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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang  

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk manusia 

dalam menjalani kehidupannya. Dalam kehidupan organisasi pun 

dibutuhkan adanya komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang esensial 

dalam kehidupan. Perlu disadari peran komunikasi sangat diperlukan 

dalam kehidupan bersosialisasi. Komunikasi memegang peran penting 

dalam sebuah lembaga, perusahaan ataupun organisasi. Komunikasi 

merupakan sarana untuk mengadakan koordinasi antara berbagai 

subsistem dalam organisasi. Komunikasi yang baik antar anggota akan 

mampu memperoleh dan mengembangkan tugas yang diembannya, 

sehingga tingkat kinerja  suatu organisasi menjadi semakin baik. 

Fungsi Komunikasi tidak hanya sebagai pertukaran informasi dan 

pesan, tetapi sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar 

menukar data, fakta dan ide Agar komunikasi berlangsung efektif dan 

informasi yang disampaikan oleh seorang pimpinan dapat diterima dan 

dipahami oleh anggota dengan baik.  

Komunikasi dalam suatu organisasi berpran sangatlah penting 

dalam proses penyampaian pesan baik itu sifatnya formal maupun 

informal dan diharapkan terjadinya suatu timbal balik untuk mencapai 

tujuan yang diiinginkan. Melihat pentingnya proses komunikasi dalam 

suatu organisasi, mengakibatkan proses komunikasi menjadi salah satu 

tantangan terbesar dalam organisasi. Dimana tantangan terbesar dalam 

komunikasi organisasi adalah bagaimana menyampaikan informasi 

keseluruh bagian organisasi dan bagaimana menerima informasi dari 

seluruh bagian organisasi. Proses penyampaian pesan inilah berhubungan 

dengan aliran informasi (Masmuh, 2010: 54).  

Proses aliran informasi merupakan proses yang rumit sehingga 

membutuhkan mediator sebagai pihak yang menjembatani penyampaian 



2 
 

informasi sesama anggota suatu organisasi. Organisasi adalah sebuah 

wadah yang menampung orang-orang dan objek-objek, orang-orang dalam 

organisasi yang berusaha mencapai tujuan bersama. Komunikasi 

orrganisasi pada saat ini sangat penting karena banyak orang yang tertarik 

dan memberi perhatian guna mengetahui prinsip dan keahlian komunikasi 

yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan organisasi. 

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh 

beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama 

dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap 

masyarakat. Organisasi yang baik adalah organisasi yang dapat diakui 

keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya. 

Berdasarkan literatur yang penelliti pelajari bahwa didalam sebuah 

organisasi saling terjadi pertukaran pesan dan pertukaran pesan tersebut 

dilakukan melalui pola komunikasi.  Pola komunikasi merupakan proses 

komunikasi dalam menyampaikan sebuah pesan dari anggota satu kepada 

anggota lainnya didalam suatu organisasi. Malang Corruption Watch 

melakukan suatu pola komunikasi untuk mempertahankan solidaritas 

organisasinya, dengan menjalin suatu hubungan yang baik dan solid 

diperlukan komunikasi yang efektif. 

Ada banyak hal yang mempengaruhi kemampuan suatu organisasi 

untuk terus bertahan dan berkembang dalam menciptakan saling 

pengertian dan kesepahaman terhadap hal-hal tertentu dalam organisasi. 

Banyak hambatan  yang sering dijumpai dalam organisasi seperti terjadi 

salah pengertian antara satu anggota dengan anggota lainnya atau antara 

dengan bawahannya mengenai pesan yang mereka sampaikan dalam 

berkomunikasi. 

Ada banyak sekali jenis organisasi seperti organisasi pemerintah 

ataupun organisasi yang didirikan oleh masyarakat seperti LSM dan NGO. 

Maka jenis organisasi yang sesuai dengan penelitian ini adalah organisasi 

yang didirikan oleh masyarakat yaitu Malang Corruption Watch (MCW), 

karena organisasi ini memiliki satu ketertarikan yang sama terhadap satu 
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hal dan Malang Corruption Watch  yang dapat bertahan dan berkembang 

sampai sekarang menunjukkan kemampuan organisasi ini dapat mengelola 

komunikasi organisasi tersebut dengan baik. 

Malang Corruption Watch (MCW) berawal dari komunitas diskusi 

yang sudah berjalan sebelum reformasi 1998. Kemudian resmi berubah 

menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada 31 Mei 2000. Hal ini 

terinspirasi oleh keberadaan Indonesia Corruption Watch (ICW). MCW 

merupakan lembaga independen yang memperoleh dana dari usaha 

mandiri dan donatur. Untuk menjaga independensi dan menghindari 

konflik kepentingan, MCW tidak bisa menerima dana dari pemerintah atau 

institusi negara, parpol dan lembaga sosial maupun ekonomi yang 

berafiliasi dengan parpol. 

Malang corruption watch mempunyai struktur kepengurusan yang 

terdiri dari tujuh bagian yaitu badan pendiri, dewan pembina, dewan etik, 

dewan pengawas, dewan pengurus, badan pekerja, relawan. Dengan 

pembagian ini diharapkan komunikasi yang terjadi didalam organisasi 

tersebut dapat berlangsung secara maksimal. 

Peneliti sangat tertarik untuk  memilih  Malang Corruption Watch 

karena pada struktur organisasi ini cukup terstruktur dengan baik yang 

mempunyai kegiatan kerja yang positif yang mempunyai tujuan 

terciptanya masyarakat madani yang humanis, beradab, bermartabat, dan 

berdaulat, dengan mengupayakan terciptanya birokrasi, politik, ekonomi, 

dan hukum yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Malang 

Corruption Watch mempunyai Badan Pekerja yang terstruktur yaitu yang 

terdiri koordinator, wakil koordinator internal dan eksternal, seketaris, 

keuangan,divisi yang termasuk internal adalah divisi fundrising dan 

pengembangan relawan, divisi riset dan informasi publikasi, divisi yang 

termasuk internal adalah divisi monitoring hukum dan peradilan, divisi 

monitoring pelayanan publik dan pengaduan, divisi monitoring korupsi 

politik, divisi pendidikan publik dan kampanye, kelompok kerja. Subjek 

penelitian ini mengkhususkan pada para divisi Malang Corruption Watch. 
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Dimana para divisi Malang Corruption Watch juga memegang 

keberhasilan suatu organisasi, terlihat divisi mampu mengembangkan 

organisasi. 

Meskipun memiliki catatan dan pengalama yang panjang, dalam 

berorganisasi, Malang Corruption Watch juga mempunyai kendala dalam 

proses komunikasi yaitu kurang berjalan dengan baik, khususnya dalam 

proses penyampaian pesan. Terkadang informasi yang berjalan lambat 

sehingga terkadang beberapa anggota tidak mengetahui infoermasi. 

Maka berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam tentang: “POLA KOMUNIKASI PADA 

MALANG CORRUPTION WATCH (MCW) DALAM (Studi Pada 

Divisi MCW)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian, 

sebagai berikut: “Bagaimanakah Pola Komunikasi Pada Divisi Malang 

Corruption Watch (MCW)” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berkenaan dengan rumusan masalah tersebut, maka dapat 

disimpulkan beberapa tujuan penelitian, sebagai berikut: “Ingin 

mengetahui Pola komunikasi Pada Divisi Malang Corruption Watch 

(MCW)” 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Selaras dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin 

dicapai oleh peneliti, maka peneliti juga berharap supaya penelitian ini 

dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:  

1) Manfaat Akademis 
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Diharapkan  nantinya penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk 

keilmuan di bidang komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi 

organisasi, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

2) Manfaat Praktis 

Diharapkan nantinya akan diperoleh sebuah gambaran bagi khalayak, 

pemerintah, serta organisasi yang bergerak dalam bidang 

pemberantasan korupsi khususnya berkaitan dengan pola komunikasi 

pada Lembaga Swadaya Masyarakat yang efektif dan sesuai dalam 

upaya mencapai tujuan  organisasi. 

 


