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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa inggris berasal dari

kata Latin communis yang mempunyai makna “sama”, communico, communicatio,

atau communicare yang berarti “membuat sama” (to make common). Berelson dan

Steiner dalam Henry Subiakto dan Rachmah Ida (2014:15), mendefinisikan

komunikasi sebagai “penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-

lain, melalui penggunaan simbol kata, gambar, angka, grafik, dan sebagainya”.

Kemudian menurut pendapat Carl I. Hovland dalam Deddy Mulyana (2010),

Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator)

menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah

perilaku orang lain. Weaver (1949) dalam Umaimah Wahid (2011),

mendefinisikan “Communication is is all the procedurs by which one mind can

affect anothers”. Komunikasi menjelaskan bahwa pikiran seseorang mampu

mempengaruhi pihak lain dalam proses komunikasi.

Dari definisi-definisi tentang komunikasi di atas menjelaskan bahwa :

1. Komunikasi mampu mempengaruhi pikiran orang lain.

2. Komunikasi mampu menciptakan hubungan dalam berbagai level dan bentuk

komunikasi.

3. Komunikasi dapat menghubungkan semua elemen sosial.

4. Komunikasi melibatkan proses transmisi dalam beragam bentuk kemasan

pesan (Wahid : 2011).
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Sehingga suatu proses komunikasi membutuhkan keterlibatan dari semua

unsur-unsur komunikasi dan menjadi kurang bermakna jika salah satu unsur tidak

berfungsi.

Pemikiran lain tentang komunikasi dikemukakan oleh Dean Barnlund:

Komunikasi melukiskan evolusi makna; makna adalah sesuatu yang diciptakan,

ditentukan, diberikan, dan bukan sesuatu yang diterima. Jadi, komunikasi

bukanlah sesuatu reaksi terhadap sesuatu, bukan pula interaksi dengan sesuatu,

melainkan suatu transaksi yang di dalamnya orang menciptakan dan memberi

makna agar menyadari tujuan orang tersebut.

Selanjutnya, oleh Barnlund dikatakan bahwa komunikasi mempunyai

sifat-sifat:

1. Dynamic (Dinamis), yakni sebagai proses perilaku yang dipikirkan, dan

bukan sesuatu yang tersendiri tanpa dipikirkan, ia digerakkan oleh

mekanisme internal (aksi diri), atau hanya dipengaruhi kekuatan eksternal

(interaksi).

2. Continuous (sinambung), tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri,

komunikasi sebagai salah satu kondisi kehidupan berkesinambungan tanpa

awal dan akhir.

3. Circulair (berputar), tidak ada urutan yang linear dalam arus makna dari

seseorang kepada yang lain, orang terlibat komunikasi secara simultan

dengan bukan satu sama lain.

4. Unrepeatable (tidak dapat diulang), karena penciptaan kembali makna

yang sinambung itu melibatkan perubahan citra personal pada masa lalu,
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masa kini, dan masa yang akan datang, sehingga mustahil orang dapat

memberikan pesan yang identik sama artinya dengan yang diberikan pada

saat yang berbeda.

5. Irreversible (tidak dapat di balik), dalam komunikasi pesan yang

diucapkan dan diinterpretasikan tidak dapat diambil kembali dari ingatan

penerimanya.

6. Complex, komunikasi berlangsung dalam banyak konteks yang berlainan

dan pada banyak tingkatan intrapersonal, interpersonal, organisasional,

social, dan kultural (Subiakto dan Ida : 2014).

Dari penjelasan atas tentang definisi komunikasi, ada lima unsur dalam

komunikasi yang perlu digaris bawahi dimana ke lima unsur tersebut saling

bergantung satu sama lain, yaitu: sumber atau komunikator, pesan (message),

media atau saluran, penerima atau komunikan, efek atau dampak (feedback).

A. Sumber

Sumber (Komunikator atau sender) adalah pihak yang berinisiatif atau

yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber ini boleh jadi seorang

individu, kelompok, organisasi perusahaan atau bahkan suatu negara. Kebutuhan

ini bervariasi, mulai dari memelihara hubungan yang sudah dibangun,

menyampaikan informasi, menghibur, hingga kebutuhan untuk mengubah

ideologi, keyakinan agama, politik dan perilaku pihak lain. Sehingga untuk

menyampaikan apa yang ada dalam hatinya (perasaan) atau dalam kepalanya

(pikiran), sumber harus mengubah perasaan atau pikiran tersebut ke dalam
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seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang idealnya dipahami oleh penerima

pesan.

B. Pesan

Pesan (message) yaitu adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber atau

komunikator kepada penerima atau komunikan. Pesan merupakan seperangkat

simbol verbal atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud

dari sumber atau komunikator. Ada tiga komponen dalam pesan yaitu: makna,

simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi

pesan. Kemudian di dalam pesan (message) terdapat beberapa macam bentuk

pesan diantaranya adalah :

a. Pesan informatif, yaitu memberikan keterangan-keterangan dan
memberikan komunikan mengambil kesimpulan sendiri.

b. Pesan persuasive, yakni dengan bujukan akan membangkitkan pengertian
dan kesadaran seseorang bahwa yang kita sampaikan akan memberikan
berupa pendapat atau sikap sehingga ada perubahan, namun perubahan ini
adalah kehendak sendiri.

c. Pesan koersif, yakni dengan menggunakan sanksi-sanksi bentuknya
terkenal dengan agitasi dengan penekanan yang menimbulkan tekanan
batin dan ketakutan diantara sesamanya dan pada kalangan politik
(Widjaja : 2001).

C. Saluran atau Media

Saluran atau Media yaitu alat yang digunakan sumber atau komunikator

untuk menyampaikan pesannya kepada penerima atau komunikan. Dimana

saluran ini merujuk pada bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima,

apakah saluran verbal atau nonverbal. Pada dasarnya komunikasi manusia

menggunakan dua saluran yaitu cahaya dan suara. Meskipun kita bisa juga

menggunakan ke lima indera kita untuk menerima pesan dari orang lain.
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Selain itu saluran juga merujuk pada cara penyajian pesan, apakah secara

langsung (tatap muka) atau melalui media cetak (surat kabar, majalah) atau media

elektronik (radio, televisi). Sehingga pemilihan saluran-saluran komunikasi

bergantung pada situasi, tujuan yang hendak dicapai dan jumlah penerima pesan

yang dihadapi.

D. Penerima atau Komunikan

Penerima atau komunikan sering juga disebut sasaran atau tujuan

(destination), komunikate (communicatee), penyandi-balik (decoder), khalayak

(audience), pendengar (listener), penafsir (interpreter), yaitu orang yang

menerima pesan dari sumber atau komunikator.

E. Efek

Efek yaitu apa yang terjadi pada pemerima atau komunikan setelah Ia

mendapat atau menerima pesan dari sumber atau komunikator. Misalnya

penambahan pengetahuan (dari tidak tahu menjadi tahu), terhibur, perubahan

sikap (tidak setuju menjadi setuju), perubahan keyakinan, perubahan perilaku

(dari tidak bersedia memilih partai politik atau calon politisi menjadi memilihnya

dalam pemilu), dan sebagainya (Mulyana : 2010).

Selain itu menurut pendapat Onong Uchjana Effendy (2004), Efek

merupakan hasil akhir dari proses komunikasi, yaitu sikap dan tingkah laku orang,

sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sikap atau tingkah laku

orang sudah sesuai ataupun tidak sesuai yang kita inginkan sebagai komunikator,

berarti proses komunikasi telah bisa dikatakan berhasil.
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Adapun dampak yang akan timbul dari terjadinya proses tersebut dapat

dikategorikan menjadi:

a. Dampak kognitif, yaitu dampak yang ditimbulkan pada komunikan yang
menyebabkan dia menjadi tahu atau terjadi peningkatan intelektualitas di
dalam dirinya.

b. Dampak afektif, yaitu dampak yang dapat menimbulkan perasaan tertentu
dan bergerak hati dalam diri seorang komunikan, seperti perasaan sedih,
iba, gembira, dan lain sebagainya.

c. Dampak behaviour, yaitu dampak yang paling tinggi kadarnya, yakni
dapat menimbulkan perilaku pada diri komunikan dalam bentuk tindakan
atau kegiatan (Uchjana : 2004).

F. Umpan Balik atau Feedback

Kemudian efek dari proses komunikasi ini menimbulksn feedback atau

umpan balik. Feedback atau umpan balik dalam proses komunikasi adalah sebuah

balasan yang di kirimkan oleh komunikan kepada komunikator, setelah menerima

pesan dari sang komunikator. feedback disini biasanya berbentuk langsung setelah

si komunikan menerima pesan. Namun menurut buku Hafied Cangara umpan

balik atau bisa dari unsur lain seperti pesan dan media meski pesan belum sampai

pada penerima.

Umpan balik atau feedback dari lima unsur tersebut adalah elemen paling

penting untuk mengetahui berhasil atau gagalnya komunikasi tersebut. Maka

sebagai komunikator, kita akan dapat langsung mengetahui apakah tujuan dari

pesan kita tersampaikan atau tidak. Apakah umpan balik itu berupa respon negatif

ataupun respon positif yang akan di dapatkan. sebagai contoh saat ibu

memberikan masukan agar kakak dan adik tidak selalu bertengkar, sang adik

menangis, dan si kakak pada akhirnya meminta maaf pada adik setelah diberi

masukan oleh ibu. itulah umpan balik yang didapatkan oleh si ibu sebagai
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komunikator setelah memberi masukan kepada adik dan kakak tersebut sebagai

komunikan. Dari contoh tersebut bisa di simpulkan bahwa komunikasi tersebut

merupakan komunikasi yang efektif karena apa yang di sampaikan sampai dengan

apa yang diinginkan oleh komunikan.

Dalam Ilmu Komunikasi dikenal beberapa jenis feedback atau umpan

balik. Ada di antaranya yang merupakan analogi pada konteks komunikasi yang

lain atau merupakan sifatnya. Jenis-jenis feedback atau umpan balik tersebut

adalah:

1. Feedback Positif

Feedback positif adalah isyarat atau gejala yang ditunjukkan oleh

komunikan yang menandakan bahwa mereka memahami, membantu dan

mau bekerja sama dengan komunikator untuk mencapai sasaran

komunikasi tertentu, dan tidak menunjukkan perlawanan atau pertentangan.

2. Feedback Negatif

Feedback negatif adalah isyarat atau gejala yang ditunjukkan oleh

komunikan yang menandakan bahwa mereka memiliki sikap serta perilaku

yang dapat berkisar dari mulai tidak setuju hingga tidak menyukai pesan,

cara penyampaian, atau bahkan diri sang komunikator. Segalanya sesuatu

yang merupakan lawan dari feedback positif adalah feedback negatif.

3. Feedback Netral

Feedback Netral adalah jenis feedback yang sulit untuk dinilai

sebagai isyarat atau gejala yang menunjukkan respon positif atau negatif.
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Dengan kata lain feedback netral adalah feedback yang tidak jelas

wujudnya; apakah itu positif atau negatif.

4. Feedback Zero

Feedback Zero adalah feedback yang sulit dimengerti oleh

komunikator. Komunikator tidak tahu harus menafsirkan isyarat atau

gejala yang muncul dari komunikan.

5. Feedback Internal

Feedback Internal adalah yang menunjukkan sumber dari isyarat

atau gejala yang menjadi feedback. Bila itu muncul dari dalam diri

komunikator, maka itu disebut feedback internal. Maksudnya, misalnya

ketika komunikator telah mengatakan sesuatu, tapi kemudian ia ingat

sesuatu dan meralat apa yang telah ia katakan, maka yang kita lihat itu

dapat kita katakan sebagai hal yang terjadi karena ada feedback internal

pada diri komunikator.

6. Feedback Eksternal

Feedback Eksternal adalah feedback yang munculnya berasal dari

komunikan. Dalam hal ini komunikan dapat menunjukkannya dengan

memberikan ekspresi wajah tertentu, gerak-gerik, perilaku atau bahkan

suara-suara yang muncul ketika komunikasi tengah berlangsung.

7. Feedback Verbal

Feedback Verbal menunjuk pada bentuk atau wujud dari apa yang

disampaikan komunikan sebagai reaksinya pada suatu perilaku

komunikasi tertentu yang sedang berlangsung.
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8. Feedback Non Verbal

Feedback Non Verbal adalah yang wujudnya bukan berupa lisan

atau tulisan, seperti ekspresi wajah, gerak-gerik, cara duduk, cara berdiri,

cara menatap, bentuk senyuman, isyarat tangan, dan sebagainya.

2.2 Pola Komunikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “pola” berarti pola atau sistem.

Sedangkan menurut para sarjana komunikasi dalam Hafied Cangara (2011),

Komunikasi adalah adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki

orang-orang mengatur lingkungannya dengan: (1) membangun hubungan antar

sesama manusia. (2) melalui pertukaran informasi. (3) untuk menguatkan sikap

dan tingkah laku orang lain. (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku.

2.2.1 Pola Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi sangat penting dan layak untuk dipelajari karena

sekarang ini banyak orang yang tertarik dan memberikan perhatian kepadanya

guna mengetahui prinsip dan keahlian komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk

tujuan organisasi, baik organisasi kormersial seperti lembaga bisnis dan industri

maupun organisasi-organisasi sosial seperti partai politik, lembaga-lembaga

pemerintah, maupun lembaga-lembaga swasta.

Komunikasi organisasi adalah suatu disiplin studi yang dapat mengambil

sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. Bahkan studi komunikasi organisasi

sebagai landasan kuat bagi karir dalam manajemen, pengembangan sumber daya

manusia, dan komunikasi perusahaan, dan tugas-tugas lain yang berorientasikan

manusia dalam organisasi.
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Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan

penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu

organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam

hubungan-hubungan hierarkis antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam

suatu lingkungan. Komunikasi organisasi terjadi kapanpun juga, setidak- tidaknya

ada satu orang yang menduduki suatu jabatan dalam suatu organisasi menafsirkan

suatu pertunjukan pesan.

Secara tradisional (fungsionalis dan objektif) komunikasi organisasi

cenderung menekankan kegiatan penanganan pesan yang terkandung dalam

suatu ”batas organisasional (organizational boundary). Fokus utamanya adalah

menerima, menafsirkan dan bertindak berdasarkan informasi dalam suatu konteks.

Dimana tekanannya adalah pada komunikasi sebagai suatu alat yang

memungkinkan orang beradaptasi dengan lingkungan mereka.

Redding dan Sanborn memberikan pengertian bahwa komunikasi

organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang

kompleks. Kemudian katz dan khan menyatakan bahwa komunikai organisasi

merupakan arus informasi, pertukaran informasi, dan pemindahan arti di dalam

suatu organisasi. (Muhammad, 1995:65)

Komunikasi mendudukkan struktur organisasi dan adaptasinya dengan

lingkungan. Bila organisasi merupakan suatu pemroses informasi besar, maka

maksud proses komunikasi adalah untuk memperoleh informasi yang tepat bagi

orang yang tepat pada saat yang tepat.
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Sementara sifat terpenting komunikasi organisasi adalah penciptaan pesan,

penfasiran dan penanganan kegiatan anggota organisasi. Bagaimana komunikasi

berlangsung dalam organisasi dan apa maknanya bergantung pada konsepsi

seseorang mengenai organisasi. Bila organisasi dianggap sebagai suatu struktur

atau wadah yang telah ada sebelumnya, maka komunikasi dapat dianggap sebagai

“suatu substansi nyata yang mengalir ke atas, ke bawah, dan ke samping dalam

suatu wadah”. Dalam pandangan itu, komunikasi berfungsi mencapai tujuan dari

sistem organisasi.

Organisasi diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas

kerja sama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok

orang untuk mencapai tujuan Atau dengan meminjam defenisi dari Goldhaber

yang menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan

saling tukar menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling

tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang

selalu berubah-ubah (Muhammad, 1995:67).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pola komunikasi merupakan

suatu sistem penayampaian pesan melalui lambang-lambang tertentu,

mengandung arti tertentu dan pengoperan langsung untuk mengubah tingkah laku

individu yang lain untuk tingkah laku individu yang lain. Meskipun semua

organisasi harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencapai

tujuannya, pendekatan dan sistim pesan yang dipakai antara satu organisasi

dengan organisasi yang lain bervariasi atau berbeda-beda. Untuk organisasi

berskala kecil mungkin pengaturannya tidak terlalu sulit sedangkan untuk
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perusahaan besar yang memiliki ribuan karyawan maka penyampaian informasi

kepada mereka merupakan pekerjaan yang cukup rumit. Salah satu tantangan

besar dalam menentukan pola komunikasi organisasi adalah proses yang

berhubungan dengan jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi dapat membantu

menentukan iklim dan moral organisasi, yang pada gilirannya akan berpengaruh

pada jaringan komunikasi. Tantangan dalam menentukan pola komunikasi

organisasi adalah bagaimana menyampaikan informasi keseluruh bagian

organisasi dan bagaimana menerima informasi dari seluruh bagian organisasi.

Untuk menjalankan dan mencapai tujuan tersebut maka dalam organisasi terdapat

beberapa arah formal dan informal jaringan komunikasi dalam organisasi.

Untuk itu, menentukan suatu pola komunikasi yang tepat dalam suatu

organisasi merupakan suatu keharusan. Pola komunikasi yang terjadi dalam

organisasi dapat dilihat dalam bentuk aktivitas regualar meeting. Dimana pola

komunikasi yang terdapat dalam aktivitas regular meeting itu sendiri banyak

dipengaruhi oleh jaringan komunikasi. Secara umum pola komunikasi yang

terdapat dalam aktivitas regular meeting dikelompokkan menjadi jaringan

komunikasi formal dan informal.

Bila pesan mengalir melalui jalan resmi yang ditentukan oleh hirarki resmi

organisasi atau oleh fungsi pekerjaan maka pesan itu menurut jaringan formal.

Ada tiga bentuk utama dari arus pesan dalam jaringan komunikasi formal yang

mengikuti struktur organisasi, yaitu:

A. Komunikasi Ke Bawah (Donward Communication)
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Pada tingkat ini, arus pesan dan informasi dari pimpinan atau manajer

yang berada pada struktur lapisan atau organisasi mengalir keseluruh lapisan

bawah organisasi, kepada seluruh pegawai yang berada di bawah struktur

organisasi. Secara umum komunikasi kebawah dapat diklasifikasikan atas lima

tipe, yaitu:

1. Intruksi tugas

Yaitu pesan yang disampaikan kepada bawahannya mengenai apa yang

dihapkan dilakukan mereka dan bagaimana melakukannya. Pesan itu mungkin

bervariasi seperti perintah langsung, deskripsi tugas, prosedur manual, program

latihan tertentu, alat-alat bantu melihat dan mendengar yang berisi pesan-pesan

tugas dan sebagainya. Intruksi tugas yang tepat dan langsung cendrung

dihubungkan dengan tugas yang sederhana yang hanya menghendaki

keterampilan dan pengalaman minimal. Instruksi yang lebih umum biasanya

digunakan bagi tugas-tugas yang kompleks, dimana pegawai diharapkan

pertimbangannya, keterampilan dan pengalamannya.

2. Rasional

Yaitu pesan yang menjelaskan mengenai tujuan aktivitas dan bagaimana

kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi atau objektif organisasi,

kualitas dan kuantitas dari komunikasi rasional ditentukan oleh filosofi dan

asumsi pimpinan mengenai bawahannya. Bila pimpinan menggap bawahannya

pemalas, atau hanya mau bekerja bila dipaksa maka pimpinan memberikan pesan

yang bersifat rasional ini sedikit. Tetapi bila pimpinan menganggap bawahannya
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orang yang dapat memotivasi diri sendiri dan produktif maka biasanya diberikan

pesan rasional yang banyak.

3. Ideologi

Pesan mengenai ideologi ini adalah merupakan perluasan perluasan dari

pesan rasional. Pada pesan rasional, penekananya ada pada tugas dan kaitannya

dengan perepektif organisasi. Sedangkan pada ideologi sebaliknya, mencari

sokongan dan antusias dari anggota organisasi guna memperkuat loyalitas, moral

dan motivasi.

4. Informasi

Pesan informasi dimaksudkan untuk memperkenalkan bawahan dengan

peraktek-peraktek organisasi, peraturan-peraturan organisasi, keruntungan,

kebiasaan dan data lain yang tidak berhubungan dengan instruksi dan rasional,

Misalnya handbook bagi pegawai.

5. Balikan

Yaitu pesan berisi informasi mengenai ketepatan individu dalam

melakukan pekerjaannya. Salah satu bentuk sederhana dari balikan ini adalah

pembayaran gaji pegawai yang telah siap melakukan pekerjaannya atau apabila

tidak ada informasi dari atasan yang mengkritik pekerjaannya, berarti

pekerjaannya sudah memuaskan. Tetapi apabila hasil pekerjaan pegawai kurang

baik, balikannya mungkin berupa kritikan atau peringatan terhadap pegawai

tersebut.

Dalam realitas, ketika organisasi dalam skala relatif kecil karena baru

bertumbuh, kesederhanaan struktur, komunikasi, keterlibatan dan keikatan
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pegawai relatif tinggi. Tetapi manakala telah berkembang makin besar dan

kompleks, dimana struktur tugas dan penerapan tekhnologi tinggi yang makin

massif, serta tingkat pelayanan produksi barang dan jasa makin bervariasi,

meningkat dalam volume dan kuantitas serta kualitas. Secara komunikatif,

organisasi cendrung akan mengalami banyak kemunduran yang dirasakan

pegawainya.

Persoalan komunikasi yang sering kali muncul pada tingkatan ini, adalah

persoalan relavansi dan ketetapan isi pesan dan informasi dimana pesan dan

informasi tersebut mengalami disortasi, gangguan, penyaringan (filtering) ataupun

arti pesan yang telah dilebih-lebihkan (exaggeration), serta waktu (timing)

penyampaian yang tidak tepat. (Muhammad, 1995:110)

B. Komunikasi Ke Atas (Upward Communication)

Komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada

atasan atau dari tingkatan yang lebih rendah kepada tingkatan yang lebih tinggi.

Arus pesan pada tingkatan ini berisikan tentang laporan (harian, mingguan,

bulanan dan tahunan), tugas-tugas yang telah diselesaikan, pertanyaan yang tidak

atau kurang jelas mengenai metode dan prosedur kerja, pertanggung jawaban

karyawan kepada pimpinan atau tugas yang dipercayakan padanya.

Tujuan dari pola komunikasi ini adalah untuk memberikan balikan,

memberikan sran dan mengejukan pertanyaan. Komunikasi ini mempunyai efek

pada penyempurnaan moral dan sikap pegawai, tipe pesan adalah integrasi dan

pembaharuan. Dapat dikatakan, komunikasi pada tingkat ini merupkan sarana atau

mekanisme umpan balik (feedback) dari bawahan kepada atasan.
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Pada arus komunikasi ke atas juga sering kali mengalami persoalan pada

relavansi dan kurasi pesan dan informasi, terutama diantara jaringan organisasi

lainnya. Masalah yang dimaksud terutama adalah penyaringan (filtering) dan

melebihkan arti pesan (exaggeration). Pegawai cendrung memberikan laporan

pada hal-hal yang baik saja mengenai tugas, tanggungjawab ndan mengenai

departemennya dan organisasi yang dipahaminya kepada pemimpin.

Sharma (Muhammad, 1995:118) mengatakan beberapa kesulitan untuk

mendapatkan informasi dari pegawai mungkin disebabkan oleh beberapa hal

diantaranya sebagai berikut :

1. Kecendrungan pegawai untuk menyembunyikan perasaan dan pikirannya.

Hasil studi memperlihatkan bahwa pegawai merasa bahwa mereka

akan mendapatkan kesukaran bila menyatakan apa yang sebenarnya menurut

pikiran mereka. Karena itu cara yang terbaik adalah mengikuti apa yang

disampaikan oleh supervesor maupun atasan mereka.

2. Perasaan pegawai bahwa pimpinan dan supervesor tidak tertarik kepada

masalah mereka. Pegawai sering melaporkan bahwa pimpinan mereka

tidak perhatian terhadap masalah-masalah mereka.

3. Kurangnya rewards atau penghargaan terhadap pegawai yang

berkomunikasi ke atas. Seringkali supervesor dan pimpinan tidak

memberikan penghargaan yang nyata kepada pegawai untuk memlihara

keterbukaan komunikasi ke atas.

4. Perasaan pegawai bahwa supervisor dan pimpinan tidak dapat menerima

dan memberikan respon terhadap apa yang dikatakan oleh pegawai.



23

Supervisor terlalu sibuk untuk mendengarkan atau pegawai susah

untuk menemuinya. Sikap seperti ini sangat berbahaya bagi organisasi dalam

jangka panjang sebab informasi yang relevan dan akurat sangat diperlukan

pimpinan untuk membuat keputusan dan kebijakan yang arif, akurat dan

efektif, didasarkan pada informasi yang biasa, tidak relevan dan tidak tepat.

Maka besar kemungkinan keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi

yang diharapkan. Salah satu masalah yang penting adalah bagaimana

menciptakan iklim saling percaya, saling menghargai meningkatkan kejujuran

dan keakraban antara pimpinan dengan pegawai. Hal ini merupakan bagian

dari tugas para eksekutif puncak.

C. Komunikasi Horizontal (Horizontal Communication)

Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan diantara orang-orang yang

sama tingkat otoritasnya didalam organasasi. Pesan ini biasanya berhubungan

dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan, seperti koordinasi, pemecahan

masalah, penyelesaian konflik dan saling membagi informasi. Ada beberapa

tujuan tertentu dari komunikasi horizontal diantarnya adalah :

1. Mengkoordinasikan tugas-tugas.

2. Saling memberikan informasi untuk perencanaan dan aktifitas-aktifitas.

3. Memecahkan masalah yang timbul diantara orang-orang yang berada

dalam tingkat yang sama.

4. Menyelesaikan konflik diantara anggota yang ada dalam bagian organisasi

dan antara bagian dengan bagian yang lainnya.
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5. Menjamin pemahaman yang sama antara unit-unit organisasi atau anggota

unit organisasi tentang perubahan itu.

6. Mengembangkan sokongan interpersonal dari temannya.

Kontak interpersonal dalam komunikasi horizontal yang mungkin terjadi dapat

berupa rapat-rapat komite, interaksi informal pada waktu jam istirahat,

percakapan telepon, memo dan nota, serta aktifitas sosial.

2.2.2 Jaringan Komunikasi

Menurut Daniel C. Feldman dan Hugh J. Arnold Dalam (Moekijat

1993:73) Ada dua pola komunikasi dalam organisasi. Pola pertama adalah

jaringan komunikasi formal, yang sangat menyerupai struktur organisasi. Ada

saluran-saluran formal melalui mana komunikasi mengalir. Pola kedua adalah

jaringan komunikasi informal, kadang-kadang disebut “grapevine”. Komunikasi

informal ini terjadi di luar saluran-saluran yang telah ditentukan, dan paling sering

dilakukan dalam interaksi tatap muka atau dengan telepon. Grapevine dapat

digunakan dalam manajemen puncak untuk membuat pengumuman-pengumuman

tidak resmi. Tiap orang dalam organisasi mempunyai peranan dalam jaringan

komunikasi formal dan peranan dalam jaringan komunikasi informal, dan kedua

pernanan ini sangat mempengaruhi berapa banyak dan jenis informasi apakah ia

akan menerimanya.

Luasnya jaringan komunikasi formal yang mempengaruhi aspek perhatian

komunikasi paling banyak adalah sentralisasinya. Beberapa jaringan sangat

didesentralisasikan; orang-orang dalam suatu kelompok dapat mengadakan

komunikasi langsung satu sama lain. Unit-unit dengan jaringan-jaringan yang
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didesentralisasikan mempunyai lebih banyak komunikan bersama; orang-orang

dalam jaringan-jaringan yang didesentralisasikan menyampaikan dan menerima

jauh lebih banyak informasi. (Moekijat, 1993:74)

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. Misalnya, pegawai-pegawai dapat didoronguntuk

berbicara kepada setiap orang kecuali dengan atasan langsung mereka. Suatu

jaringan demikian biasanya dimaksudkan untuk mencegah beban manajer-

manajer tingkat atas yang terlalu banyak dengan informasi yang tidak perlu dan

untuk memelihara kekuasaan dan status manajer-manajer tingkat atas (Moekijat

1993:79).

Pola jaringan-jaringan komunikasi formal telah diteliti secara mendalam.

Suatu pesan dapat disampaikan dari seseorang kepada orang lain melalui salah

satu dari beberapa pola atau salurankomunikasi alternatif yang masuk akal. Studi

pola-pola komunikasi telah dilakukan untuk menemukan “cara yang terbaik”

untuk mengadakan komunikasi. Sesungguhnya tidak ada suatu cara yang

universal paling baik untuk mengadakan komunikasi organisasi, karena informasi

dan data disampaikan untuk bermacam-macam tujuan, cara menyampaikan pesan

yang paling efektif tergantung pada faktor situasi seperti kecepatan, kecermatan,

biaya dan pembatasan waktu. Meskipun demikian, suatu analisis jaringan
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komunikasi membantu menemukan pola-pola mana yang tercepat, paling cermat,

paling fleksibel, dan sebaginya.

Jaringan-jaringan komunikasi biasanya ditentukan ciri-cirinya sesuai

dengan susunan komponennya, antara lain :

A. JARINGAN “RANTAI”

Gambar 2.1 : Jaringan Rantai

Sumber gambar : Joseph A. Devito 1997: 344-345 (Dalam Abdullah Masmuh,
2010:58)

Jaringan rantai menunjukkan suatu sistem birokratik yang mengikuti suatu

pola komunikasi formal. Disini komunikasi melewati saluran yang sebenarnya

mengikuti sistem hirarkis secara tepat. Dengan demikian apabila A perlu

mengadakan komunikasi dengan E maka komunikasi akan melewati B, C dan D

menurut urutan tersebut. Demikian pula, jawaban E kepada A akan melewati D, C

dan B menurut urutan tersebut. A tidak dapat langsung berhubungan dengan E.

Jaringan rantai menggambarkan suatu situasi di dalam mana dua orang

anggota pada ujung akhir jaringan hanya dapat mengadakan komunikasi dengan

orang di antara mereka dan orang di pusat. Dengan demikian, dua orang di tengah



27

menyampaikan informasi ke puncak. Jaringan ini dapat dipandang sebagai

sentralisasi informasi, tetapi tidak seluas jaringan roda.

B. JARINGAN “RODA” DAN “BINTANG”

Gambar 2.2 : Jaringan Roda atau Bintang

Sumber gambar : Joseph A. Devito 1997: 344-345 (Dalam Abdullah Masmuh,
2010:58)

Jaringan roda agak berbeda dengan jaringan rantai karena disini tingkat-

tingkat dikurangi. Apabila E ingin mengadakan komunikasi dengan D ia hanya

melewati A. Demikian pula, anggota-anggota lain dari kelompok ini harus

melewati A untuk mengadakan komunikasi dengan anggota-anggota lain. Dengan

cara demikian, ini menunjukkan suatu bagian dalam suatu organisasi besar, yang

mempunyai kepala bagian yang mengawasi komunikasi.

Subyek C dalam pola bintang dapat mengadakan komunikasi secara

langsung dengan A, B, D, dan E, meskipun subyek-subyek ini tidak dapat

mengadakan komunikasi secara langsung satu sama lain.

Pola ini memiliki pemimpin yang jelas, yaitu yang posisinya di pusat.

Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan dari

semua anggota. Oleh karena itu, jika seorang anggota ingin berkomunikasi dengan

anggota lain, maka pesannya harus disampaikan melalui pemimpinnya (Masmuh

2010:57).
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Jaringan roda atau bintang, masing-masing dari keempat anggota

mengadakan komunikasi dengan orang pada pusat. Ini dapat merupakan situasi

yang sama seperti keadaan organisasi di dalam mana orang-orang bawahan

megadakan komunikasi dengan atasan mereka, barangkali ini menunjukkan

banyak sekali sentralisasi.

C. JARINGAN “LINGKARAN”

Sumber gambar : Joseph A. Devito 1997: 344-345 (Dalam Abdullah Masmuh,
2010:58)

Gambar 2.3 : Jaringan Lingkaran

Sumber gambar : Stephen P. Robbins, Management : Concept And Parctice-
Hall, Inc, Engglewood Cliffs, New jersey, 1984:367 (Dalam Moekijat, 1993:76)

Berlawanan dengan jaringan rantai dan roda, jaringan lingkaran menjamin

komunikasi di antara semua anggota kelompok. Tiap anggota dapat langsung
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mengadakan komunikasi dengan anggota (anggota-anggota) lain tanpa melalui

tingkat-tingkat perantara. Ini menunjukkan bahwa dalam pekerjaan tidak ada

tingkat-tingkat hirarkis dan bahwa anggota-anggota tidak merasa dipaksa untuk

menyalurkan komunikasi mereka melalui orang-orang lain. Jaringan lingkaran

menunjukkan suatu kebudayaan kelompok kawan sebaya atau suatu sistem

partisipatif.

Jaringanlingkaran memugkinkan anggota-anggota saling mempengaruhi

dengan anggota-anggota yang berdampingan, tetapi tidak lebih jauh. Jaringan ini

menunjukkan suatu hirarki tiga tingkat di dalam mana terdapat komunikasi

vertikal antara atasan dan bawahan dan komunikasi horisontal hanya pada tingkat

paling rendah.

Dalam jaringan lingkaran, subyek B hanya dapat mengadakan komunikasi

(melewati dinding pemisah) dengan subyek A dan C. Untuk mengadakan

komunikasi dengan subyek E, subyek B harus disambung subyek A atau melalui

subyek C dan D. Dimana, dalam jaringan lingkaran tiap orang dapat mengadakan

komunikasi dengan dua orang lainnya dan dapat menunjukkan suatu desentralisasi.

D. JARINGAN “Y”

Gambar 2.4 : Jaringan Y
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Sumber gambar : Joseph A. Devito 1997: 344-345 (Dalam Abdullah Masmuh,
2010:58)

Pola Y relatif kurang tersentralisasi dibanding dengan pola roda, tetapi

lebih tersentralisasi dibanding dengan pola lainnya. Pada pola Y juga terdapat

pemimpin yang jelas. Anggota ini dapat mengirimkan dan menerima pesan dari

dua orang lainnya. Ketiga anggota lainnya komunikasinya terbatas hanya dengan

satu orang lainnya (Masmuh, 2010:57-58). Apabila kita mengubah jaringa Y

terbalik,maka kita dapat melihat dua orang bawahan memberi laporan kepada

seorang manajer, yang masih mempunyai dua tingkat hirarki di atas manajer.

Sebenarnya ini merupakan hirarki empat tingkat

E. JARINGAN “SEMUA SALURAN”

Gambar 2.5 : Jaringan Semua Saluran

Sumber gambar : Joseph A. Devito 1997: 344-345 (Dalam Abdullah Masmuh,
2010:58)

Jaringan semua saluran memungkinkan tiap subyek mengadakan

komunikasi secara bebas dengan keempat orang anggota lainnya. Dari jaringan-

jaringan yang telah dibicarakan, jaringan semua saluran adalah yang paling sedikit

tersusun. Meskipun jaringan ini dalam beberapa hal sama dengan jaringan

lingkaran, jaringan semua saluran tidak mempunyai posisi pusat. Akan tetapi tidak

ada pembatasan-pembatasan; semua anggota adalah sama. Jaringan ini paling baik
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dijelaskan dengan suatu panitia, dimana tidak ada seorang anggota pun baik

formal maupun informal mempunyai posisi yang menonjol atau menerima beban.

Semua anggota bebas untuk mengemukakan sudut pandang mereka.

Dalam jaringan semua saluran tiap orang dapat mengadakan komunikasi

dengan tiap orang lainnya dalam kelompok. Ini adalah pola yang terlalu

didesentralisasikan dan dapat menggambarkan grapevine di dalam mana informasi

atau desas-desus saling ditukarkan secara bebas diantara orang-orang.

Menurut Dale dan Staudohar, saluran-saluran melalui pesan-pesan

bergerak dalam suatu organisasi disebut jaringan atau strktur komunikasi.

Saluran-saluran formal biasanya didasarkan atas suatu bagian organisasi yang

menunjukkan cara-cara penyampaian informasi secara vertikal dan horisontal di

seluruh organisasi. Struktur formal ini disebut karena struktur tersebut dibuat oleh

manajemen dan secara formal diuraikan dalam bagian-bagian organisasi yang

disetujui membentuk dan merumuskan garis-garis komunikasi. Garis-garis

menemukan ciri-ciri khas dan menghubungi pengirim dan penerima serta

membentuk suatu pola disetujui untuk pertukaran komunikasi.

Akan tetapi banyak komunikasi dalam organisasi mengalir melalui

saluran-saluran informal yang tidak mengikuti pola yang ditentukan. Hubungan-

hubungan yang dibuat oleh sistem komunikasi informal dapat memberikan

penyampain dan penerimaan yang lebih dapat dipercaya dan lebih penting dari

pada hubungan-hubungan yang didapat dalam sistem formal. Dalam struktur

informal grapevine (komunikasi informal) dari pertukaran-pertukaran lisan
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mungkin sangat berpengaruh. Gambar di bawah ini merupakan gambar dari

jaringan komunikasi pada suatu organisasi.

Sumber gambar : Arni Muhammad, 2005:104 (dalam Abdullah Masmuh,
2010:63)

Terdapat beberapa macam studi yang dilakukan orang mengenai jaringan

komunikasi di antaranya studi Scwarth (Goidhaber, 1986) dalam (Masmuh,

2010:63) yang mempelajari karakteristik dari liaison atau orang yang sebagai

pengantara dalam arus jaringan informasi formal. Hasil dari studinya

memperlihatkan bahwa orang yang sebagai pengantara memegang posisi atau

status yang lebih tinggi dari orang-orang lain yang bukan sebagai pengantara dan

merupakan wakil-wakil yang kuat dalam struktur pimpinan.

Menurut persepsi temannya orang yang sebagai pengantara mempunyai

kontak yang banyak dan berbeda-beda dalam organisasi. Berinteraksi dengan

orang sebagai pengantara adalah untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh
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dalam struktur kekuasaan dari organisasi. Penemuan ini menunjukkan bahwa

peranan komunikasi sebagai yang diidentifikasikan dari sosiometri mempunyai

konsekuensi nyata pada kekuasaan (power) dan pengaruh individu dalam suatu

organisasi dan konsekuensi ini nampak bagai yang lain.Orang yang sebagai

pengantara dan koneksi mereka mempunyai persepsi bahwa mereka mengenal

banyak arus pesan sebelumnya mereka tidak mempersepsi diri mereka

mempunyai banyak pesan tetapi karena koneksi mereka mengatakan demikian

mereka terima.

Selain daripada penelitian di atas adapula penelitian yang mempelajari

tentang peranan jaringan komunikasi dalam arus informasi informal. Davis (1953)

mempelajari tentang pemindahan desas-desus dalam suatu organisasi. Hasil

penelitian sebelumnya menyatakan pesan yang bersifat desas-desus ini. Davis

menemukan bahwa beberapa individu secara konsisten keluar dari arus pesan

yang bersifat desas-desus dan tidak mengambilnya sebagai sumber informasi.

Adalagi penelitian yang dilakukan oleh Robert dan O’Reily yang

memperbandingkan anggota organisasi yang terisolasi dengan partisipan dalam

tiga hal yaitu otoritas, keahlian, dan hubungan sosial. Mereka menemukan bahwa

partisipan mempunyai pengalaman yang lebih banyak mengenai organisasi,

sedangkan dengan yang terisolasi kurang matang, kurang tegas dan mempunyai

konsep diri yang lemah dan sangat memerlukan rasa aman. Orang yang terisolasi

cenderung memegang teguh informasi dan kurang puas dengan komunikasi dari

partisipan.
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Penemuan ini memperlihatkan bahwa orang yang terisolasi kurang

mempunyai pengalaman, lebih merasa tidak aman dan kurang mempunyai

motivasi untuk mencapai hasil, dibandingkan dengan partisipan. Mereka kurang

puas dengan komunikasi dan kurang suka memberi sokongan secara aktif untuk

menyebarkan informasi.

Banyak faktor yang mempengaruhi hakikat dan luasnya jaringan

komunikasi, diantaranya hubungan dalam organisasi, arah dari arus pesan, hakikat

seri dari arus pesan dan isi dari pesan.

Beberapa jaringan ditentukan oleh mekanisme yang sangat formal seperti

jaringan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Sementara itu ada juga

jaringan komunikasi yang timbul tanpa perhatian dan perencanaan lebih dahulu

seperti, jaringan komunikasi informal. Dalam proses difusi, untuk mendapatkan

informasi bagi anggota kelompok, dalam jaringan komunikasi terdapat peranan-

peranan sebagai berikut (Rogers dan Kincaid, 1981) :

a. Liaison Officer (LO)

yaitu orang yang menghubungkan dua atau lebih kelompok/sub kelompok,

akan tetapi LO bukan anggota salah satu kelompok/sub kelompok.

b. Gate keeper

yaitu orang melakukan filtering terhadap informasi yang masuk sebelum

dikomunikasikan kepada anggota kelompok/sub kelompok.

c. Bridge

yaitu anggota suatu kelompok/sub kelompok yang berhubungan dengan

kelompok/ sub kelompok lainnya.



35

d. Isolate

yaitu mereka yang tersisih dalam suatu kelompok/sub kelompok

e. Kosmopolit

yaitu seseorang dalam kelompok/sub kelompok yang menghubungkan

kelompok/sub kelompok dengan kelompok/sub kelompok lainnya atau

pihak luar.

f. Opinion Leader yaitu orang yang menjadi pemuka pendapat dalam suatu

kelompok/sub kelompok.

2.3 Komunikasi Politik

Memahami komunikasi politik tidak hanya cukup mengerti apa

komunikasi dan apa politik itu ataupun menggabungkan pengertian dari keduanya.

Perlu adanya pemahaman dari kedua kata ini untuk dipahami dalam konteks yang

lebih luas.

Seperti halnya pengertian komunikasi di atas, politik pada dasarnya juga

seperti komunikasi merupakan suatu tindakan yang melibatkan suatu pembicaraan.

Dalam hal ini tidak sekedar pembicaraan dalam arti sempit, tetapi dalam arti yang

luas baik yang bersifat verbal (lisan ataupun tulisan) maupun yang bersifat

nonverbal (berbagai gerak, isyarat, maupun tindakan). Dan Nimmo (2004:8),

mendefinisikan politik sebagai siapa memperoleh apa, kapan, bagaimana

pembagian nilai-nilai yang berwenang, kekuasaan dan pemegang kekuasaan

mempengaruhi tindakan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan

lainnya.
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Ilmuwan politik Mark Roelofs dalam Dan Nimmo (2004:8), mengatakan

dengan cara sederhana “politik adalah pembicaraan (politic is talk), atau lebih

tepat kegiatan politik (berpolitik) adalah berbicara”. Tetapi tidak sekedar

pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik, akan tetapi hakikat

pengalaman politik dan kondisi dasarnya ialah aktivitas komunikasi antarmanusia.

Roelofs berpandangan bahwa komunikasi meliputi politik, yang artinya

jika orang dihadapkan pada konflik, mereka akan menurunkan makna perselisihan

melalui komunikasi. Dengan komunikasi orang akan berusaha menyelesaikan

perselisihan mereka. Di kalangan mereka yang berkecimpung dalam politik

praktis, hal semacam itu begitu tampak, bagaimana para politisi mengadakan

Bargaining dengan lawan politiknya, atau terjadinya koalisi, ataupun konsensus,

merupakan contoh bagaimana suatu konflik diturunkan ke dalam komunikasi.

Dengan komunikasi proses politik dapat berjalan, hal ini diperkuat oleh

penjelas Almond dan Coleman (1960) yang menempatkan fungsi komunikasi

politik dalam sistem politik sangat begitu penting. Begitu juga dengan penjelasan

Alfian (1990) yang menganggap bahwa komunikasi politik merupakan aliran

darah yang mengalir dalam tubuh sistem politik, sehingga menyebabkan sistem

politik tersebut hidup dan berfungsi (Henry Subiakto dan Rachmah Ida, 2014).

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa definisi mengenai komunikasi

politik, antara lain:

1. Menurut Lord Windlesham (1973), “Political communication is the deliberate

passing of a political message by sender to a receiver with the intention of
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making the receiver behave a way that might not other wise done” (Henry

Subiakto dan Rachmah Ida, 2014).

2. Menurut Dan Nimmo (2004), mendefinisikan bahwa komunikasi politik

adalah aktivitas komunikasi yang berhubungan dengan politik dengan

menyajikan konsekuensi aktual dan potensial yang mengatur manusia di

bawah kondisi konflik.

3. Hafied Cangara (2011), merumuskan komunikasi politik sebagai suatu proses

pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi

pesan-pesan politik dari seorang atau kelompok kepada orang lain dengan

tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap

atau tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Dari penjelasan tentang pengertian komunikasi politik di atas, maka

komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang

memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik.

A. Unsur Komunikasi Politik

Sama seperti halnya disiplin ilmu komunikasi lainnya, maka komunikasi

politik sebagai Body of knowledge juga terdiri atas berbagai unsur, yaitu sumber

(komunikator), pesan, media atau saluran, penerima (komunikan) dan efek.
Komunikator Pesan Media Komunikan Efek

Umpan Balik
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Gambar 2.6
Unsur-unsur Komunikasi Politik

Sumber : Hafied Cangara, 2011

1. Komunikator Politik

Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga

lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, sumber atau

komunikator politik adalah mereka-mereka yang dapat memberi informasi tentang

hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik, misalnya Presiden, Menteri,

anggota DPR, MPR, KPU, Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD, Politisi,

fungsionaris partai politik, fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa memengaruhi

jalannya pemerintahan (Cangara:2011).

Namun pada dasarnya setiap orang menjadi komunikator politik, hanya

saja bobotnya yang berbeda antara tokoh dan orang kebanyakan. Menurut

Leonard Doop dalam Dan Nimmo (2004:30), ada tiga kategori komunikator

politik :

a. Politikus yang bertindak sebagai komunikator politik. Daniel Katz

membedakan politikus menjadi dua yaitu “partisan” dan “ideolog”. Partisan

adalah mereka yang mengindentifikasi diri sebagai wakil kelompok. Partisan

ini lebih banyak melindungi atau mendahulukan kepentingan kelompok atau

pribadi. Adapun ideolog adalah politikus yang berorientasi pada pengambilan

keputusan. Mereka berusaha memperjuangkan kepentingan partai, ideologi,

atau nilai-nilai perjuangan. Kedua tipe politikus tersebut memiliki kemampuan

memengaruhi orang lain, seperti memengaruhi pendapat (opini) terhadap
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suatu isu tertentu. Kelompok partisan memengaruhi dengan cara menciptakan

situasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak, misalnya melakukan

tawar-menawar (bargaining) dalam menembuskan suatu keputusan politik.

Adapun golongan ideolog memengaruhi keadaan dengan cara menetapkan

tujuan yang berlawanan atau netral, kelompok ini akan mempertahankan

pendapatnya dengan argumentasi yang baik sehingga orang lain akan

menerima pendapat mereka.

b. Profesional sebagai komunikator politik, Komunikator profesional adalah

peranan sosial yang relatif baru, yaitu suatu hasil sampingan dari revolusi

komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama: munculnya

media massa yang melintasi batas-batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah, dan

kelas untuk meningkatkan kesadaran identitas nasional. Dan juga

perkembangan serta-merta media khusus (seperti majalah untuk khalayak

khusus, radio, dan lain sebagainya) yang menciptakan publik baru untuk

menjadi konsumen informasi dan hiburan. Baik media massa maupun media

khusus mengandalkan pembentukan dan pengolahan lambang-lambang dan

khalayak khusus. Maka dalam hal ini komunikator profesional adalah

manipulator dan makelar simbol yang menghubungkan para pemimpin satu

sama lain dan dengan para pengikut. Menurut Care hal yang sangat

membedakan karakteristik komunikator profesional adalah pesan yang

dihasilkan tidak memiliki hubungan yang pasti dengan pikiran dan

tanggapannya sendiri. Komunikator profesional beroperasi di bawah desakan
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atau tuntunan yang disatu pihak dibebankan oleh khalayak akhir dan di pihak

lain oleh sumber asal.

Dalam komunikator profesional profesinya adalah komunikasi, bukan politik.

Seperti dalam hal politikus yang mempunyai dua tipe yaitu partisan dan

ideolog, dalam profesionalpun juga demikian. Namun perbedaannya adalah

pada tekanan, bukan pada jenis.Satu perangkat profesional mencakup para

jurnalis, kemudian yang lainnya adalah promotor.

1. Jurnalis sebagai komunikator profesional, jurnalis secara khas adalah

karyawan organisasi berita yang menghubungkan sumber berita dengan

khalayak. Para jurnalis bisa mengatur para pemimpin pemerintah untuk

berbicara satu sama lain (seperti ketika seorang pejabat Kongres

menemukan apa yang terjadi di Departemen Luar Negeri dengan membaca

koran), menghubungkan para pemimpin dengan publik umum (seperti

pembaca koran menemukan apa yang dilakukan oleh Presiden pada hari

tertentu), menghubungkan publik umum dengan para pemimpin (seperti

ketika seorang anggota Kongres membaca hasil Gallup poll terbitan

terakhir), dan membantu menempatkan masalah dan peristiwa pada

agenda diskusi publik.

2. Promotor adalah orang yang dibayar untuk mengajukan kepentingan

langganan tertentu. Yang termasuk ke dalam promotor adalah agen

publisitas tokoh masyarakat yang penting, personel hubungan masyarakat

pada organisasi swasta ataupun pemerintah, pejabat informasi publik pada

jawatan pemerintah, sekretaris pers kepresidenan, personel periklanan
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perusahaan, manajer kampanye dan pengarah publisitas kandidat politik,

spesialis teknis (kameramen, produser, dan sutradara film, pelatih pidato,

dan lain sebagainya) yang bekerja untuk kepentingan politik dan tokoh

masyarakat lainnya, asisten administratif anggota Kongres, dan semua

jenis makelar simbol yangs serupa.

c. Aktivis sebagai komunikator politik. Aktivis sebagai komunikator politik

tidak seperti halnya pada unsur dasar jaringan komunikasi politikus maupun

profesional. Ada dua tipe aktivis komunikator politik yaitu Juru bicara dan

Pemuka Pendapat. Sehingga tidak heran jika para aktivis ini justru sangat

berpengaruh terhadap pandangan politik jaringan sosialnya.

1. Juru bicara adalah komunikator yang pada umumnya tidak memegang

ataupun mencita-citakan jabatan pada pemerintah, sehingga dalam hal ini

komunikator tersebut tidak seperti politikus yang membuat politik menjadi

lapangan pekerjaannya. Jurubicara ini biasanya juga bukan profesional

dalam komunikasi. Namun, juru bicara ini cukup terlibat baik dalam

politik maupun dalam komunikasi sehingga dapat disebut aktivis politik

dan semiprofesional dalam komunikasi politik. Berbicara untuk

kepentingan yang terorganisasi merupakan peran yang serupa dengan

peran politikus yang menjadi wakil partisan, yakni mewakili tuntutan

keanggotaan suatu organisasi dan tawar-menawar untuk pemeriksaan yang

menguntungkan. Dalam hal lain jurubicara ini sama halnya dengan jurnalis,

yaitu melaporkan keputusan dan kebijakan pemerintah kepada anggota

organisasi.
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2. Pemuka Pendapat (Opinian Leader) merupakan jaringan interpersonal

yang mencakup komunikator politik utama. Sebuah badan penelitian yang

besar menunjukkan bahwa banyak warga negara yang dihadapkan pada

pembuatan keputusan yang bersifat politis. Seperti memilih calon

pemimpin negara, mereka meminta petunjuk dari orang-orang yang

dihormati mereka. Orang dimintai petunjuk dan informasi ini adalah

seorang pemuka pendapat (opinian leader). Pemuka pendapat ini tampil

dalam dua bidang yaitu mereka sangat mempengaruhi keputusan orang

lain seperti halnya politikus ideologis dan promotor profesional, mereka

menyakinkan orang lain kepada cara berpikir mereka. Selain memberikan

petunjuk, pemuka pendapat (opinian leader) juga meneruskan informasi

politik dari media berita kepada masyarakat umum.

2. Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis

maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun

terang terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya

mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian,

undang-undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku/brosur dan berita

surat kabar, radio, televisi, dan internet yang berisi ulasan politik dan

pemerintahan, puisi politik, spanduk atau baliho, iklan politik, propaganda, perang

urat saraf (psywar), makna logo, warna baju atau bendera, bahasa badan (body

language), dan semacamnya.
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Pesan dalam komunikasi politik dalam praktik sejarahnya pernah dimaknai

sebagaimana “peluru” yang siap ditembakkan oleh komunikator untuk

memengaruhi atau memersuasi komunikan atau khalayak yang menjadi sasaran

dalam kegiatan komunikasi politik. Komunikasi persuasi memiliki kekuatan

pengaruh yang powerfull, tidak hanya karena kekuatan komunikator yang

menyampaikan, tetapi lebih karena kedahsyatan isi atau konten yang disampaikan

untuk mempengaruhi khalayaknya.

Pesan merupakan inti dari komunikasi politik, pesan bisa negatif dan

positif tergantung dari persepsi dan pemaknaan yang muncul dari khalayak yang

menerima dan memaknai pesan komunikasi yang disampaikan. Kekuatan pesan

juga dipengaruhi oleh cara membungkus pesan tersebut (Cangara : 2011).

3. Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para

komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Media Cetak,

misalnya: surat kabar, tabloid, majalah, buku. Media Elektronik, misalnya: film,

radio, video, televisi, komputer, internet. Media Format Kecil, misalnya: pamflet,

brosur, selebaran, stiker, buletin. Media Luar Ruang (Outdoor), misalnya: baliho,

spanduk, reklame, pin, logo, kaos oblong, topi, dan lain sebagainya yang bisa

digunakan untuk membangun citra (image building). Saluran Komunikasi

Kelompok, misalnya: partai politik (DPP, DPW, DPD, DPC, DPAC), organisasi

profesi, ikatan alumni, organisasi sosial keagamaan, karang taruna, kelompok

pengajian, kelompok tani dan nelayan, koperasi, persatuan olahraga, dan

semacamnya. Saluran Komunikasi Publik, misalnya: aula, balai desa, pameran,
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alun-alun, panggung kesenian, pasar, swalayan, sekolah kampus. Saluran

Komunikasi Sosial, Misalnya: pesta perkawinan, acara khitanan, arisan, pesta

rakyat, dan semacamnya (Cangara : 2011).

Saluran komunikasi politik berlangsung pada beragam tipe yaitu

komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi,

komunikasi massa dan masyarakat. Sedangkan dimensi saluran komunikasi

politik terdiri dari lambang-lambang pembicaraan politik yaitu kata, gambar, dan

tindakan. Sehingga perpaduan dari ketiganya akan menghasilkan cerita, foto, dan

drama yang bermuatan politik (Nimmo, 2005:166). Artinya setiap proses politik

memerlukan saluran dan media komunikasi untuk lebih mudah menyampaikan

pesan-pesan politik pada khalayak dengan beragam bentuk dan tujuan

komunikator politik.

4. Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi

dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) kepada partai atau kandidat dalam

pemilihan umum (Cangara : 2011).

Dalam ranah politik, sasaran atau khalayak politik terbagi menjadi tiga

elemen yang masing-masing memiliki pola pikir dan kepentingan yang berbeda-

beda. Dari ketiganya itu adalah : (1) Publik umum adalah segenap masyarakat

suatu Negara yang biasanya tidak menaruh minat terhadap dunia politik, akan

tetapi mereka masih berpartisipasi dalam beberapa ajang politik semisal pemilihan

kepala daerah bahkan kepala pemerintahan. Pada kenyataannya, publik umum

merupakan sasaran para elit politik dalam menyampaikan pesan karena mengacu
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pada karakteristik publik ini yang biasanya hanya menerima tanpa ada yang

menanggapi pesan. Dalam analogi lain, mereka adalah ladang yang siap dipanen

setelah ditanamkan pemahaman atau opini dari para elit politik. (2) Publik

pemerhati adalah segelintir orang yang berperan sebagai pengamat dalam dunia

politik. Orang-orang ini terkadang ikut berperan aktif dalam menanggapi opini

publik yang disampaikan oleh para elit politik, dalam hal ini pengamat politik

biasa bertindak dalam bentuk saran, kecaman bahkan kritikan yang ditujukan

kepada para elit politik. (3) Publik kebijakan adalah orang-orang yang memang

terjun dalam dunia politik, dan kepentingan mereka pun beragam. Orang-orang ini

sudah terbiasa menyampaikan pesan-pesan politik yang ditujukan kepada

publikumum atau masyarakat yang bertujuan untuk menyamakan persepsi atas

tujuan dan kepentingan para elit politik.

Elit opini dan kebijakan merupakan kalangan yang paling aktif minatnya

dalam masalah kepemerintahan dan seringkali sebagai pelaku politik. Sedangkan

publik attentive merupakan khalayak yang menaruh perhatian terhadap diskusi-

diskusi antar elit politik dan seringkali termobilisasi untuk bertindak dalam kaitan

suatu permasalahan politik. Publik umum terdiri dari hampir separuh penduduk,

dalam kenyataannya jarang berkomunikasi dengan para pembuat kebijakan.

Publik atentif menempati posisi penting dalam proses opini. Pentingnya

posisi tersebut menurut Nimmo (1978) didasarkan pada kenyataan:

a. Karena lapisan publik inilah yang berperan sebagai saluran komunikasi
antar pribadi dalam arus pesan timbal balik antara pemimpin politik
dengan publik umum. Publik atentif merupakan khalayak utama (key
audience) dalam komunikasi politik.

b. Publik atentif menyertai para pemimpin politik sebagai pembawa
konsensus politik. Yakni orang-orang yang digambarkan dalam bagian
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terakhir yang besar kemungkinannya dari pada orang lain menunjang
aplikasi spesifik aturan dan nilai-nilai umum demokrasi.

c. Publik atentif membentuk surrogate electorate atau pemilih bayangan
dalam periode anatara masa pemilihan. Para politisi biasanya
mempersepsikan gelombang arus opini di kalangan publik attentive
sebagai representasi dari apa yang diyakini, dinilai, dan diharapkan
oleh publik umum (yang kurang berperhatian kepada politik semasa
periode di antara dua pemilu). Dengan kata lain, khalayak yang
mempunyai perhatian itu merupakan lapisan masyarakat yang
berkemauan untuk mengikuti dalam perkembangan politik yang
berlangsung (Wahid, 2011).

5. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik menurut Ball Rokeah dan De Fleur dalam Dan

Nimmo (2000:153), akibat (efek) potensial komunikasi dapat dikategorikan dalam

tiga macam, yaitu:

(1) akibat (efek) kognitif ialah berkaitan dengan pesan yang akan disampaikan.

Dalam kaitannya dengan komunikasi politik, efek yang timbul adalah menciptkan

dan memecahkan ambiguitas dalam pikiran orang, menyajikan bahan mentah bagi

intrepetasi personal, memperluas realitas sosial dan politik, dan menyusun agenda,

media juga bermain di atas sistem kepercayaan orang.

(2) akibat (efek) afektif yaitu bahwa orang mengandalkan media komunikasi

sebagai pedoman dalam merumuskan prefensi dan nilai. Dalam hal ini ada empat

efek komunikasi politik yang timbul, yaitu: (a) seseorang bisa menjernihkan atau

mengkristalkan nilai politik melalui komunikasi politik. (b) seseorang bisa

memperkuat nilai melalui komunikasi politik. Karena dari komunikasi politik

secara selektif dan memperhatikan pesan yang cocok dengan pandangannya,

mempersepsi isi pesan sebagai suatu yang tidak mengancam, dan mengingat

pesan yang mengukuhkan penilaian sebelumnya tentang objek politik. (c)
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komunikasi politik bisa memperkecil nilai yang dianut. Seperti kemerosotan

moral politik warga negara sebaian timbul dari jenis pesan tentang politik dalam

media (penonjolan perang, skandal, korupsi, atau kegagalan mencapai reformasi).

(d) pengaruh perpindahan dari komunikasi politik itu tidak langsung, berjangka

panjang, berangsur-angsur, dan meningkat.

(3) akibat (efek) partisipasi yaitu komunikasi politik dapat mempengaruhi orang

agar secara aktif dapat terlibat dalam politik, di pihak lain komunikasi politik bisa

menekan partisipasi politik. Dalam konsekuensi komunikasi politik bisa primer

dan sekunder. Akibat primer terjadi jika orang yang dipengaruhi itu telah

melibatkan diri secara langsung ke dalam proses komunikasi. Kemudian akibat

sekunder terjadi jika orang tidak terlibat secara langsung dalam proses komunikasi

dan terpengaruh oleh perubahan pada orang yang terlibat.

B. Arus Pesan Komunikasi Politik

Komunikasi politik juga memiliki model-model tahapan dalam

penyebaran pesannya. Rodgers (1971), mengemukakan beberapa model

penyebaran pesan dalam peranannya mempengaruhi masyarakat:

1. Model aliran satu tahap (one step flow model)

Model ini menyatakan bahwa informasi mengalir langsung mempengaruhi

khalayak tanpa membutuhkan perantara atau media massa. Sementara itu,

khalayak sendiri dianggap tidak mempunyai kekuatan untuk menghindar atau

bersifat pasif.

Berikut gambar model aliran satu tahap (one step flow model).

PESANSumber Komunikan
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Gambar 2.7
Model Aliran Satu Tahap

Sumber : Black dan Whitney, 1988

2. Model aliran dua tahap (two step flow model)

Model aliran ini merupakan penyempurnaan dari model aliran satu tahap (one

step flow model) yang diperkenalkan oleh Paul Lazarfeld, Bernard Berelson,

dan H. Gaudet dalam People’s Choice (1944). Dalam model ini diterangkan

bahwa media massa tidak langsung mempengaruhi khalayaknya, melainkan

melalui perantara pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pemimpin opini

atau pemuka pendapat. Model ini didasari oleh bukti bahwa efek media massa

terbatas. Jadi, media massa membawa pengaruh kepada pemimpin opini,

sedangkan pemimpin opini mempengaruhi pendapat khalayaknya yang

bersifat antarpribadi. Sehingga pemimpin opini disini berfungsi sebagai

penerusan pesan-pesan media. Bahkan, pesan-pesan yang diterima khalayak

sudah diinterpretasikan oleh para pemimpin opini tersebut (Nurudin, 2009).

Berikut gambar model aliran dua tahap (two step flow model).

Gambar 2.8
Model Aliran Dua Tahap

Sumber : Josep A. Devito, 1997

3. Model aliran banyak tahap (multi step flow model)

Model aliran banyak tahap (multi step flow model) ini merupakan gabungan

dari beberapa model (model aliran satu tahap dan model aliran dua tahap).

Media Pemimpin Opini Khalayak Umum
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Dalam model ini khalayak atau komunikan menerima pesan bisa secara

langsung ataupun tidak. Tidak langsung berarti mereka menerima pesan media

massa melalui pemimpin opini atau kontak langsung melalui media massa.

Bahkan individu bisa mendapatkan informasi dari individu yang lain.

Sehingga dalam model ini ada hubungan timbal balik dari media ke khalayak

(yang juga berinteraksi satu sama lain) (Nurudin, 2009). Berikut gambar

model aliran banyak tahap (multi step flow model).

Gambar 2.9
Model Aliran Banyak Tahap

Sumber : Josep A. Devito, 1997

C. Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik menurut McNair (2003:21) memiliki lima fungsi besar,

yaitu:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi di
sekitarnya. Untuk itu media komunikasi diharapkan memiliki fungsi
pengamatan, dan juga fungsi monitoring apa yang terjadi dalam
masyarakat.

2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada.
para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada, sehingga berusaha
melakukan peliputan yang objektif (objective reporting) yang bisa
mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut.

Media

Khalayak/Kom
unikan

Khalayak/Kom
unikan
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3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-
masalah politik sehingga menjadi wacana dalam membentuk opini
publik, dan mengambil hasil opini itu kepada masyarakat. Dengan cara
demikian bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi.

4. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-
lembaga politik. Di sini media berfungsi sebagai anjing penjaga
(watchdog) sebagaimana pernah terjadi pada kasus mundurnya Nixon
sebagai presiden Amerika, karena terlibat dalam kasus Watergate.

5. Dalam masyarakat yang demokratis, maka media politik berfungsi
sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan
program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada media
massa (Cangara : 2011).

Kemudian jika komunikasi politik yang dikemukakan oleh McNair (2003)

dikombinasikan dengan fungsi komunikasi yang dibuat oleh Goran Hedebro

(1982), maka komunikasi politik berfungsi untuk:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang
dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan
pemerintah dan masyarakat.

2. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program dan tujuan lembaga
politik.

3. Memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung
partai.

4. Menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat, sehingga
menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik.

5. Mendidik masyarakat dalam bentuk pemberian informasi, sosialisasi
tentang cara-cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka
sebagai pemberi suara.

6. Menjadi hiburan masyarakat sebagai “pesta demokrasi” dengan
menampilkan para juru kampanye, artis dan para komentator atau
pengamat politik.

7. Mempupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna
menghindari konflik dan ancaman berupa tindakan separatis yang
mengancam persatuan nasional.

8. Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan
melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap
gerakan reformasi dan demokratisasi.

9. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita,
agenda setting, maupun komentar-komentar politik.

10. Menjadi Watchdog atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya
Good Govermance yang transparansi dan akuntabilitas (Cangara :
2011).
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2.4 Partai Politik

Bagi suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, partai

politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara

rakyat dan pemerintah. Pembentukan partai politik berdasarkan atas pinsip-pinsip

demokrasi, yakni pemerintah yang dipimpin oleh mayoritas melalui pemilihan

umum. Untuk menciptakan pemerintahan yang mayoritas maka diperlukan partai-

partai yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik untuk ikut dalam pemilihan

umum. Melalui partai politik rakyat berhak menentukan siapa yang akan menjadi

wakil mereka dan siapa menjadi pemimpin yang menentukan kebijakan umum

(public policy).

Mengenai pengertian partai politik Carr (1965), mendefinisikan partai

politik sebagai suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara

pengawasan terhadap pemerintah. Sedangkan menurut Nimmo (1973), “a political

party is a coalition of fairly stable, enduring, and frequently conflicting interests,

organized to mobilize support in competitive election in order to control policy

making”. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 menyatakan

bahwa partai politik ialah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga

negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan

cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan

negara melalui pemilihan umum (Cangara:2011).

Dari berbagai pengertian partai politik yang telah dikemukakan di atas,

ada tiga prinsip dasar dari partai politik, yaitu: (1) Partai sebagai koalisi, yakni

membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan
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mayoritas. Partai yang dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi.

(2) Partai sebagai organisasi, yakni untuk menjadi institusi yang eksis, dinamis,

dan berkelanjutan partai politik harus diorganisasi. Partai harus dibina dan

dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, dan

representasi dari sejumlah orang atau kelompok. (3) Partai sebagai pembuat

kebijakan (policy making). Partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial

lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai politik mendukung secara

konkret para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengangkat

petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan turut memberi

pengaruh dalam pengambilan kebijakan (Cangara:2011).

Menurut Sigmund Neuman dalam Budiardjo (2008), dalam hubungannya

dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang

menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga

pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam

masyarakat politik yang lebih luas.

2.5 Politik Kiai

Kata Kiai memuat beberapa makna. Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) menyebutkan, kata kiai dapat diartikan sebagai berikut: (1) sebagai

sebutan bagi alim ulama atau cerdik pandai dalam agama Islam. (2) sebutan bagi

guru gaib (dukun, dan sebagainya). (3) kepala distrik (di Kalimantan). (4) sebutan
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yang mengawali nama benda yang dianggap bertuah (senjata, gamelan, dan

sebagainya). (5) sebutan samaran untuk harimau (jika orang melewati hutan).

Menurut Manfred Ziemek (1986), Sebenarnya makna kiai ini bukan

berasal dari bahasa arab meskipun identik dengan agama Islam, melainkan berasal

dari bahasa jawa. Kata-kata kiai merupakan makna yang agaung, keramat, dan

dituahkan. Untuk menyebut benda-benda yang dikeramatkan dan dituahkan di

daerah Jawa utamanya, seperti keris, tombak, dan benda lain yang keramat disebut

kiai. Selain untuk benda, gelar kiai diberikan kepada laki-laki yang lanjut usia,

arif, dan dihormati di Jawa.

Menurut Poerwodarminto dalam Ziemek (1986), pengertian paling luas di

Indonesia, sebutan kiai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren,

yang sebagai muslim terpelajar telah membaktikan hidupnya kepada Allah SWT

serta menyebarluaskan dan memperdalam ajaran-ajaran agama melalui

pendidikan. Sebutan kiai sebenarnya merupakan istilah yang dipakai untuk

menyebut Ulama Islam di daerah Jawa. Seperti istilah Ajengan untuk orang sunda,

Tengku (Aceh), Syekh (Sumatra Utara/Tapanuli, serta orang Arab), Buya

(Minangkabau), Tuan Guru (Nusa Tenggara Timur, Kalimantan).

Kemudian menurut Wicket dalam Ziemek (1986), predikat kiai

berhubungan dengan suatu gelar kerohanian yang dikeramatkan, yang

menekankan kemuliaan dan pengakuan, yang diberikan secara sukarela kepada

Ulama Islam pimpinan masyarakat setempat. Hal ini berarti sebagai suatu tanda

kehormatan bagi suatu kedudukan sosial dan bukan gelar akademis yang diraih

secara pendidikan formal.
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Menurut Rohmat Saman dalam Ibnu Hajar (2009), ada empat macam Kiai

yaitu : (1) Kiai Tandur. Kata tandur berarti aktivitas menanam dalam istilah Jawa.

Kiai tandur berarti kiai yang konsen pada pendidikan, menanam ilmu dan

pengetahuan kepada santri. (2) Kiai Wuwur. Dalam pemaknaan Jawa wuwur

berarti membagi-bagikan. Kiai wuwur mengandung arti bahwa kiai itu punya

aktivitas utam berceramah dan menabur ilmunya bagi masyarakat. (3) Kiai Catur.

Kiai catur berarti kiai yang “pemain”, dalam arti kiai yang aktivitasnya suka di

bidang politik. Kiai model ini kadang tidak mempunyai modal pesantren, bahkan

tidak mempunyai ilmu agama yang mendalam. Kiai catur sering kali hanya

sensasi dan memanfaatkan gelar ke-kiai-annya. (4) Kiai Sembur. Sembur adalah

kata yang ramah dengan air. Kiai sembur berarti kiai yang suka mengobati

semacam tabib atau dokter.

Sedangkan fungsi keulamaan kiai dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: (1)

sebagai pemangku masjid dan madrasah; (2) sebagai pengajar dan pendidik; (3)

sebagai ahli dan penguasa Hukum Islam. Selanjutnya Dhofier menegaskan kiai

merupakan elemen yang esensial dari sebuah pesantren. Kiai sering kali bahkan

merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya apabila pertumbuhan pesantren

tergantung kiai-nya (Horikoshi : 1987).

Terlepas dari pemaknaan dan pembagian kiai berdasarkan pada

spesialisasi ilmu sebagaimana yang dikenal di zaman sekarang, secara umum kiai

merupakan gelar yang masih dapat dikatakan sebagai ikon sebuah kesucian, ilmu

agama, kesederhanaan, dan kebijaksanaan di mata masyarakat.



55

Kehidupan sosial kiai dalam masyarakat, keberadaan kiai tidak dapat

dilepaskan dari masyarakat. Sebab, masyarakat ialah sebagai medan dimana kiai

beramal dan berjuang menegakkan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan. kiai

dikenal sebagai pewaris para nabi yang memiliki visi dan misi yang jelas dalam

menerjemahkan eksistensi dirinya. Jadi mereka tidak hanya mengajarkan tentang

agama, tetapi juga hukum dan praktek keagamaan mulai dari hal yang bersifat

ritus hingga perilaku sehari-hari.

Dalam setiap perubahan generasi, kiai selalu menjadi aktor penting dari

mobilitas sosial masyarakat, hal itu disebabkan oleh adanya keterikatan erat

masyarakat dengan kiai. Kiai adalah center figure dan segala perkataannya

dianggap sabda oleh masyarakat dan harus didengarkan dan dipatuhi.Kemampuan

kiai menggerakkan massa yang bersimpati dan menjadi pengikutnya akan

memberikan peran strategis baginya sebagai pemimpin informal masyarakat

melalui komunikasi intensif dengan penduduk yang mendukungnya. Sehingga

dalam kedudukan itu, kiai dapat disebut sebagai agent of change dalam

masyarakat yang berperanan penting dalam suatu proses perubahan sosial (Hajar :

2009).

Terdapat beberapa faktor penting yang menjadi dasar posisi kiai yang

sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. (1) Tingginya derajat mobilitas

kiai dalam membangun jaringan hubungan dengan komunitas di luarnya, baik

sesama kiai ataupun pertemuan dengan jaringan tertentu, sehingga memungkinkan

mereka memperoleh informasi baru yang dimiliki santri dan masyarakat sekitar.

(2) Posisi sentral dan ketokohan kiai di desa maupun di pesantren menjadikan
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mereka sebagai sumber rujukan bagi orang dari luar desa, dimana orang-orang

yang datang ke desa tidak bisa mengabaikan eksistensi dan peran kiai. (3) Sebagai

dampak langsung ataupun tidak langsung dari posisinya, kiai biasanya memiliki

kelebihan yang bersifat material dibandingkan dengan masyarakat sekitar,

termasuk memiliki akses informasi yang lebih baik.

Dalam masyarakat tradisional tertentu kiai sebagai tokoh agama sering

dijadikan bahan acuan masyarakat untuk mendapatkan jawaban atas berbagai

masalah dari yang menyangkut masalah agama, rumah tangga, sampai pada

masalah politik yang juga dijelaskan dalam Islam (Horikoshi : 1987).

Interaksi antara kiai dan masyarakat diatas dapat dilihat sebagai

komunikasi yang di dalamnya juga menyangkut transmisi informasi politik yang

efektif dikomunikasikan oleh kiai pada segmen masyarakat tertentu.

Komunikasi politik kiai dirasa sangat efektif ketika berhadapan dengan

lingkungan masyarakat Islam tradisional. Keefektifan komunikasi yang dilakuakn

oleh kiai dalam menyampaikan gagasan politiknya tidak dapat dilepaskan dari

peran kiai sebagai seorang yang memiliki otoritas dalam kehidupan masyarakat.

Weber menjelaskan perihal kewenangan (otoritas) pemimpin, mengajukan

tipologi kewenangan sebagai legal (rational) authority, traditional authority, dan

charismatic authority. Kepemimpinan rasional merupakan derivasi konstitusi

yang dibangun atas dasar pemikrian rasional, semacam birokrasi. Kepimpinan

tradisional merupakan derivasi tradisi, seperti dalam kerajaan maupun monarkhi

konstitusional. Sedangkan pada tipe kepemimpian kharismatik, kewenangan

berdasarkan kualitas tertentu dari seseorang dengan masa ia ditempatkan terpisah
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dan diperlakukan sebagai person yang mempunyai kekuatan supranatural,

manusia super atau setidaknya memiliki kualitas kekuasaan yang bersifat luar

biasa atau ajaib. Sejauh kharisma dapat dilihat seseorang, ia terlihat pada

kemampuan untuk memproyeksikan dengan sukses suatu gambaran dirinya

sebagai pemimpin yang luar biasa.

Kemudian Selain karena didukung oleh otoritasnya sebagai pemimpin

agama, politik kiai juga didukung oleh budaya politik di Indonesia yang

cenderung membentuk hubungan patronase. James Scott menyebut hubungan

patronase sebagai pola hubungan patron-client. Pola hubungan patronase bersifat

individual. Antara dua individu, yaitu antara si Patron dan si Client. Hubungan

patronase ini merupakan hubungan timbal balik dengan mempertukarkan sumber

daya (exchange of resources) yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Si Patron

memiliki sumber daya yang berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan,

perlindungan, perhatian dan rasa sayang, dan tidak jarang pula sember daya yang

berupa materi (harta kekayaan, tanah garapan, dan uang). Sementara, Client

memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan, dan loyalitas. Pola hubungan

patronse akan tetap terpelihara selama masing-masing pihak tetap memiliki

sumber daya tersebut (Khoirudin : 2005).


