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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berawal dari praktek komunikasi yang lebih menekankan mengenai 

keberadaan suatu etika, dimana manusia saling bereaksi dan berinteraksi. 

Etika komunikasi merupakan serangkaian hasil refleksi atas realitas di ruang 

publik (public-sphere) menurut Ashadi (2006:7), yang kemudian dikaitkan 

dengan proses komunikasi antarpribadi atau antar individu, supaya proses 

komunikasi berjalan dengan baik serta tujuan komunikasi tersebut dapat 

tercapai (what to say n’ how to say) tanpa menimbulkan suatu kerenggangan 

hubungan antar individu ataupun kelompok. 

Faktanya berkomunikasi merupakan salah satu wujud kebutuhan 

manusia yang sangat vital. Menurut Gordon I. Zimmerman, diantara tujuan 

komunikasi terdapat tujuan untuk menciptakan dan memupuk hubungan 

dengan orang lain, serta menemukan satu ciri khas komunikasi dari tiap-tiap 

individu yang berbeda. Rudolf F. Verderber juga berpendapat demikian. 

Menurutnya, salah satu fungsi komunikasi adalah untuk menunjukkan 

ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan dengan 

orang lain (Mulyana, 2002:4).  
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Oleh karena itu, pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang 

memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam 

lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, 

keinginan, dan sebagainya.  

Manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan 

lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang 

berkesinambungan dalam suatu masyarakat, dan kemudian menghasilkan 

sebuah kebudayaan (Selo Sumardjan, 2004). 

Dan kebudayaan itu sendiri merupakan keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Berarti, hampir seluruh 

tindakan manusia adalah proses “kebudayaan”. Menurut Koentjaraningrat 

(1990:180) Bahkan berbagai tindakan manusia yang merupakan naluri yang 

terbawa oleh manusia dalam gen-nya bersama kelahirannya (seperti 

misalnya makan, minum atau berjalan dengan kedua kakinya), juga 

dirombak olehnya menjadi tindakan kebudayaan, dan dari budaya 

menciptakan suatu bahasa dari wujud cipta, rasa dan karsa manusia.  

Dalam hal ini etika sangat erat hubungannya dengan filsafat budaya, 

etika komunikasi itu sendiri juga bisa dikaji melalui beberapa perspektif, 

yaitu diantaranya perspektif ekonomi, perspektif politik, dan perspektif 

humanistik. Melalui etika komunikasi, adapun objek yang diteliti mengenai, 
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bagaimana suatu penampilan seseorang mengkomunikasikan dirinya, baik 

dalam bentuk komunikasi verbal maupun nonverbal. 

Kini cara manusia berkomunikasi sudah menjadi satu trend tersendiri, 

baik dalam aturan-aturannya, maupun dalam bentuk bahasa. Seperti halnya 

komunitas hedone yang lebih memiliki kecenderungan untuk selalu hidup 

berfoya-foya atau lebih mengutamakan kesenangan dan kemewahan semata 

(pleasure). Hal ini terlihat agak ironis di kehidupan bangsa kita yang sedang 

terjerat krisis ekonomi yang sangat parah ini (SuarakaryaOnline, 2011). 

 

Hedone pada kenyataannya sudah menjadi budaya. Mau tidak mau, 

suka tidak suka kita tidak bisa menolak keberadaannya. Hal itu merupakan 

satu wujud budaya komunikasi di Indonesia yang kian merebak dari 

kalangan muda-mudi / mahasiswa, eksekutif muda, pejabat maupun 

konglomerat sampai lingkungan rumah tangga.  

Apalagi berbicara soal pengaruh, budaya hedonisme sangat begitu 

nyata di kalangan masyarakat terutama pada remaja. Pada saat remaja 

sedang terhimpit arus globalisasi dan mengalami krisis identitas mengenai 

baik atau buruk, maupun salah atau benar, remaja sekarang akan mengenal 
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dunia mereka melalui lingkungan sekitarnya, yang terkesan dirangsang oleh 

pengaruh media. 

Remaja juga sangat antusias terhadap adanya hal-hal baru. Gaya hidup 

hedonis ini dapat dikatakan sangat menarik bagi remaja, mengingat budaya 

hedonisme mempunyai daya pikat yang sangat luar biasa, sehingga dalam 

waktu singkat banyak bermunculan fenomena- fenomena baru akibat faham 

ini. Fenomena yang muncul tersebut adalah, kecenderungan untuk lebih 

memilih hidup enak, mewah, dan berkecukupan tanpa harus bekerja keras. 

Budaya hedonisme membawa kita untuk tampil instant, tidak berbelit 

belit dalam hal mendapatkan suatu kebahagiaan, karena dalam hal ini yang 

diutamakan adalah bukan proses, melainkan hasil yang dicapai. Dengan 

menempuh segala cara yang mudah untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Seperti halnya komunitas party lovers yang menjadi objek 

penelitian kali ini. Party lovers merupakan suatu komunitas yang satu sama 

lain saling menggilai clubbing / dunia gemerlap. Party lovers juga 

merupakan kumpulan orang-orang dari mulai penyaji hiburan malam 

sampai penikmat clubbing itu sendiri, yang berada di Colors pub n’ resto, 

Surabaya.  

Colors pub n’resto adalah salah satu tempat hiburan dan seni–

kehidupan malam yang berada di kawasan Surabaya Timur yang 

menyajikan beberapa menu minuman, yang juga menjadi Nu’s drinkin 
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launching. Selain itu, Konser Band Legend, Konser Band Most Wanted dan 

Event – Event khas Colors Pub.  

Pemikiran tersebut diatas menyebabkan masuknya budaya hedonisme 

didalam kehidupan masyarakat. Perwujudan dari suatu budaya hedonisme 

telah mengakibatkan suatu fenomena-fenomena baru yang 

mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Sesuatu itu dianggap etis 

atau baik, apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dan pada 

kenyataannya, dari permasalahan tersebut jadi banyak orang tertarik untuk 

mempelajari etika, sehingga etika dapat diartikan sebagai suatu studi atau 

ilmu yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang 

dinilai baik dan mana pula yang dinilai buruk. Dengan demikian etika 

diharapkan berperan untuk membuka wawasan tentang kebaikan dan 

keburukan atas tindakan seseorang (Suranto, 2011:125). 

Fenomenologi Husserl memang berbeda dengan para filsuf 

sebelumnya.  

“Ia berpendapat bahwa kita perlu melihat realitas apa adanya. Realitas perlu 

ditelaah secara lebih detil dan cermat. Inti dari fenomenologi adalah upaya untuk 

membiarkan realitas itu menyingkapkan diri, dan tampil di hadapan kita apa 

adanya”.  

Fenomenologi adalah suatu cara untuk memahami struktur-struktur 

fundamental realitas yang berkaitan langsung dengan pengalaman manusia. 

Untuk dapat memahami struktur-struktur fundamental realitas tersebut, 

maka kita perlu mencermatinya dengan tanpa prasangka dan asumsi apapun. 
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Kita dituntut untuk kembali pada realitas itu sendiri, dan tidak terlebih 

dahulu membuat penilaian-penilaian, prasangka, praduga, atau bisa yang 

kita pegang dan yakini sebelumnya.  

Untuk mencapai ini, kita dituntut untuk berani mencermati realitas apa 

adanya, dan memiliki kemampuan untuk memisahkan segala sesuatu yang 

menjadi penilaian kita dengan apa yang sesungguhnya menjadi karakter 

fundamental dari realitas tersebut. Harapannya adalah obyek dapat terbuka 

dan menyatakan dirinya sendiri. Husserl menyebutnya sebagai “kembali 

kepada benda itu sendiri”.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

mendeskripsikian bagaimana fenomena etika komunikasi dalam komunitas 

hedone khususnya dalam party lovers, colors pub n’resto Surabaya, untuk 

memahami mereka dari kacamata subyektif, sehingga dapat memberikan 

wacana serta pandangan baru bagi peneliti selanjutnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana etika komunikasi 

komunitas hedone pada komunitas Party Lovers, Colors pub n’resto  

Surabaya ?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menemukan serta mengetahui etika komunikasi 

dalam komunitas hedone pada komunitas Party Lovers, Colors pub n’resto 

Surabaya. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa signifikansi, antara 

lain : 

1. Signifikansi Akademis : 

a. Sebagai literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya 

khususnya di jurusan ilmu komunikasi yang hendak 

melakukan inovasi lebih lanjut untuk pengayaan materi 

perkuliahan, serta yang ingin membuat karya tulis ilmiah 

melalui sudut pandang etika komunikasi. 

b. Sebagai tambahan wacana untuk perbandingan dimasa yang 

akan datang terutama yang berhubungan dengan 

perkuliahan etika dan filsafat komunikasi. Agar tidak terus 

berpikir secara konservatif tradisional sehingga lebih nyata 

dalam wilayah sosial. 
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2. Signifikansi Praktis : 

a. Dapat memberikan wacana mengenai etika komunikasi 

melalui paradigma konstruktivisme, culture / budaya 

menciptakan bahasa, hedonisme sebagai subculture. Serta 

menemukan satu ciri khas budaya yang terbentuk melalui 

proses komunikasi interpersonal, baik verbal maupun 

nonverbal. 

b. Sebagai bahan untuk mengukur pengaruh komunikasi 

khususnya dalam sudut pandang etika komunikasi. 

 

3. Signifikansi Sosial : 

Sebagai tambahan wacana bagi masyarakat dalam segi komunikasi, 

untuk dapat lebih berpikir realistis seputar masalah kehidupan pribadi 

seseorang yang memiliki orientasi hedonis yang berbeda. 

 

 

 


