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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, baik secara 

verbal maupun non verbal. Dengan adanya komunikasi tersebut manusia 

dapat berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan berumah tangga, 

di tempat pekerjaan, dalam pasar mapun dalam lokus- lokus yang lainnya 

yang membutuhkan peran aktivitas manusia tersebut dalam 

berkomunikasi. Selain komunikasi, manusia  adalah mahluk organisator 

dalam pengertian sejak lahir ia sudah berada di lingkungan yang menuntut 

dia untuk bekerja sama dengan orang lain dan hal tersebut tidak bisa di 

pungkiri karena keterbatasan kemampuan manusia itu sendiri. Organisasi 

adalah sekumpulan dua orang manusia atau lebih yang bekerja sama untuk 

tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.  

Orang yang tertarik untuk bergabung dalam suatu organisasi 

memilki alasan yang beragam. Ada yang karena alasan profit, tuntutan 

profesi, penyebaran ideologi maupun pemenuhan kebutuhan sosial. Sama 

halnya dengan pembentukan organisasi yang berada di dalam pasar 

tradisional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing antara pasar 

tradisional dan pasar modern. Karena seiring dengan perkembangan waktu 

pertumbuhan pasar modern di kota-kota besar termasuk Malang tergolong 

relatif cepat. Fenomena perkembangan pasar modern sendiri sudah 
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berlangsung sejak tahun 1970-an. Awalnya keberadaan pasar modern 

hanya sebagai pasar  alternatif akan tetapi dalam perkembangannya,saat 

ini keberadaan pasar modern cukup mengancam keberadaan pasar 

tradisional. Pembangunan mall, supermarket, dan pasar-pasar modern saat 

ini semakin berkembang salah satu contohnya adalah adanya Indomart 

atau Alfamart yang jarak antara satu dengan lainnya berdekatan 

(litbang,2011-online).  

Pada kenyataannya memang, pasar tradisional  secara potensi dan 

aktual mengalami kemerosotan, akumulasi eksistensi mengarah pada tren 

yang negatif. Bilamana fenomena ini tidak di hentikan maka dapat 

dipastikan bahwa dari waktu ke waktu secara evolutif keberadaan pasar 

tradisional akan semakin menyusut dan ending yang tersisa nantinya 

adalah sekedar nama dan sejarah kehadirannya. Direktur Eksekutif DPP 

Asosiasi Peagang Pasar Seluruh Indonesia (DPP APPSI), N Dharma, 

dalam Republika tahun 2005 mengemukakan bahwa “secara rata-rata, 

pengunjung pasar tradisional tinggal 40 persen, di Jakarta terdapat 

sembilan pasar yang hampir punah, karena konsumen rata-rata beralih ke 

pasar modern”. Salah satu penyebabnya adalah manajemen atau 

pengelolaan pasar yang tidak benar. Data di Jawa Barat juga mendukung 

kenyataan ini, bahwa omset penjualan rata – rata turun 30 – 50%, 

sementara rata – rata gross profit margin sector ritel modern supermarket 

berkisar antara 25 – 30 sedangkan hypermarket lebih besar. Sehingga 
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dalam Pikiran Rakyat  21 Mei 2007, disebutkan terdapat 20% pedagang 

yang gulung tikar. (Leksono, 2009:2-3) 

Dibangunnya minimarket dan hypermarket di berbagai daerah juga 

memiliki dampak yang serius bagi perkembangan pasar tradisional. Secara 

tidak langsung, mempengaruhi penurunan tajam omset para pedagang di 

pasar tradisional. Pasar tradisional tidak memiliki daya saing yang kuat 

melawan pasar modern. Pasar tradisional yang terkesan kumuh dan 

ketidakpastian harga menyebabkan menurunnya minat konsumen untuk 

membeli di pasar tradisional. Perlahan keberadaan pasar tradisional 

terancam keberadaannya. Belum lagi, beberapa pemerintah kabupaten atau 

kota lebih memilih menggusur pasar tradisional dengan alasan tata kota, 

kebersihan lingkungan dan menghindarkan dari macet. Akibatnya puluhan 

pasar tradisional dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mengalami 

kemunduran karena kebijakan penggusuran tersebut. 

Dalam harian Kompas edisi 3 November 2007 yang membahas 

krisis pasar tradisional, mengupas secara substansial tentang memudarnya 

peran pasar tradisional. Secara keseluruhan uraian masalah yang di hadapi 

pasar tradisional termaksud dapat dirumuskan menurut beberapa hal, yakni 

; (1) Jumlah pedagang yang kian meningkat, (2) Kesadaran rendah 

terhadap kedisiplinan, kebersihan dan ketertiban, (3) Pemahaman yang 

rendah terhadap perilaku konsumen, (4) Visi dan misi pengelolaan pasar 

tidak jelas, (5) Pengelola pasar belum berfungsi dan bertugas secara 

efektif, (6) Standard Operation Procedure (SOP) yang tidak jelas, (7) 
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Manajemen keuangan yang tidak akuntabel dan tidak transparan, (8) 

Kurang perhatiaan terhadap pemeliharaan sarana fisik, (9) Pedagang kaki 

lima yang tidak tertib karena mendapatkan tempat yang tidak layak, (10) 

Premanisme, (11) Tidak ada pengawasan terhadap barang yang dijual serta 

standarisasi ukuran dan timbangan, (12) Masalah fasilitas umum, (13) 

Penataan kios /lapak yang tidak beraturan. (Leksono, 2009:4)  

Pertumbuhan budaya kapitalis yang berkembang membuat para 

penguasa memandang pasar modern lebih menguntungkan jika dibanding 

dengan pasar tradisional. Maka dari itu usaha-usaha untuk menghilangkan 

pasar tradisional terus dilakukan. Salah satu penggusuran pasar yang 

masih hangat dalam ingatan kita adalah kasus penggusuran pasar Dinoyo 

yang pada akhirnya membuat pasar tradisional ini dipindahkan untuk 

sementara waktu di pasar penampungan sementara. Pedagang pasar dinoyo 

tidak lantas tinggal diam dengan rencana penggusuran tersebut, mereka 

dengan diwakili oleh sebuah Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo Malang 

(P3DKM) terus berusaha memperjuangkan hak-hak mereka. Namun 

keputusan penggusuran tetap dilaksanakan dan pembangunan Mall tidak 

dapat dicegah, sehingga pasar Dinoyo dipidahkan untuk sementara waktu 

di daerah Merjosari, Malang.  

Salah seorang pedagang di Pasar Dinoyo Maryani pada 12 

November 2011  mengatakan, selain beberapa fasilitas yang belum 

terpenuhi, seperti ketersediaan air bersih dan areal parkir kendaraan, 

pedagang juga belum tahu kios (bedak) yang bakal ditempati. Menurutnya, 
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fasilitas di areal pasar relokasi di Merjosari sangat minim, jalan yang 

dilalui kendaraan umum atau akses kendaraannya juga sulit dan sempit, 

bahkan pagar pembatas pasar masih belum selesai dibangun.. Karena 

kondisi itulah, dirinya dan pedagang lainnya merasa keberatan untuk 

pindah dan menempati kios baru yang disediakan Pemkot Malang. Adapun 

kekurangan fasilitas di tempat relokasi itu di antaranya, tempat parkir 

masih dalam proses pembangunan, air masih tidak ada di bagian tempat 

pasar ikan, pagar pembatas juga belum selesai dibangun serta di lokasi 

relokasinya rawan macet (Liputan.net,2012-online).  

Berdasarkan alasan revitalisai, pasar Dinoyo akan diubah menjadi 

pasar modern. Berbagai upaya dilakukan untuk menarik investor yang 

akan menanam modal untuk pembangunan pasar ini. Namun justru 

disinilah letak awal peramasalahannya. Dijelaskan oleh Khuzaini selaku 

humas Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo (P3DKM), “Rencana awal 

yang digagas pada tahun 2005 pasar dinoyo ini hanya akan direhabilitasi 

yang diambilkan dari dana APBD, sehingga para pedagang tidak perlu lagi 

membayar iuran untuk dana merehabilitasi”. Tetapi pada tahun 2010 lalu 

karena adanya pihak ketiga yaitu investor, rencana rehabilitasi menjadi 

wacana revitalisasi. Hal ini tentu tidak disetujui oleh para pedagang sebab 

nantinya untuk menyewa lapak baru mereka akan dikenakan biaya yang 

tinggi. Selain itu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah 

kota dinilai sangat sepihak. Dijelaskan pula oleh Khuzaini bahwa para 

pedagang yang telah lama berdagang di pasar tersebut tidak di ikutkan, 
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atau dengan kata lain keputusan yang diambil pemerintah ini hanya berasal 

dari sebelah pihak saja (kavlingsepuluh,2011-online) 

Berdasarkan permasalahan tersebut, para perwakilan pedagang 

pasar yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo Malang 

(P3DKM) berupaya mempertahankan eksistensi pasar tradisional pasar 

Dinoyo dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Berdasarkan hal tersebut 

juga peneliti tertarik untuk mengetahui pola komunikasi P3DKM dalam 

pembuatan kebijakan mengenai pengembangan sumber daya manusia bagi 

pedagang pasar Dinoyo..  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari penjabaran latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

hendak diketahui peneliti adalah bagaimana pola komunikasi yang 

dibentuk  P3DKM dalam membuat kebijakan mengenai pengembangan 

SDM bagi pedagang di pasar Dinoyo. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah 

mengetahui pola komunikasi yang dibentuk  P3DKM dalam membuat 

kebijakan mengenai pengembangan SDM bagi pedagang di pasar Dinoyo. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa manfaat yang diharapkan 

nantinya dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Adapun beberapa manfaat 

yang dapat diuraikan  sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

a. Sebagai upaya untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang 

telah diperoleh selama berada dibangku kuliah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan salah satu 

wujud sumbangsih bagi pengembangan ilmu komunikasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah pengetahuan mengenai pola komunikasi P3DKM dalam 

membuat kebijakan bagi para pedagang pasar Dinoyo 

b. Sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian 

dan pembahasan lebih lanjut masalah pola komunikasi dalam membuat 

sebuah kebijakan terutama disektor pasar tradisional 

E. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

E.1 Komunikasi 

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa inggris bersal 

dari kata latin communis yang berarti “sama”, communico, commicatio, 

atau communicare yang berarti ‘membuat sama”. Istilah pertama 
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(communis) adalah istilah yang paling sering disebut sebagai asal – usul 

kata komunikasi , yang merupakan akar dari kata – kata Latin lainnya yang 

mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran , suatu makna, atau 

suatu pesan dianut secara sama. Akan tetapi definisi-definisi kontemporer 

menyarankan bahwa komunikasi menunjuk pada cara berbagi hal-hal 

tersebut, seperti dalam kalimat “kita berbagi pikiran”, “kita mendiskusikan 

makna”, dan “kita mengirimkan pesan”. (Mulyana, 2005:41-42) 

Komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi datau pesan 

dari pengirim pesan sebagai komunikator kepada penerima pesan sebagai 

komunikan. Dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai 

saling pengertian (mutual understanding) antara kedua pihak yang 

melakukan proses komunikasi. Menurut Laswell, komunikasi merupakan 

proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa dengan cara apa, 

kepada siapa dengan efek apa.  

Sedangkan menurut Hovland komunikasi adalah proses dimana 

individu atau komunikator mengoperkan stimulan biasanya dengan 

lambang-lambang bahasa (verbal maupun nonverbal) untuk mengubah 

tingkah laku orang lain. (Suprapto, 2009:5-6). 

Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D. Laswell bahwa cara 

yang tepat untuk menerangkan sutau tindakan komunikasi ialah menjawab 

pertanyaan “Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui 

saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya”. 
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Lain halnya dengan Steven, justru ia mengajukan sebuah definisi 

yang lebih luas, bahwa komunikasi terjadi kapan saja suatu organisme 

member reaksi terhadap suatu objek atau stimuli. Apakah itu berasal dari 

sesorang atau lingkungan sekitarnya. (Cangara, 2008:19) 

Definisi komunikasi William J. Seller memberikan definisi 

komunikasi yang lebih bersifat universal. Dia mengatakan komunikasi 

adalah proses dengan mana symbol verbal dan non verbal dikirimkan, 

diterima, dan dieri arti. Dari proses tersebut kominikasi terlihat sangat 

sederhana namun sesungguhnya komunikasi merupakan fenomena yang 

kompleks dan sulit dipahami tanpa mengetahui prinsip dan komponen 

yang penting dari komuikasi tersebut.  

Dalam sebuah proses komunikasi menghasilkan perubahan tingkah 

laku, dalam hal tersebut perubahan tingkah laku yang dimaksud adalah 

perubahan yang terjadi didalam diri individu dalam aspek kognitif, afektif, 

atau psikomotor. (Muhammad, 2005:4-5) 

 

E.1.1  Bentuk Komunikasi 

Joseph A. DeVito seorang professor komunikasi di City University 

of New York dalam bukunya Communicology (1982) membagi 

komunikasi atas empat macam tipe, yakni komunikasi dengan diri sendiri, 

komunikasi antar pribadi, komunikasi public, dan komunikasi massa. 
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a. Komunikasi Dengan Diri Sendiri (Intrapersonal Communication) 

Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang 

terjadi di dalam diri individu, atau dengan kata lain proses berkomunikasi 

dengan diri sendiri. Terjadinya proses komunikasi disni karena adanya 

seseorang yang member arti terhadap sesuatu objek yang diamatinya atau 

terbetik di dalam pikirannya. 

Dalam proses pengambilan keputusan, sering kali seseorang 

dihadapkan pada pilihan Ya atau Tidak. Keadaan semacam ini membawa 

seseorang pada situasi berkomunikasi dengan diri sendiri, terutama dalam 

mempertimbangkan untung ruginya suatu keputusan yang akan di ambil. 

 

b. Komunikasi Antar Pribadi (Interpersonal communication) 

Seperti yang dinyatakan R. Wayne Pace (1979) bahwa “ 

interpersonal communication is communication involving two or more 

people in a face to face setting”. Komunikasi antarpribadi ialah proses 

komunikasi yang berlangsung antara  dua orang atau lebih secara tatap 

muka,  

Menurut sifatnya, komunikasi antarpribadi dapat dibedakan atas dua 

macam yakni ; 

 



11 

 

1. Komunikasi Diadik (Dyadic Communication) 

Merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua 

orang dalam situasi tatap muka. Komunikasi diadik menurut Pace 

dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yakni percakapan, dialog, dan 

wawancara. Percakapan berlangsung dalam suasana yang 

bersahabat dan informal. Dialog berlangsung dalam situasi yang 

lebih intim, lebih dalam, dan lebih personal, sedangkan wawancara 

sifatnya lebih serius, yakni adanya pihak yang dominan pada posisi 

bertanya dan yang lainnya pada posisi menjawab. 

 

2. Komunikasi Kelompok Kecil (Small Group Communication) 

Komunikasi kelompok kecil ialah proses komunikasi yang 

berlangsung antara tiga orang atau lebih secara tatap muka, dimana 

anggota – anggotanya saling berinteraksi satu sama lainnya. 

Komunikasi kelompok kecil dinilai sebagai tipe komuikasi 

antarpribadi karena ; 

a. Anggota – anggotanya terlibat dalam suatu proses komunikasi 

yang berlangsung secara tatap muka. 

b. Pembicaraan berlangsung secara terpotong – potong dimana semua 

peserta bias bicara dalam kedudukan yang sama, dengan kata lain 

tidak ada pembicara tunggal yang mendominasi situasi. 
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c. Sumber dan penerima sulit diidentifikasi. Dalam situasi ini, semua 

anggota bias berperan sebagai sumber dan juga sebagai penerima. 

 

c. Komunikasi Publik (Public Communication) 

Komunikasi public biasa disebut komunikasi pidato, komunikasi 

kolektif, komunikasi retorika, public speaking dan komunikasi khalayak. 

Komunikasi public menunjukkan suatu proses komunikasi di mana pesan 

– pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan 

khalayak yang lebih besar. 

Dalam komunikasi public penyampaian pesan berlangsung secara 

kontinu. Dapat diidentifikasikan siapa yang berbicara dan siapa 

pendengarnya. Interaksi antara sumber dan penerima sangat terbatas, 

sehingga tanggapan balik juga terbatas. Hal ini disebkan karena waktu 

yang digunakan sangat terbatas, dan jumlah khalayak relative besar. 

Sumber sering kali tidak dapat mengidentifikasi satu per satu 

pendenngarnya. 

 

d. Komunikasi Massa (Mass Communication) 

Komunikasi massa dapat diidentifikasikan sebagai proses 

komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber 
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yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya missal melalui alat – alat 

yang bersifat mekanis seperti radio , televise, surat kabar dan film. 

Pesan komunikasi massa berlangsung satu arah dan tanggapan 

baliknya lambat (tertunda) dan sangat terbatas. Selain itu, sifat 

penyebaran pesan melalui media massa berlangsung begitu cepat, 

serempak dan luas. Ia mampu mengatasi jarak dan waktu, serta tahan 

lama bila didokumentasikan. (Cangara,2008:29-37) 

E.1.2 Proses Komunikasi 

Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat 

menciptakan informasi sampai dipahami oleh komunikasi. Komunikasi 

adalah sebuah proses, sebuah kegiatan yang berlangsung kontinu. Joseph 

De Vito (1996) mengemukakan komunikasi adalah transaksi. Hal tersebut 

dimaksudkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses, di mana 

komponen – komponen saling terkait. Bahwa para pelaku komunikasi 

beraksi dan bereaksi sebagai satu kesatuan dan keseluruhan. 

Dalam setiap transaksi, setiap elemen berkaitan secara integral 

dengan elemen yang lain. Artinya, elemen – elemen komunikasi saling 

bergantung, tidak pernah independen, masing – masing komponen saling 

mengait dengan komponen yang lain. 
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 Sumber : (Suprapto, 2009:7) 

Gambar : Proses Komunikasi 

1. Langkah pertama, ide / gagasan diciptakan oleh sumber / komunikator. 

2. Langkah kedua, ide yang diciptakan tersebut kemudian dialihbentukan 

menjadi lambang – lambang komunikasi yang mempunyai makna dan 

dapat dikirimkan. 

3. Langkah ketiga, pesan yang telah di –encoding tersebut selanjutnya 

dikirimkan melalui saluran / media yang sesuai dengan karakteristik 

lambang – lambang komunikasi ditujukan kepada komunikan. 

IDE 

ENCODING 

PENGIRIMAN 

DECODING 

BALIKAN 
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4. Langkah keempat, penerima menafsirkan isi pesan sesuai dengan 

persepsinya untuk mengartikan maksud pesan tersebut. 

5. Langkah kelima, apabila pesan tersebut telah berhasil di-decoding, 

khalayak akan mengirim kembali pesan tersebut ke komunikator. 

(Suprapto, 2009:7-8) 

Proses umum dari komunikasi terdiri dari lima unsure yaitu, 

komunikator, pesan (message), jalur (medium), penerima (reveiver), dan 

umpan balik (feedback). Para ahli komunikasi mengatakan bahwa 

komunikasi yang efektif adalah hasil dari pemahaman bersama antara 

komunikator dan penerima. Model dari proses komunikasi kontemporer 

dan yang banyak digunakan terutama berkembang dari kalangan Shanon 

dan Weaver dan Schramm. Para ahli riset ini menguraikan proses umum 

dari komunikasi yang dapat berguna dalam semua situasi. Unsur – unsure 

pokoknya meliputi : komunikator, pembuat sandi (encoder), jalur 

(medium), pengurai sandi (decoder), penerima (receiver), umpan balik 

(feedback), dan kegaduhan (noise).  

a. Komunikator 

Dalam kerangka keorganisasian, komunikator adalah seorang 

karyawan denga gagasan, maksud, informasi dan bertujuan 

mengadakan komunikasi. 

b. Membuat Sandi (Encoding) 
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Dengan mengetahui komunikator, maka kita dapat melanjutkan 

ke proses pembuatan sandi. Komunikator harus melakukan 

proses pembuatan sandi yang menerjemahkan gagasan 

komunikator ke dalam serangkaian tanda yang sistematis, yakni 

kedalam suatu bahasa. 

c. Pesan (Message) 

Hasil dari proses pembuatan sandi adalah pesan. Maksud 

komunikator dinyatakan dalam bentuk pesan, dapat bersifat 

lisan atau bukan lisan. Para manajer mempunyai berbagai 

macam maksud untuk berkomunikasi, misalnya supaya orang 

lain memahami gagasan mereka, atau agar memahami gagasan 

orang lain, atau supaya mereka sendiri atau gagasan mereka 

diterima, atau supaya menghasilkan tindakan.  Jadi pesan 

adalah apa yang diharapkan oleh komunikator untuk 

disampaikan kepada penerima tertentu, dan bentuk yang tepat 

sebagian besar tergantung dari jalur (medium) yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan. 

d. Jalur (Medium) 

Jalur atau medium adalah yang menyampaikan pesan. 

Organisasi memberikan informasi kepada anggotanya dengan 

beraneka macam cara termasuk tatap muka, telepon , 

pertemuan kelompok, pernyataan kebijakan dll. Tetapi dapat 
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juga terkirim pesan yang dimaksudkan karena orang diam saja 

atau tidak bertindak  mengenai masalah tertentu maupun karena 

orang mengambil keputusan mengenai tujuan atau sasaran yang 

tidak dikejar dan yang tidak menggunakan metode yang 

ditentukan. 

e. Menguraikan Sandi – Penerima  (Decoding-Receiver) 

Untuk melaksanakan proses komunikasi, maka pesan diuraikan 

sandinya dilihat dari segi relevansinya bagi penerima. 

Menguraikan sandi (decoding) adalah istilah teknis bagi proses 

pikiran penerima . Penerima menafsirkan pesan menurut 

pengalaman nya sendiri dan menurut kerangka referensinya. 

Jika uraian sandi dari pesan itu lebih mendekatkan maksud 

yang diinginkan oleh komunikator, maka komunikasi akan 

lebih efektif. Ini menekankan pentingnya komunikasi supaya 

“berorientasi pada penerima” 

f. Umpan Balik (Feedback) 

Proses komunikasi perlu diberi umpa balik. Proses komunikasi 

satu arah adalah proses yang tidak memungkinkan pemberian 

umpan balikpenerima ke komunikator. Ini dapat meningkatkan 

kemungkinan penyimpangan antara pesan yang dimaksud dan 

pesan yang diterima. Sebuah putaran umpan balik member 

saluran  bagi tanggapan penerima yang memungkinkan 
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komunikator untuk menetukan apakah pesan telah diterima dan 

menghasilkan tanggapan yang dimaksud. 

g. Kegaduhan (Noise) 

Dalam kerangka komunikasi manusiawi, kegaduhan dapat 

dipikirkan seperti faktor-faktor yang menggangu pesan yang 

dimaksudkan. Misalnya, seorang manajer yang berbicara secara 

tergesa – gesa pada bawahannya dengan komunikasi yang 

kurang lengkap. Bawahan mungkin mengartikan kata atau 

ungkapan berbeda dari yang dimaksudkan oleh manajer. 

(Gibson,1997:436-439) 

 

E.1.2.1 Tahapan Dalam Proses Komunikasi 

Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahapan, yakni secara 

primer dan secara sekunder. 

a. Proses Komunikasi secara primer 

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian 

pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media 

primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, 

warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu 



19 

 

“menerjemahkan” pikiran dan atau perasaan komunikator kepada 

komunikan. 

Media primer atau lambang yang paling banyak digunakan dalam 

komunikasi adalah bahasa. Akan tetapi, tidak semua orang pandai 

mencari kata-kata yang tepat dan lengkap yang dapat mencerminkan 

pikiran dan perasaan yang sesungguhnya.Selain itu, sebuah perkataan 

belum tentu mengandung makna yang sama bagi semua orang. 

b. Proses Komunikasi secara sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian 

pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau 

sarana sebagai media kedua setelah  memakai lambang sebagai media 

pertama. 

Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam 

melancarkan komunikasinya kerana komunikan sebagai sasarannya 

berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telefon, 

teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, koran, film, dan banyal lagi 

adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. 

Pada umumnya memang bahasa yang paling banyak digunakan 

dalam komunikasi karena bahasa sebagai lambang mampu 

mentransmisikan pikiran, ide, pendapat dan sebagainya, baik mengenai 

hal yang abstrak, maupun yang kongkret; tidak saja tentang hal atau 
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peristiwa yang terjadi pada saat sekarang, tetapi juga pada waktu yang 

lalu atau masa yang mendatang. Karena itulah pula maka kebanyakan 

media merupakan alat atau sarana yang diciptakanb untuk meneruskan 

pesan komunikasi dengan bahasa. (Effendy,2002:11-16) 

 

E.2  Komunikasi Organisasi 

Redding dan Sabborn mengatakan bahwa komunikasi organisasi 

adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang 

kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, 

hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi dari 

atasan ke bawahan, komuikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi 

horizontal atau komunikasi dari orang – orang yang sama tingkatannya 

dalam organisasi, keterampilan berkomunikasi dan berbicara, 

mendengarkan, menulis dan komunikasi evaluasi program. (Muhammad, 

2005: 65) 

Sedangkan Greenbaunm menjelaskan bahwa bidang komunikasi 

organisasi termasuk arus komunikasi formal dan informal dalam 

organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh 

organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. 

Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai 

pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya: memo, 

kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun 
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komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. 

Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya 

secara individual.  

Meskipun bermacam – macam persepsi dari para ahli mengenai 

komunikasi organisasi ini tapi dari semuanya itu ada beberapa hal yang 

umum yang dapat disimpulkan yaitu : 

a. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu system terbuka yang 

kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik 

internal maupun eksternal. 

b. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah 

dan media. 

c. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, 

perasaannya, hubungannya dan keterampilannya. 

Goldhaber (1986) memberikan definisi komunikasi organisasi 

sebagai proses menciptakan dan menukarkan pesan dalam satu jaringan 

hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi 

lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah – ubah. Definisi ini 

mengandung tujuh konsep kunci yaitu: 

1. Proses 

Suatu organisasi adalah suatu system terbuka yang dinamis 

yang menciptakan dan saling menukar pesan di antara 
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anggotanya. Karena gejala menciptakan dan menukar informasi 

ini berjalan terus – menerus dan tidak ada henti – hentinya 

maka dikatakan sebagai suatu proses. 

 

2. Pesan 

Yang dimaksud dengan pesan adalah susunan symbol yang 

penuh arti tentang orang , objek, kejadian yang dihasilkan oleh 

interaksi dengan orang. Untuk berkomunikasi seseorang harus 

sanggup menyusun suatu gambaran mental, memberi gambaran 

nama dan mengembangkan suatu perasaan terhadapnnya. 

Komunikasi tersebut efektif jika pesan yang dikirimkan itu 

diartikan sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si pengirim. 

3. Jaringan 

Organisasi terdiri dari satu seri orang yang tiap – tiapnya 

menduduki peranan tertentu dalam organisasi. Ciptaan dan 

pertukaran pesan dari orang – orang ini sesamanya terjadi 

melewati suatu set jalan kecil yang dinamakan jarinngan 

komunikasi. Suatu jaringan komunikasi ini mungkin mencakup 

hanya dua orang , beberapa orang atau keseluruhan organisasi. 

Hakikat dan luas jaringan ini dipengaruhi beberapa faktor 
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antara lain, hubungan peranan, arah dan arus pesan, hakikat seri 

dan arus pesan, dan isi dari pesan. 

4. Keadaan Saling Tergantug 

Konsep komunikasi organisasi berikutnya adalah keadaan 

yang saling tergantung satu bagian dengan bagian yang lainnya. 

Hal ini merupakan sifat dari suatu organisasi yang merupakan 

suatu system terbuka. Bila suatu bagian dari organisasi 

mengalami gangguan maka akan berpengaruh kepada bagian 

lainnya dan mungkin juga kepada seluruh system organisasi. 

5. Hubungan 

Karena organisasi merupakan suatu system terbuka, system 

kehidupan social maka untuk berfungsinya bagian – bagian itu 

terletak pada tangan manusia. Dengan kata lain jaringan 

melalui mana jalannya pesan dalam suatu orgaisasi 

dihubungkan oleh manusia. Oleh karena itu hubungan manusia 

dalam organisi yang memfokuskan pada tingkah laku 

komunikasi dari orang yang terlibat dalam suatu hubungan 

perlu dipelajari. 

6. Lingkungan 
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Yang dimaksud denngan lingkungan adalah semua totalitas 

secara fisik dan faktor social yang diperhitungkan dalam 

pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu system.  

 

7. Ketidakpastian 

Yang dimaksud dengan ketidakpastian adalah perbedaan 

informasi yang diharapkan. Misalnya suatu organisasi 

memerlukan informasi mengenai aturan pemerintah yang 

berpengaruh kepada produksi barang – barangnya. Untuk 

mengurangi faktor ketidakpastian ini organisasi menciptakan 

dan menukar pesan di antara anggota, melakukan suatu 

penelitian, pengembangan organisasi, dan menghadapi tugas – 

tugas yang kompleks dengan integrasi yang tinggi. ( 

Muhammad, 2005:68-74 ) 

  

E.3 Pola Komunikasi Dalam Organisasi 

Organisasi adalah komposisi sejumlah orang-orang yang 

menduduki posisi atau perana tertentu. Diantara orang-orang ini saling 

terjadi pertukaran pesan. Pertukaran pesan itu melalui jalan tertentu yang 

dinamakan pola aliran komunikasi atau jaringan komunikasi. Suatu 

jaringan komunikasi berbeda dalam besar dan strukturnya misalnya 
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mungkin hanya diantara dua orang, tiga orang atau lebih dan mungkin juga 

diantara keseluruhan orang dalam organisasi. (Masmuh, 2010:56).  

Orang – orang pada tingkat – tingkat yang tinggi dalam jaringan 

komunikasi formal menerima lebih banyak informasi melalui grapevine 

daripada orang – orang pada tingkat – tingkat rendah. Mereka juga 

memprakarsai lebih banyak informasi grapevine. Arus utama informasi 

informal adalah ke bawah dan horizontal, meskipun berita terjadi pada 

tingkat bawah dalam organisasi, berita ini biasanya pertama – tama 

mengalir ke atas pada seseorang pada tingkat yang tinggi, kemudian 

menyebar lagi ke bawah dan horizontal. Orang – orang yang mempunyai 

banyak hubungan dengan teman – teman di luar organisasi juga 

cenderung memprakarsai banyak komunikasi informal. Orang – orang 

yang terasing secari geografis dan orang – orang yang mempunyai status 

rendah mungkin kurang menerima informasi grapevine, dan apabila 

mereka menerimanya hal ini akan terlambat. 

Beberapa pengertian jaringan komunikasi menurut beberapa ahli 

dapat disebutkan sebagai berikut : 

1. Pengertian jaringan komunikasi menurut Rogers (1983) adalah 

suatu jaringan yang terdiri atas: individu-individu yang saling 

berhubungan, yang dilmbungkan oleh arus komunikasi yang 

terpola. 
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2. Hanneman dan Mc Ever dalam Djamali (1999) menyatakan 

bahwa jaringan komunikasi adalah pertukaran informasi yang 

terjadi secara teratur antara dua orang atau lebih. 

3. Knoke dan Kuklinski (1982) melihat jaringan komunikasi 

sebagai suatu jenis hubungan yang secara khusus merangkai 

individu-individu, obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa. 

4. Berger dan Chaffee mengutip pendapat Farace (1977) yang 

melihat jaringan komunikasi sebagai suatu pola yang teratur 

dari kontak antara person yang dapat diidentifikasi sebagai 

pertukaran informasi yang dialami seseorang di dalam sistem 

sosialnya (Berger dan Chaffee. 1987:239). 

5. Feldman dan Arnold (1993) membedakan jaringan komunikasi 

menjadi dua jenis, yaitu jaringan komunikasi formal 

(menyerupai struktur organisasi) dan jaringan komunikasi 

informal yang disebut juga sebagai grapevine atau benalu 

komunikasi. 

6. Sajogyo (1996) mengistilahkan jaringan komunikasi informal 

ini sebagai jaringan komunikasi tradisional. Jaringan 

komunikasi tradisional merupakan saluran komunikasi yang 

paling penting untuk mobilisasi desa 
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Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas dapat 

disimpulkan pengertian jaringan komunikasi secara lebih khusus sesuai 

dengan penelitian ini, yaitu suatu rangkaian hubungan di antara individu-

individu dalam suatu sistem sosial sebagai akibat dari terjadinya 

pertukaran informasi di antara individu-individu tersebut, sehingga 

membentuk pola-pola komunikasi tertentu (Niarachmawati,2007-online).  

 

Peranan individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh 

hubungan struktur antara satu individu dengan individu lainnya dalam 

organisasi. Hubungan ini ditentukan oleh pola hubungan interkasi 

individu dengan aliran informasi dalam jaringan komunikasi. (Arni 

Muhammad, 2005:102) Pengertian jaringan disini adalah saluran yang 

digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. 

Jaringan ini dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, kelompok kecil 

sesuai dengan sumberdaya yang dimilikinya akan mengembangkan pola 

komunikasi yang menggabungkan beberapa struktur jaringan komunikasi. 

Kedua, jaringan komunikasi ini bisa dipandang sebagai struktur yang 

diformalkan yang diciptakan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi 

organisasi. 

Dalam kaitannya dengan ini ada lima pola aliran informasi yang 

dapat dijumpai di umumnya kelompok dan organisasi, diantaranya 

sebagai berikut: 
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1. Pola Lingkaran  

 

 

 

 

Dalam struktur lingkaran, sebuah organisasi tidak memiliki 

pemimpin, semua anggota posisinya sama, mereka memiliki wewenang 

atau kekuatan yang sama untuk mempengaruhi kelompok. Setiap anggota 

bisa berkomunikasi dengan dua anggota lain di sisinya 

2. Pola Roda 
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Dalam struktur roda, sebuah organisasi memiliki pemimpin yang 

jelas, yaitu        posisinya dipusat. Struktur ini memasukkan satu orang 

yang berkomunikasi dengan masing-masing orang dari sejumlah orang 

lainnya, satu orang tersebut adalah peimpin. Orang (pemimpin) ini 

merupakan satu satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan dari 

semua anggota.  Oleh karena itu, jika seorang anggota ini berkomunikasi 

dengan anggota lain maka pesannya harus disampaikan melalui 

pemimpinnya. Orang yang berada ditengah (pemimpin) mempunyai 

wewenang dan kekuasaan penuh untuk mempengaruhi anggotanya.  

Penyelesaian masalah dalam stuktur roda .bisa dibilang cukup efektif tapi 

keefektifan itu hanya mencakup masalah yang sederhana saja. 

 

3. Pola “Y” 

 

 

 

 

 

Pola Y relative kurang tersentralasasi dibanding dengan pola roda. 

Tetapi lebih tersentralasasi dibanding dengan pola lainnya. Pada pola Y 
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memasukkan dua orang sentral yang menyampaikan informasi kepada 

yang lainnya pda batas luar suatu pengelompokan. Pada pola ini, seperti 

pada pola rantai, sejumlah saluran terbuka dibatasi, dan komunikasi 

bersifat disentralisasi atau dipusatkan. Orang hanya bisa secara resmi 

berkomunikasi dengan orang-orang tertentu saja.  Dalam struktur Y juga 

terdapat pemimpin yang jelas, tetapi semua aggota lain berperan sebagai 

pemimpin kedua. Anggota ini dapat mengirim dan menerima pesan dari 

dua orang lainnya, sedangkan ketiga anggota lainnya terbatas hanya 

dengan satu orang saja. 

 

4. Pola Rantai 

 

 

 

Dalam polar rantai dikenal komunikasi sistem arus ke atas (upward) 

dan ke bawah (downward), yang artinya menganut hubungan komunikasi 

garis langsung (komando) baik ke atas atau ke bawah tanpa terjadinya 

suatu penyimpangan. 

Sistem komunikasi dalam polar rantai sama dengan struktur lingkaran 

kecuali bahwa para anggota yang paling ujung hanya dapat berkomunikasi 

dengan satu orang saja. Keadaan terpusat juga terjadi disini. Orang yang 
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berada ditengah lebih berperan sebagai pemimpin dari pada mereka yang 

berada diposisi lain. Dalam pola ini, Sejumlah saluran terbuka dibatasi, 

orang hanya bisa secara resmi berkomunikasi degan orang-orang tertentu 

saja. 

 

5. Pola Semua Saluran 

 

 

 

 

 

Pola ini juga hampir sama dengan struktur limgkaran. Dalam arti 

semua amggota adalah sama dan semuanya memiliki kekuatan yang sama 

untuk mempengaruhi anggota lainnya. Pada pola semua saluran seluruh 

saluran terbuka. Setiap orang berkomunikasi sengan setiap orang lainnya. 

Pola semua saluran ini memberikan contoh suatu struktur komunikasi yang 

desentralisasi.  Poal terpusat atau sentralisasi dan desentralisasi memiliki 

kegunaan yang berbeda. Sebagai contoh, struktur desentralisasi dapat lebih 

efektif untuk pemecahan masalah secara kreatif dan lebih bagus untuk 

pergerakan informasi secara cepat. (Masmuh, 2010:57-58) 



32 

 

Menurut Stoner dan Wankel, beberapa penelitian yang sangat 

menarik telah dilakukan terhadap saluran – saluran komunikasi dalam 

organisasi dan pengaruhnya terhadap kecermatan komunikasi, pelaksanaan 

tugas, dan kepuasan anggota kelompok. Organisasi dapat dengan berbagai 

cara merencanakan susunan atau jaringan komunikasi mereka. Beberapa 

jaringan komunikasi mungkin direncanakan secara kaku sementara yang 

lain mungkin direncanakan lebih longgar. Individu – individu dapat 

didorong untuk mengadakan komunikasi dengan setiap orang pada setiap 

tingkatan. Jarinngan – jaringan demikian dapat digunakan ke mana saja 

arus informasi yang bebas diinginkan, seperti halnya dalam suatu bagian 

penelitian. (Moekijat, 1993:79-80) 

 

E.3.1 Enam Peranan Jaringan Komunikasi 

1. Opinion Leader (pemimpin pendapat atau pemuka 

pendapat) adalah pimpinan informal dalam organisasi. 

Mereka tidaklah selalu orang-orang yang mempunyai 

otoritas formal dalam organisasi tetapi membimbing 

tingkah laku anggota organisasi dan mempengaruhi 

keputusan organisasi. (Arni Muhammad, 2005:103) Orang 

ini, disebut pemimpin pendapat atau pemuka pendapat, 

yang dibutuhkan karena pendapat dan pengaruh mereka. 
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2. Gate Keepers (Penjaga Gawang) adalah individu yang 

mengontrol arus informasi diantara anggota organisasi. 

Mereka berada ditengah suatu jaringan dan menyampaikan 

pesan dari satu orang ke orang ke orang lain atau tidak 

memberikan informasi. 

3. Cosmopolites (Kosmopolit) adalah individu yang 

menghubungkan organisasi dengan lingkungannya. Mereka 

ini mengumpulkan informasi dari dari sumber-sumber yang 

ada dalam lingkungan dan memberikan informasi mengenai 

organisasi kepoada orang-orang tertentu pada 

lingkungannya. 

4. Bridge (Jembatan) adalah anggota kelompok atau klik 

dalam organisasi yang menghubungkan kelompok itu 

dengan anggota kelompok lainnya. Individu ini membantu 

saling memberi informasi diantara kelompok-kelompok dan 

mengkoordinasi kelompok. 

5. Liaison (Penghubung) adalah sama peranannya dengan 

bridge tetapi individu itu sendiri bukanlah anggota dari 

suatu kelompok tetapi dia merupakan penghubung diantara 

satu kelompok dengan kelompok lainnya. Individu ini juga 

membantu dalam membagi informasi yang relevan diantara 

kelompok-kelompok dalam organisasi. 
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6. Isolate (Penyendiri) adalah anggota organisasi yang 

mempunyai kontak minimal dengan orang lain dalam 

organisasi. Orang – orang ini menyembunyikan diri dalam 

organisasi atau diasingkan oleh teman-temannya. Atau 

dengan kata lain, penyendiri adalah mereka yang hanya 

melakukan sedikit atau sama sekali tidak mengadakan 

kontak dengan anggota kelompok yang lainnya. 

(Masmuh,2010:59-62)  

 

E.4 Pedagang  

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan 

sebagai pekerjaannya sehari – hari serta orang yang melakukan 

perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, 

untuk memperoleh suatu keuntungan. Pedagang juga dapat terbagi atas: 

a. Pedagang Besar , Distributor atau Agen  Tunggal 

Distributor 

Merupakan pedagang yang membeli atau mendapatkan 

produk  barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara 

langsung. Pedagang besar biasanya diberikan hak wewenang 

wilayah/daerah tertentu dari produsen. 

b. Agen 
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Merupakan pedagang yang membeli atau mendapatkan barang 

dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan 

diberi daerah kekuasaan penjualan / perdagangan tertentu yang lebih 

kecil dari daerah kekuasaan distributor. 

c. Pedagang Eceran 

Merupakan pedangan yang menjual barang yang dijualnya 

langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah 

satuan atau eceran. Eceran atau disebut juga ritel adalah salah satu 

cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan 

penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk 

penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Organisasi ataupun seseorang 

yang menjalankan bisnis ini disebut pula sebagai pengecer. Contoh 

pedangang enceran seperti Alfa Mini Market dan Indomaret. 

 

Sementara itu, hasil penelitian dari seorang pakar memaparkan 

empat tingkatan perdagangan, yaitu: a) Tingkat paling atas terdapat 

pedagang besar yang memiliki kemampuan membeli barang dalam jumlah 

yang besar langsung dari pabrik atau gudang.  b) Tingkat perantara 

terdapat pedagang menegah yang membeli barangdari pedagang besar dan 

selanjutnya menjual ke pedagang kecil ataukonsumen. c) Tingkat bawah 

terdapat pedagang kecil dengan aktivitas dagangannya sangat ditentukan 
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oleh pedagang perantara, karena komoditas diperoleh dari mereka. d) 

Tingkat paling bawah terdiri dari pedagang kecil. 

E.5 Proses Pengambilan Kebijakan 

Kebijakan adalah salah satu unsur vital dalam organisasi atau 

lembaga apapun,apakah itu lembaga pemerintah, swasta, lembaga 

pendidikan, LSM, donor,atau lembaga internasional, bahkan dalam 

keluarga atau institusi informalsekalipun. Kebijakan merupakan landasan 

untuk tindakan-tindakan nyata dilapangan. Kebijakan ada pada setiap 

lembaga atau organisasi yang dapatditurunkan dalam bentuk strategi, 

rencana, peraturan, kesepakatan, konsensus dan kode etik, program dan 

proyek. Salah satu pebgertian kebijakan adalah kegiatan yg di pilih secara 

sengaja oleh aktor tertentu atau sekelompok aktor dalam mengatasi suatu 

masalah.  Keberhasilan kebijakan sangat di tentukanoleh proses 

pembuatannya dan pelaksanaannya. Dari berbagai definisi di atas, 

beberapa elemen penting dari kebijakan yaitu: 

a. Masalah yang akan di atasi dengan kebijakan 

b. Cara untuk mengatasi masalah tersebut 

c. Tujuan yang akan dicapai 

d. Kepentingan yang diinginkan 

e. Aktor yang akan melakukannya 
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f. Instrumen atau perangkat untuk melaksanakan kebijakan 

g. Aturan untuk menggunakan instrumen tersebut 

Untuk membuat sebuah kebijakan baru akan dimulai pada kotak 

perumusan masalah dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, 

politik dan sebagainya tergantung pada masalah yang dihadapi dan 

kebijakan yangakan dibuat. Kemudian dirumuskan agendanya lalu 

dirumuskan kebijakannya dan seterusnya. Proses pembuatan kebijakan 

sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara atau pendekatan. Proses 

pembuatan kebijakan yang melibatkan peran serta berbagaiunsur 

masyarakat disebut proses konsultasi publik atau mekanisme konsultasi 

publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perumusan 
Masalah 

Penyusunan 
Agenda 

Pelaksanaan 
(Implementasi) 

Pengambilan 
Keputusan 

Perumusan 
Kebijakan 

Analisis Dampak 

Konteks: 

 Sejarah 

 Bio-Fisik 

 Sosial & 
Politik 

 Institusi 

 Teknologi 



38 

 

Sumber : (Scribd,2010-online) 

Gambar : Proses Pembuatan Kebijakan 

Di dalam proses pembuatan kebijakan salah satu aktivitas atau 

proses yangseringdiabaikan adalah sosialisasi dan institusionalisasi 

kebijakan. Sosialisasi dan Institusionalisasi kebijakan sering menjadi 

persoalan yang serius. Ada kebijakan yang sudah dibuat beberapa tahun 

sebelumnya tetapi masyarakat yang sama sekali tidak pernah tahu bahkan 

sampai kebijakan tersebut dicabut kembali dan diganti dengan kebijakan 

yang baru. Sosialisasi kebijakan adalah suatu upaya untuk 

menyebarluaskan informasi kebijakan yang tengah atau telah dibuat. 

Artinya sebelum kebijakan tersebut diputuskan atau dikeluarkan secara 

resmi, masyarakat perlu tahu sehingga bisa memberikan tanggapan atau 

reaksi yang bisa digunakan sebagai umpan balik atau masukkan bagi 

proses pembuatan kebijakan yang lebih transparan dan partisipatif.  

Institusionalisasi kebijakan adalah suatu proses yang diarahkan 

untuk membuat kebijakan tertentu mengakar dan melembaga di dalam 

organisasi dan kehidupan masyarakat. Proses ini biasanya memakan waktu 

yang agak panjang. Suatu kebijakan akan mengakar dengan baik jika 

bermanfaat atau mengakomodasi kepentingan umum, menghasilkan proses 

perubahan yang diinginkan, mengatasimasalah bersama dan akhirnya 

diterima secara luas walaupun kebijakan itu sendiri sudah tidak perlu 

dipersoalkan tertulis atau tidak (dalam Scribd,2009-online).  
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E.6 Teori Sibernetik 

Tradisi ini berkaitan dengan proses pembuatan keputusan. Tradisi 

cybernetik berangkat dari teori sistim yang memandang terdapatnya suatu 

hubungan yang saling menggantungkan dalam unsur atau komponen yang 

ada dalam sistim. Hal lain yang penting adalah sistim dipahami sebagai 

suatu sistim yang bersifat terbuka sehingga perkembangan dan dinamika 

yang terjadi dilingkungan akan diproses didalam internal sistim. proses 

resepsi terhadap pesan yang berlangsung dalam diri khalayak. 

Teori ini memandang komunikasi sebagai suatu sistem dimana 

berbagai elemen yang terdapat di dalamnya saling berinteraksi dan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini komunikasi sebagai proses 

informasi dan masalah yang banyak dihubungkan dengan keramaian, 

kelebihan beban, dan malfungsi. Sibernetika digunakan dalam topik-topik 

tentang diri individu, percakapan, hubungan interpersonal, kelompok, 

organisasi, media, budaya dan masyarakat.  

Dalam pendekatan yang sangat berbeda, teori – teori 

sibernetik memandang susunan sebagai suatu yang muncul dari pola – 

pola interaksi dalam organisasi. 

a. Proses Berorganisasi 

Teori dari Karl Weick tentang organisasi sangat penting dalam 

bidang komunikasi karena teori ini menggunakan komunikasi sebagai 
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sebuah dasar dari bagi penggorganisasian manusia dan memberikan 

sebuah dasar pemikiran untuk memahai bagaimana manusia 

berorganisasi. Organisasi bukanlah aktivitas yang terbentuk oleh 

posisi dan peranan tetapi oleh aktivitas komunikasi.  

 Interaksi yang membentuk sebuah organisasi terdiri atas 

sebuah tindakan atau sebuah pernyataan atau perilaku seorang 

individu. Sebuah interaksi melibatkan sebuah tindakan yang diikuti 

oleh sebuah respons, dan sebuah interaksi ganda terdiri atas sebuah 

tindakan yang diikuti oleh sebuah respons dan selanjutnya sebuah 

penyesuaian atau tindak lanjut oleh orang yang pertama bertindak. 

Weick yakin bahwa semua kegiatan berorganisasi adalah interaksi 

ganda. 

      Kegiatan berorganisasi berfungsi untuk mengurangi 

ketidakpastian informasi. Weick mengharapkan semua elemen ini 

bekerja sama dalam sebuah sistem, masing-masing elemen saling 

berhubungan. Mulai melihat sebuah perluasan dari tindakantindakan 

tunggal, ke interaksi, ke interaksi ganda, ke siklus. Pola - pola 

interaksi menyatukan manusia ke dalam kelompok-kelompok dan 

menyatukan kelompok-kelompok ke dalam jaringan yang lebih besar 

(Littlejhon, 2009 : 364-367). 
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b. Teori Jaringan 

Salah satu cara untuk melihat susunan organisasi adalah 

dengan menguji pola-pola interaksi ini untuk melihat siapa yang 

berkomunikasi dengan siapa. Karena tidak ada seorang pun yang 

berkomunikasi dengan sama dengan semua anggota organisasi, dapat 

dilihat hubungan komunikasi kelompok-kelompok yang saling 

terhubung untuk membentuk keseluruhan jaringan organisasi. 

 Jaringan (network) merupakan susunan sosial yang diciptakan 

oleh komunikasi antarindividu dan kelompok. Saat orang 

berkomunikasi akan menciptakan mata rantai yang merupakan jalur 

komunikasi dalam sebuah organisasi. Gagasan struktural dasar dari 

teori jaringan adalah keterkaitan (connectedness) gagasan bahwa ada 

pola komunikasi yang cukup stabil antarindividu. Individu-individu 

yang saling berkomunikasi saling terhubung ke dalam kelompok-

kelompok yang selanjutnya saling terhubung ke dalam keseluruhan 

jaringan. (Littlejhon, 2009 : 371-374) 
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F. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian ini berangkat dari sebuah permasalahan, yakni adanya pola 

komunikasi yang digunakan P3DKM dalam membuat kebijakan bagi 

pedagang pasar dinoyo . Masalah yang dibawa peneliti masih bersifat 

sementara, dan akan berkembang setelah peneliti ada dilapangan. Dalam 

penelitian kualitatif berusaha memberikan gambaran sekaligus 

menjelaskan fenomena-fenomena yang tampak terkait dengan pembahasan 

mengenai pola komunikasi P3DKM dalam membuat kebijakan bagi 

pedagang pasar dinoyo. 

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena 

realitas yang ada dalam masyarakat sebagai objek penelitian, serta 

berupaya menarik realitas tersebut kepermukaan sebagai suatu ciri, 

karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran mengenai suatu kondisi, 

situasi, ataupun fenomena tertentu. (Bungin,2010:68) 

 

F.1 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memiliki 3 fokus penelitian yang 

dilakukan kepada P3DKM (Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo Kota 

Malang) sebagai berikut: 
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1. Pihak – pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan 

2. Proses dalam pembuatan kebijakan  

3. Pola komunikasi yang dibentuk 

F.2 Lokasi dan Waktu  Penelitian 

Pada penelitian yang berjudul “Pola Jaringan Komunikasi P3DKM 

Dalam Membuat Kebijakan Bagi Pedagang Pasar Dinoyo” (Studi 

deskriptif pada P3DKM/Persatuan Paguyuban Pasar Dinoyo Kota Malang) 

akan mengambil lokasi penelitian di Pasar Dinoyo yang saat ini di relokasi 

di daerah Merjosari. 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2012 sampai 

tanggal 23 Maret 2013.   

 

F.3 Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini mengambil sebanyak 5 orang dari anggota 

P3DKM. Dalam menentukan subjek, peneliti menggunakan teknik 

Puprosive Sampling, yakni teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya 

orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, 

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 
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menjelajahi obyek yang diteliti. (Sugiyono, 2011:219). Kriteria anggota 

yang digunakan sebagai subjek penelitian antara lain: 

1. Merupakan pedagang pasar dinoyo 

2. Tergabung dalam keanggotaan P3DKM 

3. Merupakan pengurus inti atau pengurus harian P3DKM 

4. Aktiv di dalam kegiatan P3DKM 

Alasan peneliti mengambil P3DKM sebagai subyek penelitian 

karena dari banyaknya paguyuban pasar, P3DKM merupakan salah satu 

paguyuban pasar terbaik yang ada di Malang. Selain itu P3DKM mampu 

menggandeng beberapa pihak penting dari segala bidang baik kepolisian, 

media, LSM, hingga Perguruan Tinggi sebagai mitra mereka. Bahkan 

perwakilan dari anggota P3DKM pernah mempelajari budaya dan 

manajemen pasar hingga mancanegara, salah satunya adalah Singapura. 

 

F.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subyek penelitian yaitu, informan dan responden. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang di peroleh peneliti, yang berupa dokumen – 

dokumen, buku, makalah, artikel, skripsi lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian.  



45 

 

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik 

observasi,wawancara berstruktur dan dokumentasi yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi nonpartisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan 

hanya sebagai pengamat independen. (Sugiono, 2011:145).  

b. Wawancara berstruktur  

Wawancara berstruktur adalah wawancara yang digunakan bila 

peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang 

akan diperoleh. Dalam hal ini peneliti telah menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. 

Setiap responden diberi pertanyaan yang sama kemudian 

jawabannya dikumpulkan dan dicatat oleh peneliti 

(Sugiyono,2011:233). Proses wawancara sendiri dilakukan 

secara face to face narasumberdari P3DKM.  

c. Dokumentasi 

Sedangkan untuk pengumpulan data dokumentasi, peneliti 

mengumpulkan dokumen berbentuk tulisan dan rekaman 

sebagai pelengkap dari penggunaan teknik wawancara 

(Sugiyono,2011:240) 
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F.5 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model 

Miles and Huberman. Dikemukakan oleh Miles dan Huberman, aktifitas 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus hingga tuntas (Sugiyono, 2011:246)   

Tahap-tahap dalam analisa data kualitatif yaitu: 

a. Reduksi data (Data Reduction) 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal 

yang sesuai dengan penelitian, memfokuskan pada hal-hal yang 

dianggap penting dari data yang diperoleh melalui proses 

pengumpulan data dari subjek penelitian di P3DKM (Persatuan 

pedagang pasar dinoyo malang) kemudian dicari tema dan polanya. 

Reduksi data dapat memberi gambaran yang lebih jelas serta 

mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data.  

b. Penyajian data (Data Display) 

Data dalam penelitian ini disajikan dengan uraian singkat 

berbentuk narasi. Dengan melakukan display data akan mempermudah 

untuk memahami apa yang terjadi, selanjutnya merencanakan kerja 

lanjutan berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam melakukan 

penyajian data selain berupa teks naratif, data berupa grafik, matrix, 

ataupun chart juga disarankan. Data pendukung tersebut disajikan pada 

laporan akhir penelitian. 
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c. Verifikasi (Conclusion Drawing) 

Proses ini menurut Miles dan Huberman adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dibawa peneliti pada saat 

proses penelitian adalah kesimpulan awal yang bersifat sementara dan 

dapat mengalami perubahan apabila bukti-bukti kuat yang mendukung 

tahap pengumpulan data berikutnya tidak dapat ditemukan. Namun 

jika dapat dibuktikan secara valid dan konsisten ketika peneliti kembali 

kelapangan, maka kesimpulan yang dihasilkan bersifat kredibel. 

Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan baru 

yang belum ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskriptif ,awalnya 

bersifat belum jelas namun setelah dilakukan penelitian akan 

menemukan suatu kejelasan, hasilnya dapat berupa hubungan kausal 

atau interaktif  maupun hipotesis atau teori. 

 

 

F.6 Teknik Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan Triangulasi sumber, yakni dilakukan dengan mengecek data 

yang telah diperoleh dari beberapa narasumber. Data yang telah diperoleh 

kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama 

dan mana yang berbeda, dan mana spesifik dari beberapa sumber. Data 
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yang dianalisis menghasilkan suatu kesimpulan yang kemudian dilakukan 

member check dengan narasumber. (Sugiyono,2011:274) 

 


