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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Komunikasi adalah alat (instrument) yang dipakai manusai untuk 

melangsungkan interaksi sosial, Baik secara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Komunikasi adalah arus yang 

telah mengalir sepanjang sepanjang sejarah manusia, yang selalu memperluas 

wawasan seseorang dengan jalur-jalur informasinya. Hampir seluruh kegiatan 

manusia dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali adalah kegiatan komunikasi 

(Masmuh, 2008-03). 

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang akan dicapainya, untuk mencapai 

tujuan tersebut diperlukan adanya strategi. Tujuan tersebut disederhanakan dalam 

sebuah visi dan misi yang efektif, sehingga pencapaiannya sesuai perencanaan. 

Setelah memiliki tujuan, selanjutnya menentukan bagaimana tindakan jaringan 

kerja yang akan dilaksanakan organisasi tersebut. Sebelum menjalankan strategi, 

terlebih dahulu suatu individu maupun kelompok memahami tujuan dan 

perencanaan yang akan dijalankan, tanpa tujuan maka tindakan yang dijalankan 

akan meningkat dengan cepat maupun dapat kembali turun dengan cepat pula. 

Tujuan organisasi hendaknya dihayati oleh seluruh anggota organisasi sehingga 

setiap anggota dapat diharapkan mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui 

partisipasi mereka secara individual. Sebagaian orang telah menyadari, bahwa 
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dengan masuknya seseorang menjadi anggota suatu organisasi, berarti secara 

otomatis dia menerima tujuan organisasi tersebut (Pace dan Faules, 2015). 

Wirawan (2008:2) menjelaskan dalam masyarakat modern, terdapat 

beragam jenis organisasi. Organisasi formal yaitu organisasi yang mempunyai 

undang-undang dan peraturan atau dapat disebut sebagai organisasi berbadan 

hukum, organisasi informal, yaitu organisasi yang bersifat paguyuban. Ada pula 

istilah organisasi profit dan non profit (nirbala), organisasi profit yaitu organisasi 

yang bertujuan untuk mencari keuntungan sedangkan organisasi non profit 

(nirbala), tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. 

Komunikasi organisasi juga terjadi pada sebuah organisasi kemahasiswaan 

yang berasaskan Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Lahirnya HMI di 

mulai dari kisah heroik seorang mahasiswa yanga bernama Lafran Pane. Gelisah 

dengan perkembangan keadaan, khususnya di kalangan pergerakan mahasiswa 

serta melihat potensi mahasiswa Islam yang perlu untuk di organisasikan dengan 

baik. Mengingat fungsi HMI sebagai organisasi kader, maka seluruh aktivitas atau 

kegiatan HMI dikembangkan pada penggalian potensi kualitatif pribadi dan 

anggota-anggotanya dalam rangka melahirkan anggota-anggota yang militan, 

memiliki kedalaman pengetahuan dan keimanan, serta mempunyai kesetiaan pada 

organisasi. Adapun penekanan perngaderan dititikberatkan pada hal-hal berikut: (a) 

watak dan kepribadian, yang dilakukan dengan cara memberi pemahaman agama 

sebagai dasar kesadaran, (b) kemampuan ilmiah, yaitu membina seseorang hingga 

memiliki pengetahuan (knowledge), kecerdasan (intelectuality), dan kebijaksanaan, 

(c) ketrampilan, yakni kepandaian menerjemahkan ide dan pikiran dalam praktek.  
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Arah pengaderan HMI tercermin dalam tujuan HMI, yaitu terbinanya 

individu yang memiliki lima kualitas insan cita (akademis, pencipta, pengabdi, yang 

bernafaskan islam, serta bertanggung jawab atas terwujudnyna masyarakat adil 

makmur yang di diridhoi Allah SWT). Dalam rangka mewujudkan terbinanya 

individu HMI yang memiliki lima kualitas insan cita tersebut, maka berbagai 

kegiatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan HMI. Oleh karena itu untuk 

memberikan nilai tambah yang optimal bagi arah pengaderan HMI di bagai atas 

tiga hal. Pertama, rekruitmen calon kader. Dalam hal ini HMI harus menentukan 

prioritas rekruitmen calon kader dari mahasiswa pilihan, yakni input kader yang 

memiliki integritas pribadi, bersedia melakukan peningkatan dan pengembangan 

yang terus menerus serta berkelanjutan, memiliki orientasi prestasi, dan memiliki 

potensi leadership serta memiliki kemungkinan untuk aktif dalam organisasi. 

Kedua, proses pengaderan yang dilakukan sangat ditentukan oleh kualitas pengurus 

sebagai penanggungjawab pengaderan, pengelola latihan, pedoman pengaderan dan 

bahan yang dikomunikasikan serta fasilitas yang digunakan. Ketiga, iklim dan 

suasana yang dibangun harus kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan 

kualitas kader, yakni iklim yang menghargai prestasi individu, mendorong gairah 

belajar dan bekerja keras, merangsang dialog dan interaksi individu secara 

demokratis dan terbuka untuk membangun sikap kritis yang menumbuhkan sikap 

dan pandangan futuristik serta menciptakan media untuk merangsang tumbuhnya 

sensitifitas dan kepedulian terhadap lingkungan sosial yang mengalami 

ketertindasan (Solichin, 2010). 
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Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi kader, HMI 

menggunakan pendekatan sistematik dalam keseluruhan proses pengaderannya. 

Semua bentuk aktivitas/kegiatan pengaderan disusun dalam semangat integralistik 

untuk mengupayakan tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu sebagai upaya 

memberikan kejelasan dan ketegasan sistem pengaderan yang dimaksud harus 

dibuat pola dasar pengaderan HMI secara nasional. Pola dasar ini disusun dengan 

memperhatikan tujuan organisasi dan arah pengaderan yang telah ditetapkan. Selain 

itu juga dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi serta 

tantangan dan kesempatan yang berkembang di lingkungan eksternal organisasi. 

Pola dasar ini membuat garis besar keseluruhan tahapan yang harus ditempuh oleh 

seorang kader dalam proses pengaderan HMI, yakni sejak rekrutmen kader, 

pembentukan kader dan gambaran jalur-jalur pengabdian kader.  

Pengaderan merupakan usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar 

dan selaras dengan pedoman pengaderan HMI, sehingga memungkinkan seorang 

anggota HMI mengaktualisasikan potensi dirinya menjadi seorang kader Muslim – 

Intelektual – Profesional yang memiliki lima kualitas insan cita. Dalam usaha untuk 

mewujudkannya arah pengaderan yang tercermin dalam tujuan HMI (pasal 5 AD 

HMI) masih belum maksimal dan jauh dari harapan. Agus Salim Sitompul 

(Mendiagnosa Lima Zaman Perjalanan HMI) menyatakan bahwa, Sebagai 

organisasi perjuangan, setiap saat HMI dihadapkan pada berbagai tantangan yang 

datang silih berganti tanpa berhenti. Tantangan itupun akan selalu muncul terlebih-

lebih di masa depan, yang bentuk dan wujudnya jauh lebih besar dan berat. (Hasil 

Kongres HMI XXVIII, 2013) 
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Salah satu tantangan besar dalam komunikasi organisasi adalah bagaimana 

menyampaikan informasi ke seluruh bagian organisasi dan bagaimana menerima 

informasi dari seluruh bagian organisasi. Proses ini berhubungan dengan aliran 

informasi. Informasi tidak mengalir secara harfiah. Kenyataanya, informasi sendiri 

tidak bergerak.Yang sesungguhnya terlihat adalah penyampaian suatu pesan, 

interpretasi penyampaian tersebut, dan penciptaan penyampaian lainnya. 

Penciptaan, penyampaian, dan interpretasi pesan merupakan proses yang 

mendistribusikan pesan-pesan ke seluruh organisasi. Konsep proses 

mengisyaratkan bahwa peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan bergerak dan 

berubah secara berkesinambungan, bahwa peristiwa dan hubungan adalah 

dinamik.Suatu hubungan atau peristiwa dinamik melibatkan energi dan tindakan. 

Jadi aliran informasi dalam suatu organisasi, sebenarnya adalah suatu proses 

dinamik; dalam proses inilah pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan 

diciptakan, ditampilkan, dan diinterpretasikan. Proses ini berlangsung terus dan 

berubah secara konstan (R. Wayne Pace, Don F. Faules, 2015).  

Guetzkow (1965) menyatakan bahwa aliran informasi dalam suatu 

organisasi dapat terjadi dengan tiga cara: serentak, berurutan, atau kombinasi dari 

kedua cara ini. Serentak, sebagian besar dari komunikasi organisasi berlangsung 

dari orang ke orang, atau diadik, hanya melibatkan sumber pesan dan penerima 

yang menginterpretasikan pesan sebagai tujuan akhir. Meskipun demikian, cukup 

sering seorang manajer menginginkan informasi disampaikan kepada lebih dari satu 

orang, misalnya bila diperlukan perubahan jadwal kerja atau bila sebuah kelompok 

harus diberi penjelasan mengenai suatu prosedur baru. Berurutan, Haney (1962) 

mengemukakan bahwa, penyampaian pesan berurutan merupakan bentuk 
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komunikasi yang utama, yang pasti terjadi dalam organisasi. Penyebaran informasi 

berurutan meliputi perluasan bentuk penyebaran diadik, jadi pesan disampaikan 

dari Si A kepada Si B kepada Si C kepada Si D kepada Si E dalam serangkaian 

transaksi dua orang, dalam hal ini setiap individu kecuali orang ke-1 (sumber 

pesan), mula-mula menginterpretasikan pesan yang diterimanya dan kemudian 

meneruskan hasil interpretasinya kepada orang berikutnya dalam rangkaian 

tersebut.    

Sebuah organisasi terdiri dari orang-orang dalam berbagai jabatan. Ketika 

orang-orang dalam jabatan itu mulai berkomunikasi satu dengan yang lainnya, 

berkembanglah keteraturan dalam kontak dan “siapa berbicara kepada siapa”. 

Lokasi setiap individu dalam pola dan jaringan yang terjadi memberi peranan pada 

orang tersebut. Beberapa individu menduduki jabatan-jabatan yang lebih sentral, 

yang mengharuskannya menerima dan memproses informasi lebih banyak dari pada 

anggota lainnya dalam jaringan. individu yang menempati posisi sentral, perlu 

memiliki keterampilan menangani informasi karena mereka harus menerima pesan, 

mengintegrasikannya, dan memeriksa bahwa informasi yang tepat telah disebarkan 

kepada orang yang sesuai pada waktu yang tepat, secara cermat dan lengkap. Secara 

singkat ada tujuh peranan jaringan komunikasi (Danowski, 1976; Farace, 1980, 

Monge & Russell, 1977; Farace, Taylor, & Stewart, 1978; Richards, 1974; Roberts 

& O’Reilly, 1978; Rogers & Agrawala-Rogers, 1976). 

Anggota klik, adalah sebuah kelompok individu yang paling sedikit separuh 

dari kontaknya merupakan hubungan dengan anggota-anggota lainnya. Farace dan 

rekan-rekannya (1977) menunjukan bahwa sebuah klik terbentuk bila “lebih 
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daripada separuh komunikasi anggota-anggotanya adalah komunikasi dengan 

sesama anggota, bila setiap anggota dihubungkan dengan semua anggota lainnya, 

dan bila tidak ada satu hubunganpun atau seorang anggota pun yang dapat 

dihilangkan sehingga mengakibatkan kelompok terpecah”. Penyendiri, adalah 

mereka yang hanya melakukan sedikit atau sama sekali tidak mengadakan kontak 

dengan anggota kelompok lainnya. Jembatan, adalah seorang anggota klik yang 

memiliki sejumlah kontak yang menonjol dalam kontak antarkelompok, juga 

menjalin kontak dengan anggota klik lain. Sebuah jembatan berlaku sebagai 

pengontak langsung antar dua kelompok. Penghubung, adalah orang yang 

mengaitkan atau menghubungkan dua klik atau lebih tetapi ia bukan anggota salah 

satu kelompok yang dihubungkan tersebut. Penghubung mengaitkan satuan-satuan 

organisasi bersama-sama dan menggambarkan orang-orang yang berlaku sebagai 

penyaring informasi dalam organisasi. Penjaga gawang, menurut Katz dan 

Lazarsfled (1955), berarti “mengendalikan satu bagian strategis dari suatu saluran 

agar memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah sesuatu yang mengalir melintas 

saluran akan sampai kepada kelompok tersebut atau tidak”. Dalam suatu jaringan 

komunikasi organisasi, penjaga gawang adalah orang yang secara strategis 

ditempatkan dalam jaringan agar dapat melakukan pengendalian atas pesan apa 

yang akan disebarkan melalui sistem tersebut. Pemimpin pendapat, berlawanan 

dengan pemimpin resmi yang memiliki otoritas dalam organisasi berdasarkan 

jabatan yang mereka pegang, pemimpin pendapat (opinion leader) adalah orang 

tanpa jabatan formal dalam semua sistem sosial, yang membimbing pendapat dan 

mempengaruhi orang-orang dalam keputusan mereka. Orang ini, disebutpemimpin 

pendapat, yang dibutuhkan karena pendapat dan pengaruh mereka. Kosmopolit, 
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adalah orang yang menjadi milik seluruh dunia atau orang yang bebas dari gagasan, 

prasangka, atau kecintaan lokal, daerah, atau nasional. Seorang kosmopolit adalah 

individu yang melakukan kontak dengan dunia luar, dengan individu-individu di 

luar organisasi. Kosmopolit menghubungkan para anggota organisasi dengan 

orang-orang dan peristiwa-peristiwa di luar batas-batas struktur organisasi. 

Permasalahan yang terjadi pada Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) 

Komisariat Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang ialah 

menghilangnya banyak anggota baru dalam setiap periode kepengurusan sehingga 

membuat mereka tidak mampu untuk menyelesaikan proses pengaderannya di 

komisariat. Hal ini mengindikasikan pengurus lemah dalam membangun komuniasi 

yang baik dengan anggota dalam proses pengaderan. Permasalahan inilah yang 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pola komunikasi yang 

digunakan pengurus dalam pengederan.  

HMI yang mempunyai peran sebagai organisasi perjuangan tentu tidak 

boleh berhenti dalam satu titik yang kemudian membuat kader Stagnasi intelektual 

sesuai dengan tuntutan jaman yang dinamis. Pola komunikasi dalam pengaderan 

harus bisa menjadi jawaban atas tantangan peradaban dan kemunduran kaderisasi 

di internal HMI. Ini menunjukan betapa pentingnya pola komunikasi dalam 

pengaderan pada sebuah organisasi, sehingga organisasi mampu untuk menjawab 

berbagai macam kebutuhan dan tantangan di masa kini maupun masa yang akan 

datang. (Lokakarya Perkaderan HMI ISIP UMM) 

Permasalahan ini diperkuat dengan temuan Prof. Dr. H. Agussalim 

Sitompul (2008) dalam bukunya 44 indikator Kemunduran HMI Suatu Kritik dan 
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Koreksi Untuk Kebangkitan Kembali HMI. Secara faktual ditemukan dalam buku 

ini tentang kemunduran HMI, yang meliputi 44 indikator. Beberapa indikator di 

antaranya adalah: 1) Pola pengaderan HMI yang dirancang pertengahan abad XX 

sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan tuntutan kontemporer, 2) 

HMI dan kader-kader penerus kurang mampu mengikuti jejak para pendahulunya, 

3) Lemahnya manajemen organisasi karena sudah ketinggalan zaman, 4) Belum 

optimalnya pengetahuan, pemahaman, penghayatan anggota dan pengurus HMI di 

hampir semua tingkatan kepengurusan tentang ke-HMI-an dan keorganisasian, 5) 

follow up pengaderan tidak berjalan sebagaimana mestinya (Solichin, 2010). 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalah penelitian, 

yaitu bagaimana pola komunikasi dalam pengaderan pada organisasi mahasiswa di 

HMI Komisariat ISIP UMM. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi dalam pengaderan pada 

organisasi mahasiswa di HMI Komisriat ISIP UMM.   

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara akademis 

maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 a.  Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wacana pola 

komunikasi dalam organisasi bagi jurusan ilmu komuikasi dan organisasi 

HMI Komisariat ISIP UMM. 

 b. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa bermanfaat untuk membuat pola 

komunikasi dalam menangani masalah pengaderan organisasi bagi HMI 

Komisariat ISIP UMM. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi organisasi HMI Komisariat ISIP 

UMM 
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b. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kajian untuk kalangan

organisasi mahasiswa yang berbasis pengaderan dan untuk khalayak umum.


