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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Menurut Gorden komunikasi memiliki empat fungsi yaitu komunikasi sosial, 

komunikasi ekspresif, komunikasi ritual dan komunikasi instrumental. Fungsi 

pertama sebagai komunikasi sosial untuk menjalin hubungan dengan orang lain. 

Fungsi kedua sebagai komunikasi ekspresif yaitu menyampaikan perasaan atau 

emosi kita dalam bentuk pesan nonverbal yang tujuannya semata-mata tidak 

mempengaruhi orang lain. Fungsi ketiga sebagai komunikasi ritual yang biasanya 

tidak dilakukan berdua namun secara kolektif. Fungsi keempat sebagai 

komunikasi instrumental untuk mempersuasif orang lain, dalam Mulyana 

(2012:5). 

 Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia (human 

communication) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu 

komunikasi pemerintahan tidak lepas dari kontek komunikasi organisasi dan ia 

juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan 

penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling 

tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal. Pesan yang 

disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa informasi, melainkan juga 

penyebaran idedan gagasan, instruksi, atau perasaan-perasaan (Malone, 

1997:170) berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah. Melalui 

komunikasi pemerintahan, birokrat pemerintah berbagi informasi, gagasan atau 
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perasaan, dan sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang disebut 

komunikan, yaitu aparatur pemerintah untuk internal organisasi dan dunia usaha, 

masyarakat dan organisasi-organisasi non-pemerintah untuk eksternal organisasi, 

dan sebaliknya. 

Secara administrasi pemerintahan Kota Malang dipimpin oleh seorang 

wali kota dan wakil wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat Malang dalam 

pemilihan wali kota Malang setiap lima tahun sekali. Wali kota Malang 

membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh 

seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi kelurahan-kelurahan yang 

dikepalai oleh seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran 

pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota. Pemilihan wali kota dan 

wakil wali kota secara langsung pertama di kota Malang pertama kali 

diselenggarakan pada tahun 2008, setelah sebelumnya wali kota dan wakilnya 

dipilih oleh anggota DPRD kota. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang saat 

ini adalah Mochamad Anton dan Sutiaji yang berasal dari Partai Kebangkitan 

Bangsa.  

Kota Malang ditetapkan sebagagai kota Tri Bina Cita pada salah satu 

sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja tahun 1962. Kota Tri Bina Cita 

sendiri yang berarti, Kota Malang merupakan Kota Pendidikan, karena Kota 

Malang dipenuhi oleh berbagai sekolah, kampus perguruan tinggi, lembaga 

pendidikan non formal atau tempat-tempat kursus, serta sejumlah pondok 

pesantren. Kedua, sebagai Kota Industri, karena Kota Malang juga terkenal 

dengan industri rokok kreteknya dan industri yang lainnya. Ketiga sebagai Kota 
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Pariwisata, karena banyaknya tempat-tempat yang bisa dikunjungi, baik itu 

tempat wisata yang bersifat indoor seperti museum dan outdoor seperti wisata 

petik apelnya. 

Pengembangan tempat wisata akan menjadi prospek yang menjanjikan 

dimasa yang akan datang untuk dikembangkan di Indonesia dengan berbagai 

alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah 

maupun non ilmiah. Kecenderungan bahwa kota cenderung menjadi pusat 

perhatian pembangunan termasuk juga pembangunan sektor pariwisata. 

Kecenderungan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sosial demografi penduduk 

kota jauh lebih mudah menerima isu-isu terkini yang terkait modernisasi dan 

pemberdayaan ekonomi karena memang kaum terpelajar lebih dominan berada 

di daerah perkotaan. Sementara jika dilihat dari trend pertumbuhan wilayah, ada 

kecenderungan jumlah kota semakin meningkat dari masa ke masa, namun 

perdesaan semakin menyempit karena arus modernisasi dan konversi perdesaan 

menjadi daerah perkotaan baru. 

Pariwisata, memainkan peranan yang sangat penting dalam strategi 

pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Pariwisata juga merupakan 

salah satu industri yang memberikan suguhan kepada wisatawan berupa 

keindahan alam seperti air terjun, lembah, sungai, pegunungan, danau, 

keanekaragaman hayati dan pesona alam lainnya seperti terumbu karang, pantai 

dan lain sebagainya. Namun bagaimana jika pariwisata muncul bukan dari 

keindahan alamnya yang asli. 



4 

 

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 

budidaya (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). 

Lebih lanjut dalam regulasi tersebut dijelaskan maksud daripada wilayah adalah 

ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang 

batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek 

fungsional. Adisasmita, 2007 (dalam Muhammad Ilyas, 2009) mencoba 

menjelaskan maksud dari kawasan wisata dengan menelaah kedua komponen 

tersebut. Kawasan adalah bentangan permukaan (alam) dengan batas-batas dan 

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Kawasan memiliki fungsi 

tertentu (misalnya kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pesisir pantai, 

kawasan pariwisata). Wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi kawasan 

wisata dalah bentangan permukaan yang dikunjungi atau didatangi oleh orang 

banyak (wisatawan) karena kawasan tersebut memiliki obyek wisata yang 

menarik. 

Kota Malang, sesungguhnya merupakan kota yang memiliki banyak 

tempat wisata dengan berbagai potensi alamnya, baik itu berupa pemandangan 

lembah hijau dengan udara yang sejuk dan dingin serta potensi hasil perkebunan 

seperti apel malangnya. Aset potensi alam yang dimiliki memberikan dampak 

terhadap peningkatan kunjungan wisatawan yang datang berkunjung ke Malang, 

baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. 

Dengan terkenalnya Kota Malang sebagai kota wisata, ada tempat wisata 

baru yang bisa menjadi alternatif bagi para wisatawan yang bernama Kampung 

Wisata Jodipan. Kampung Wisata Jodipan (KWJ) atau yang biasa disebut 
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Kampung Jodipan adalah suatu kampung kumuh yang menjadi kampung wisata 

dengan catnya yang warna-warni yang terletak dibantaran sungai berantas Kota 

Malang. 

Awal mula Kampung Jodipan menjadi kampung wisata adalah ketika 

sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang mendapatkan tugas praktikum 

Public Relation (PR) 2 mengenai management event, berasal dari Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 

jurusan Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Public Relation yang bernamakan 

Guys of Public Relation (GuysPro) yang total anggptanya berjumlah delapan 

orang, peneliti juga merupakan salah satu dari anggota GuysPro. 

GuysPro berkerjasama dengan perusahaan cat asal Malang, yaitu PT. Inti 

Daya Guna Aneka Warna (INDANA) untuk melakukan program Corporate 

Social Responsibility (CSR) atau yang biasa disebut dengan Pertanggung 

Jawaban Sosial. Pada dasarnya CSR sudah diatur di Undang-Undang Nomor 40 

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) UU 40 tahun 2007.  

Proses pengecatan dimulai dari RT 06, 07 dan 09 RW 02 Kelurahan Jodipan, 

Kecamatan Blimbing Kota Malang, yang dilaksanakan pada tanggal 22 bulan 

Mei 2016 dengan tema “Decofresh Mewarnai Jodipan”. Sebagai awal 

pembukaan proses pengecatan, kurang lebih 2 ton cat serta 15 warna yang dipakai 

dalan pengecatan Kampung Warna-Warni dan melibatkan masyarakat Jodipan 

RT 06, 07, dan 09 RW 02, Komunitas Mural dan Pasukan Khas TNI AU.  

Pada tanggal 4 bulan September 2016 Kampung Warna-warni Jodipan 

pun diresmikan. Oleh Mochamad Anton selaku Wali Kota Malang, Rektor 
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Universitas Muhammadiyah Malang Fauzan, Steven Antonius Sugiharto selaku 

vice president PT. Inti Daya Guna Aneka Warna, Korps Pasukan Khas TNI 

Angkatan Udara (Korpaskhasau), serta turut hadir jajaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) sebagai undangan di acara tersebut.  

Berangkat dari Kota Malang yang terkenal akan tempat wisatanya 

terkhusus Kampung warna-Warni Jodipan yang sudah menjadi tempat wisata, 

pemerintah Kota Malang telah berupaya mengambil peran dalam pengembangan 

Kampung Warna-Warni peran pemerintahlah yang sanagat penting selain ada 

pihak yang lain yang ikut terlibat dalam pengembangan Kampung Warna-Warni 

Jodipan. Pada tanggal 15 bulan Agustus 2015 Wali Kota Malang sudah sempat 

mengundang jajaran SKPD Kota Malang, Dekan FISIP UMM, Dosen Ilmu 

Komunikasi UMM dan beberapa anggota GuysPro untuk membahas terkait 

pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan kedepannya seperti 

pemberdayaan masyarkat, infrastruktur dan fasilitas.  

Pengembangan Kampung Warna-Warni melalui jalur formal 

pemerintahan telah dilakukan melalui komunikasi antar unit SKPD di lingkungan 

Pemkot Malang. Berdasarkan keterlibatan peneliti sebagai anggota GuysPro, 

menarik diamati lebih jauh tentang pola komunikasi antar pejabat daerah kota 

Malang dalam pengembangan Kampung Warna-Warni. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

penelitian yaitu: Bagaimana pola komunikasi pemerintahan daerah Kota 

Malang dalam pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti ini adalah 

untuk mengetahui pola komunikasi pemerintahan daerah Kota Malang 

dalam pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Bagi lembaga pendidikan hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi kajian pola komunikasi pemerintahan 

dalam pengembangan Kampumg Warna-Warni Jodipan, dan juga 

dapat memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi bagi 

peneliti dalam bidang kajian yang serupa. 

1.4.2 Praktis 

Bagi Pemerintah Kota Malang, penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai pola komunikasi pemerintahan 

daerah dalam pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan serta 

dapat memperoleh pengalaman dari yang peneliti lakukan. Bagi 

pembaca, hasil penelitian dapat memberikan informasi secara tertulis 

maupun sebagai referensi apa yang dihasilkan peneliliti. 
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BAB II 

TIJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Komunikasi Organisasi 

 

2.1.1 Definisi Komunikasi Organisasi 

 

 R. Wayne Pace dan Don F. Faules yang dialihbahasakan oleh mulyana 

(2001: 31-32) menyebutkan definisi fungsional komunikasi organisai sebagai 

pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan 

bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi, teridiri dari unit-unit 

komunikasi dalam hubungan hierarkis antara satu debgan lainnya dan berfungsi 

dalam suatu lingkungan. 

 Goldhaber (1993: 14-15) juga mengemukakan bahwa komunikasi 

organisasi dapat di definisikan dari berbagai sudut pandang, seperti yang berikut 

ini; 

1. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks 

yang dipengaruhi oleh lingkungannya, baik internal (yang disebut 

budayanya) dan eksternal. 

2. Komunikasi organisasi melibatkan pesan dan saluran, tujuan, arah dan 

media. 

3. Komunikasi organisasi melibatkan orang-orang dan sikap mereka, 

perasaan dan hubungan dan keterampilan. 

4. Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar 

pesan dalam satu jaringan hubungannya yang saling tergantung satu sama 


