yang bisa diakses publik.  

Selain berdialog langsung dengan Kepala Desa Hanura, untuk 

perwakilan dari Desa Cilimus yang baru satu tahun menjadi desa definitif 

beserta desa Hurun juga di beri kesempatan untuk berdialog langsung 

dengan Budiman Sujatmiko. Dalam Acara launching ini Pemerintah Desa  

mengundang Diskominfo Kabupaten Pesawaran, BPMD Kabupaten Pesawaran 

beserta Kepala Kecamatan Padang Cermin namun karna sesuatu hal para 

undangan yang sedianya akan di dapat untuk menjadi pembicara tidak bisa 

hadir. 

Setelah pelatihan Email dan Perkantoran Elektronik yaitu ke tahap 

selanjutnya yaitu ke sosial media pemerintah desa diajarkan bagaimana 

bersosial media yang baik dan benar.Dalam pelatihan sosial media peserta 

diajarkan bagaimana membuat akun facebook dan twitter (selama 35 menit), 

lalu peserta diajarkan mengunggah foto, berkomentar, tag dan mention di 

Facebook dan Twitter (selama 40 menit) dan peserta diajarkan promosi website 

desa di Facebook dan Twitter ( selama 25 menit). 

Kemudian setelah pelatihan Email dan Pekantoran Elekronik dan Sosial 

Media yaitu ke tahap selanjutnya pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Desa. 

http://hanura.desa.id/
http://www.budimansudjatmiko.net/
http://www.budimansudjatmiko.net/
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Sebelum  pelatihan aplikasi sistem informasi desa fasilitator menjelaskan 

konsep Open Source yang mendukung Sistem Informasi Desa (selama 15 

menit). Dalam pelatihan aplikasi sistem informasi desa peserta praktek 

membuat LiveUSB  Linux (selam 35 menit), selanjutnya peserta praktek 

menginstal linux (selama 40 menit) dan praktek instal Sistem Informasi Desa 

(selama 60 menit) dan peserta praktek penggunaan Sistem Informasi Desa 

seacara demonstrasi (selama 30 menit). Pelatihan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa Hanura adalah bentuk partisipasi dari pemerintah desa untuk 

memajukan Desanya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 

dan mengimplementasikan Undang-Undang no. 6 Th. 2014 tentang Desa seperti 

yang telah dijelaskan bab III sebagaimana teori perubahan sosial yang sudah 

dijelaskan dalam bab II Didalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas 

terhadap keadaan dan suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan 

perubahan keadaan tersebut. 

Setelah peserta diberikan pelatihan tersebut maka pemerintah desa yang 

menjadi peserta dalam pelatihan `mempunyai kewajiban mendistribusikan 

ilmunya kepada masyarakat desa hanura, jadi tidak hanya pemerintah desa saja 

yang melek IT masyrakatnya juga harus melek IT. 

 

3. Menerapkan Sistem Informasi Desa 
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Hadirnya salah satu aplikasi sistem informasi desa ini dapat membuat 

proses pelayanan masyarakat menjadi lebih cepat, lebih tertib dan lebih rapih. 

Contohnya saja proses pendataan penduduk, inventarisir data atau bahkan 

keperluan surat menyurat menjadi lebih mudah dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi dari sistem informasi ini. 

Berikut adalah fitur-fitur yang terdapat dalam perangkat lunak yang 

digunakan dalam Sistem Informasi Desa ini antara lain sebagai berikut: 

1. Administrasi pendataan penduduk yang sistematis. 

2. Analisis potensi desa seperti potensi pertanian, ekonomi, perdagangan dan 

lain-lain. 

3. Statistik kependudukan baik itu kategori umur, pekerjaan, tingkat 

pendidikan, status kemiskinan dan lainnya. 

4. Pembuatan surat-menyurat yang lengkap dan praktis. 

5. Fitur website sebagai media informasi publik. 

  

B. Peran Komunikasi Pembangunan dalam Mendorong Penggunaan Sistem 

Informasi Desa di Desa Hanura 

Perubahan sosial lahir karena adanya komunikasi, karena itu GDM perlu 

mengemas gagasannya secara cerdas sehingga menyadarkan pelbagai komunitas 

untuk mendorong perbaikan atas nasib warga yang tinggal di wilayah perdesaan. 

Strategi ini disebut Habermas sebagai rasio memihak atau keberpihakan 

emansipatoris, yaitu komunikasi yang berpihak pada kelompok masyarakat yang 

http://desamembangun.or.id/
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tertindas, terhegemoni, dan terpinggirkan, seperti yang telah dijelaskan dalam teori 

unsur-unsur komunikasi pemabngunan dan strategi komunikasi pembangunan 

dalam BAB II menyampaikan pesan yang  dapat dipastikan kebenarannya dan 

menyusun pesan yang berorientasi pada audiens.  

Keberpihakan emansipatoris ala GDM diwujudkan melalui tiga cara, yaitu 

(1) mendorong semakin banyak masyarakat perdesaaan untuk bersuara,  

(2) kemampuan mengelola pengalaman organisasi menjadi pengetahuan ilmiah, 

dan  

(3) mempengaruhi para penentu kebijakan publik untuk mengadopsi pengetahuan 

dan praktik baik tata kelola perdesaan dalam peraturan dan perundang-

undangan.SID menjadi penting bagi desa sebagai keterbukaan informasi 

kepada ranah publik. Dengan dihadiri elemen masyarakat baik tokoh 

masyarakat, Unsur Organisasi Kepemudaan dan FKPPI serta melibatkan 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN. 1 Padang Cermin dan SMPN.1 

Padang Cermin,  Rabu 12 Februari 2014 akhirnya situs resmi Desa 

Hanurahttp://hanura.desa.id di launching oleh Pemerintah Desa Hanura yang 

bertempat di Sanggar Mangliawan. 

Keberhasilan pembangunan adalah sesuatu yang dapat di lihat dan 

dirasakan.  Keberhasilan dalam pembangunan tidak terlepas dari strategi  yang 

digunakan.Pada proses komunikasi pembangunan yang bertujuan 

menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan 

instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal, 

http://desamembangun.or.id/
http://hanura.desa.id/
http://hanura.desa.id/
http://hanura.desa.id/
http://hanura.desa.id/
http://hanura.desa.id/
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serta menjembatani cultural gap akibat kesenjangan informasi yang ditimbulkan 

media massa. 

Komunikasi pembangunan yaitu suatu interaksi yang dilakukan 

komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan baik dalam bentuk 

verbal maupun nonverbal kepada masyarakat dan sangat memperhatikan tatanan 

untuk dapat mengatasi perbedaan kultur. 

Komunikasi pembangunan dalam kegiatan SID untuk mendampingi 

masyarakat desa yang melek informasi dan sejahtera merupakan komunikasi yang 

dilakukan GDM Lampung berupa pesan. Baik secara verbal maupun nonverbal 

yang disampaikan kepada masyarakat desa. Proses komunikasi pembangunan 

dalam mendampingi masyarakat desa untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap 

mental, mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara dan 

mengubah keadaan masyarakat dalam kondisi yang lebih baik, seperti yang telah 

dijelaskan dalam bab III sebagaimana teori komunikasi pembangunan dalam bab II 

Peran komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah mendidik dan 

memotivasi masyarakat, bukannya memberi laporan yang tidak realistik dari fakta-

fakta atau sekedar penonjolan diri. 

Begitu juga tujuan  GDM Lampung dalam mendampingi  desa, dalam 

komunikasi pembangunannya menciptakan desa yaitu:pembaharuan desa,agar 

pembangunan desa lebih terarah pemerintah desa kembali kepada fungsinya yaitu 

melayani kepentingan masyarakat, melaksanakan pembangunan. Begitu juga 

dengan kegiatan dalam mendampingi desa adanya pembaharuan sistem 
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administrasi desa, efek kepada masyarakat desa dari pesan pembangunan yang 

disampaikan, yaitu adanya rasa semangat dari pemerintah desa untuk mempelajari 

dan mengimplementasikan aplikasi SID untuk pelayanan masyarakat dan 

menyalurkan ilmunya kepada warganya. Itu artinya tujuan dari kegiatan  

mendampingi desa sudah sesuai dengan tujuan komunikasi pembangunan seperti 

yang telah dijelaskan dalam bab III sebagaimana teori Sistem Informasi Desa 

dalam bab II aplikasi SID yang saat ini telah terterapkan di desa-desa dibangun 

dengan tiga fungsi dasar. Data dan informasi yang terhimpun di dalam sistem ini, 

paling tidak akan membantu desa untuk melakukan pelayanan publik, perencanaan 

pembangunan, dan pemetaan situasi untuk pengambilan keputusan secara cepat 

dan akurat. 

Macam-macam strategi komunikasi pembangunan secara keseluruhan 

adanya komponen atau elemen dalam proses komunikasi yang cenderung sama 

yaitu: orang yang mengirim pesan (komunikator), saluran atau jalan yang dilalui 

pesan dari pengirim pesan (komunikator) kepada penerima pesan (komunikan) dan 

adanya balikan sebagai efek yang diperoleh oleh penerima pesan. Sehingga 

komponen dasar komunikasi ada lima yaitu: pengirim pesan, pesan, penerima 

pesan, saluran dan timbal balik. 

Akan tetapi dalam penyampaian kebaikan terkadang sebagai penerima 

pesan tidak dapat menerima pesan yang disampaikan secara baik, ataupun adanya 

kesalah fahaman dalam berkomunikasi sehingga apa yang diharapkan dalam 

sebuah komunikasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk itu pentingnya 
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GDM atau komunikator memperhatikan strategi  yang digunakan untuk kegiatan 

pembangunan. Sehingga GDM dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat 

harus terkonsep terlebih dahulu. Untuk itu apabila masyarakat sebagai objek dalam 

kegiatan pelatihan menangkap pesan pembangunan tidak utuh, akan berdampak 

kepada pemahaman masyarakat dalam penerapan dikehidupan sehari-hari. Karena 

fungsi dari strategi yaitu menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat 

informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk 

memperoleh hasil yang optimal, serta menjembatani cultural gap akibat 

kesenjangan informasi yang ditimbulkan media massa, sebagaimana teori strategi  

komunikasi pembangunan yang telah dijelaskan dalam bab II. 

Kemudian fungsi dari metode yaitu bertujuan untuk mengetahui, 

menggambarkan proses, unsur, dari komunikasi secara sistematis dan terinci 

sehingga dapat memperkirakan hasil, dan memperbaiki kemacetan dalam 

berkomunikasi.  

Dari kegiatan komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh GDM 

Lampung dalam mendorong perubahan sosial dalam semua aspek namun pada 

tahap ini adalah aspek teknologi, yang peneliti temui yaitu strategi komunikasi 

pembangunan seperti yang telah dijelaskan dalam teori strategi komunikasi 

pembangunan dalam bab II: 
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1. Komunikasi dan Pengembangan Kapasitas Diri 

Menurut Rogers (1976) sebagaimana dikutip Sumadi Dilla dalam buku 

Komunikasi Pembangunan, Rogers menyarankan ide pembangunan semestinya 

di mulai dari dalam diri masyarakat dalam ranngka membangun kapasitas 

dirinya. Unsur utama model pengembangan kapasitas atau pembangunan diri 

dalam strategi komunikasi adalah partisipasi, sosialisasi, mobilisasi, kerja sama 

dan tanggung jawab di antara individu kelompok dalam perencanaan 

pembangunan. Upaya pengembangan kapasitas (diri) dimaksudkan untuk 

memberikan  pencerahan , penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam 

menggali, mengembangkan dan meningkatkan potensi kemampuan mereka. 

Dengan demikian , penekanannya dititikberatkan pada aliran informasi dan 

pesan yang bersifat bottom-up atau komunikasi yang horizontal diantara 

masyarakat. Masyarakat harus berdiskusi bersama, mengidentifikasikan 

kebutuhan, keinginan dan harapan termasuk memutuskan tindakan mereka. 

Selanjutnya, memilih informasi dan media komunikasi yang paling sesuai dan 

tepat dengan kebutuhan mereka. 

Seperti yang dilakukan oleh GDM Lampung dalam kegiatan lokakarya, GDM 

selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdiskusi, 

menggambarkan cita-cita desanya dengan potensi yang dimiliki desanya sendiri. 

2. Memanfaatkan Media Rakyat (Folk Media) Dalam Pembangunan 

Penggunaan media rakyat sebagai media alternatif yang relevan bagi 

pembangunan didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya : pertama, 
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minimnya pengetahuan dan keterampilan, kedua, status sosial ekonomi yang 

rendah; ketiga, kemampuan baca tulis yang kurang; dan keempat, mayoritas 

masyarakat pedesaan irrasional. 

Tujuan dari media rakyat yaitu: membangun hubungan kedekatan, 

pengikat, perekat transaksi sosial, pengakuan/penghargaan identitas diri dan 

eksistensi budaya, penyeimbang dominasi media modern, dan menghilangkan  

pembatas sistem tradisional dan modern. Melalui media rakyat segala ide, 

gagasan atau inovasi pembangunan, diceritakan, dan disesuaikan dengan bentuk 

media yang ada. 

Adapun strategi GDM dalam mendampingi desa untuk merubah 

kebiasaan masyarakat adalah dengan pendekatan SID, sistem informasi tidak 

harus komputer dan media yang digunakan GDM tidak hanya menggunakan 

aplikasi yang mereka buat namun juga memanfaatkan aplikasi yang sudah ada. 

GDM tidak hanya ingin membawa perubahan terhadap teknologi seluruh aspek 

menjadi sasaran GDM  baik sosial dan budayanya. 

3. Memaksimalkan Peran Komunikator sebagai Agen Pembangunan 

Seorang agen (komunikator) mampu melakukan perubahan sikap, 

pendapat, dan tingkah laku sasarannya (komunikan) apabila dalam dirinya 

terdapat faktor-faktor kredibilitas dan daya tarik.  Agen perubahan adalah orang 

yang membantu pelaksanaan perubahan sosial. Seorang komunikator atau agen 

perubahan harus memiliki kemampuan-kemampuan dan kepribadian khusus 

kemampuan yang dimaksud diantaranya: 
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 a. Mencari sukarelawan aktif yang bertanggung jawab 

b. Mengarahkan kerja sesuai dengan metode kelompok kerja dan metode 

dakwah pembangunan. 

c. Segala kegiatan setiap kelompok kerja diharapkan dapat menguntungkan 

masyarakat dan mencegah kegagalan. 

d. Membiasakan kelompok dengan kegiatan diskusi. 

e. Menyampaikan informasi/pengetahuan baru kepada masyarakat dengan cara 

memberikan penerangan, ceramah, demonstrasi dan lain-lain. 

f. Sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyrakat. 

g. Memberi semangat dorongan untuk maju dan mencegah pertentangan. 

h. Menyadarkan masyarakat apabila ada kegiatan yang salah. 

i. Mendorong masyarakat agar dapat mengeluarkan ide baru yang  

menguntungkan. 

Adapun strategi GDM yaitu dengan memaksimalkan peran komunikator 

sebagai agen perubahan, dalam hal ini RTIK (Relawan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi) yang menjadi perpanjangan tangan GDM diberi pembekalan 

sebagai fasilitator yang akan mendampingi desa sebelum benar-benar turun ke 

desa. Dan setelah turun ke desa RTIK diberi kesempatan untuk menceritakan 

teknis-teknis dilapangan, apasaja kendalanya dan bagaimana mengatasinya, 

itu untuk evaluasi agar lebih baik lagi mendampingi desa. 
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4. Menyusun  Pesan Berorientasi kepada Audiens 

Pada saat agen pembangunan memutuskan untuk mengarahkan 

tujuannya pada para audiens (masyarakat), tugas terpenting yang harus 

dilakukan adalah memotivasi, menggerakkan dan mengajak audiens menjadi 

bagian penting dari proses komunikasi. Sehingga menjadi suatu hal yang 

penting untuk merumuskan pesan terlebih dahulu agar mudah dipahami, baik 

oleh audiens yang berstatus ekonomi lebih tinggi maupun yang lebih rendah. 

Strategi tersebut juga dilakukan GDM sebelum memulai pelatihan 

fasilitator memberikan simulasi kepada peserta pelatihan, dengan memberikan 

motivasi yang berkaitan tentang desanya, menceritakan kisah nyata yang terjadi 

tentang kemajuan-kemajuan yang sudah dialami oleh desa lain.Strategi itu 

dilakukan agar masyarakat termotivasi untuk melakukan perubahan, bahwa desa 

juga bisa maju. 

5. Memanfaatkan Jasa Teknologi Komunikasi 

Pemanfaatan jasa teknologi (komunikasi) pada perubahan sosial sangat 

membantu kegiatan komunikasi pembangunan. Kini teknologi komunikasi di 

gunakan dan diterapkan sangat serius pada kegiatan-kegiatan pembangunan. 

Yang termasuk teknologi komunikasi diantaranya: penyiaran televisi, perekam 

video-kaset, komputer, komunikasi satelit, telepon,tele-koferensi, dan audio-

konferensi. Sedangkan beberapa jenis teknologi baru komunikasi secara umum  

disebut cybercommunication (komunikasi dunia maya) atau internet. Dari sini 
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kita dapat mengenal e-mail, mailing list, blog, newspaper on-line, magazine 

online. 

Pemanfaatan teknologi juga dilakukan GDM Lampung karena strategi 

GDM adalah pendekatan menggunakan SID terutama yang sifatnya pelayanan 

masyarakat tentu membutuhkan teknologi dan aplikasi yang tepat guna yaitu 

komputer, Handphone pintar. Dalam pelatihan SID harus tersedia komputer 

ataupun handphone pintar karena aplikasi yang dibutuhkan tersedia di teknologi 

tersebut. Tidak lupa juga jaringan internet, GDM selalu membawa alat seperti 

wireless dan proyektor  dalam pelatihan SID namun untuk pulsa dalam 

mengakses internet telah disediakan oleh desa.  

 


