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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Komunikasi 

Pengertian komunikasi dalam buku Dinamika Komunikasi (Effendy, 2002:1-

6) ada tiga : Pertama, pengertian secara etimologis atau asal katanya berasal dari 

bahasa latin communicatio dan kata itu dari kata comunis yang berarti sama 

makna yaitu sama makna mengenai suatu hal. Sedangkan dalam bahasa Inggris 

berasal dari kata communication yang diartikan sebagai memberitahu atau 

bertukar pikiran tentang pengetahuan, informasi atau pengalaman seseorang 

(Through communication people share knowledge, information, experience). 

Kedua, pengertian komunikasi terminologis adalah proses penyampaian suatu 

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Pengertian ini menjelaskan bahwa 

komunikasi melibatkan sejumlah orang dengan seseorang menyatakan sesuatu 

kepada orang lain dan orang yang terlibat dalam komunikasi disebut human 

communication. 

Ketiga, seorang paradigmatik komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses 

penyampaian pesan oleh orang kepada orang lain untuk memberitahu atau 

merubah sikap atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 

media atau saluran komunikasi lainnya. 

Dalam bukunya Hafied Cangara „‟Perencanaan & Strategi Komunikasi‟‟, 

Everett M. Rogers (1985)  seorang pakar Sosiologi Pedesaan Amerika yang 

kemudian lebih banyak member perhatian pada studi riset komunikasi khususnya 

dalam hal penyebaran inovasi membuat definisi komunikasi, yakni :  
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„‟Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber 

kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah 

laku mereka.‟‟ 

Definisi ini kemudian dikembangkan bersama dengan Lauwrence D. Kincaid 

(1981) sehingga melahirkan suatu definisi yang lebih maju dengan menyatakan : 

„‟Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk 

atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada 

gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam‟‟. 

Menurut Alo Liliweri, komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, sikap, 

emosi, pendapat atau instruksi antara individu atau kelompok yang bertujuan 

untuk menciptakan sesuatu, memahami daan mengkoordinasikan suatu aktivitas. 

Sebagai contoh dalam organisasi, komunikasi fromal dilakukan melalui sistem 

surat-menyurat, pelaporan, dan pertemuan; komunikasi informal dilakukan 

melalui interaksi yang tidak berhubungan dengan struktur; baik komunikasi 

formal dan infromal dilakukan melalui pengiriman dan pertukaran pesan secara 

verbal dan nonverbal meliputi percakapan, tulisan, dan unsur-unsur visual lainnya. 

Komunikasi merupakan sesuatu yang sangan esensial bagi efektivitas operasi 

organisasi. 

2.2 Konseptualisasi Komunikasi  

Menurut Deddy Mulyana (2007), konseptualisasi komunikasi dibagi menjadi 

tiga yaitu : 

2.2.1 Komunikasi sebagai tindakan satu arah 

Disebut juga sebagai suatu komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian pesan 

searah dari seorang (atau lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, 
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baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media, seperti surat kabar 

(selebaran), surat kabar majalah, radio atau televisi. 

2.2.2 Komunikasi sebagai interaksi 

Konseptualisasi kedua yang sering diterapkan pada komunikasi adalah interaksi 

dalam arti sempit interaksi berarti saling mempengaruhi (mutual influence). 

Pandangan komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi dengan proses 

sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya bergantian. 

2.2.3 Komunikasi sebagai transaksi 

Yaitu dua orang atau beberapa orang yang berkomunikasi dan saling bertanya, 

berkomentar, menyela, mengangguk, menggeleng, mendehem, mengangkat bahu, 

memberi isyarat tangan, tersenyum, tertawa, menatap, dsb sehingga proses 

penyandaian (encoding) dan penyediaan balik (deconding) yang bersifat spontan 

dan simulatan diantara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. 

2.3 Fungsi Komunikasi 

Menurut Deddy mulyana (2007) fungsi komunikasi dibagi menjadi beberapa 

bagian yaitu : 

2.3.1 Komunikasi sosial 

Yaitu suatu fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya 

mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, 

aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, 

terhindar dari tekanan dan ketegangan antara lain lewat komunikasi yang 

menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain, komunikasi pula yang 

memungkinkan seseorang mempelajari dan menerapkan strategi-strategi adaptif 

untuk mengatasi situasi problematic yang masuk. 
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2.3.2 Komunikasi ekspresif 

Yaitu komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan baik sendrian ataupun dalam 

kelompok namun hal ini tidak bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat 

dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrument untuk menyampaikan 

perasaan (emosi) seseorang. 

2.3.3 Komunikasi ritual 

Komunikasi ritual, yang biasanya dilakukan secara kolektif adalah suatu 

komunitas yang sering melakukan upacara-upacara yang berlainan tahun dan 

sepanjang hidup seperti upacara adat, pernikahan, dsb. 

 

2.3.4 Komunikasi instrumental 

Komunikasi instrumental memiliki beberapa tujuan umum : menginformasikan, 

mengajar mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku, 

atau menggerakkan tindakan, dan juga menghibur atau disebut juga membujuk 

(persuasive). 

2.4 Strategi Komunikasi 

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani “strategos” yang secara harfiah 

berarti “seni umum”, kelak term ini berubah menjadi sifat strategia berarti 

“keahlian militer” yang belakangan diadaptasikan lagi ke dalam lingkungan bisnis 

modern. Kata strategos bermakna sebagai keputusan untuk melakukan suatu 

tindakan dalam jangka panjang dengan segala akibatnya. Karl von Clausewitz 

merumuskan strategi ialah suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk 

mencapai tujuan perang. Sedangkan Mintzberg menjelaskan bahwa strategi 

merupakan suatu keputusan yang tepat, jelas, komprehensif, valid atau apapun 
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namanya, sebagai dasar filosofis dan praktis bagi kita untuk berpikir, berperilaku, 

beraktivitas, dan bertindak. (Alo Liliweri 2011). 

Roger (1982) dalam Cangara (2013) menjelaskan bahwa strategi 

komunikasi adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku 

manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Sedangkan 

menurut Midelton (1980) strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari 

semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), 

penerimaan sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan 

komunikasi yang optimal. 

Beliau juga menambahkan bahwa pemilihan strategi merupakan langkah 

krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan 

komunikasi, sebab jika pemilihan strategi salah atau keliru maka hasil yang 

diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu dan tenaga. Oleh karena itu 

strategi juga merupakan sebuah rahasia yang harus disembunyikan oleh para 

perencanaan. 

Menurut Effendy (2006) strategi komunikasi adalah metode atau langkah-

langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat 

dan perilaku, baik secara langsung (lisan) maupun tidak langsung melalui media. 

Sehingga dapat dikatakan strategi komunikasi adalah metode atau langkah-

langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat 

dan perilaku, baik secara langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui 

media untuk mencapai suatu tujuan.  
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2.4.1 Tujuan Strategi Komunikasi 

Menurut Alo Liliweri (2011:248), ketika kita membayangkan strategi 

komunikasi, maka pikirkanlah tentang tujuan yang kita ingin capai dan jenis 

materiil apa saja yang kita pandang dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya 

tujuan ini. Khusus untuk setiap tujuan tertentu yang berkaitan dengan aktivitas 

kita, maka tujuan komunikasi menjadi sangat penting karena meliputi : 

- Announcing (Memberitahu) : Pemberitahuan tentang kapasitas dan kualitas 

informasi.  

- Motivating ( Motivasi) : Informasi harus bisa memotivasi masyarakat 

- Educating (Mendidik) : Informasi harus disampaikan dengan kemasan 

mendidik. 

- Informing (Menyebarkan Informasi) : Informasi yang disebarkan 

merupakan infromasi yang spesifik dan aktual, sehingga dapat digunakan 

konsumen. 

- Supporting Decision Making (Mendukung Pembuatan Keputusan) : Dalam 

rangka pembuatan keputusan, maka informasi yang dikumpulkan, 

dikategorisasi, dianalisis, sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan 

informasi utama bagi pembuatan keputusan. 

2.4.2 Perencanaan Strategi Komunikasi 

Menurut Cangara (2013:46) pengertian perencanaan dapat diartikan dalam 

beberapa pokok pikiran yakni : 

- Perencanaan komunikasi sebagai usaha yang disengaja. 

- Perencanaan komunikasi dibuat dalam bentuk dokumen tertulis. 
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- Perencanaan komunikasi merupakan penerapan ilmu pengtahuan dan seni 

komunikasi. 

- Ia merupakan aktifitas manusia yang disusun secara sistematis dan 

berkelanjutan dari satu proses selanjutnya. 

- Ia memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. 

- Untuk mencapai tujuan itu perencanaan komunikasi menerapkan alokasi 

sumberdaya (dana, barang/ alat, manusia atau keahlian dan program). 

- Perencanaan komunikasi menggunakan unsur-unsur komunikasi yang 

mencakup sumber, pesan, media, target sasaran dan efek (perubahan) 

sebagai komponen audit. 

- Perencanaan komunikasi memerlukan pengukuran hasil atau evaluasi. 

2.4.3 Unsur Strategi Komunikasi 

Banyak teori yang sudah diketengahkan oleh para ahli tetapi untuk  

strategi komunikasi yang memadai untuk dijadikan pendukung strategi 

komunikasi adalah apa yang dikemukakan oleh Harld D Laswell dalam karyanya, 

The Structure And Function Of Communication I n Society. Laswell mengatakan 

bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi adalah menjawab 

pertanyaan sebagai berikut : Who, Say What, In Which Channel, To Whom, And 

With Effect ?. 

 Paradigma Laswell diatas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi enam 

unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang akan diajukan yaitu : 

a. Source (Sumber) 

b. Communicator (Pengirim pesan) 

c. Communicate (pesan) 
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d. Communicant (penerima pesan) 

e. Effect (hasil) 

Untuk lebih jelas, paradigma Laswell diatas diterapkan dalam penelitian, maka 

jawaban terhadap pertanyaan tersebut kurang lebih : 

1. Who, berkaitan dengan siapa komunikatornya ? 

2. Say What, berkaitan dengan pesan apa yang disampaikan ? 

3. In Which Channel, berkaitan dengan media apa yang digunakan ? 

4. To Whom, berkaitan dengan kepada siapa komunikannya ? 

5. With What Effect, berkaitan dengan efek apa yang diharapkan ? 

Yang lebih dikenal dengan paradigma Laswell (Effendi, 1986 : 53) 

Pedoman paradigma Laswell dijadikan pegangan agar citra positif dapat 

terbentuk dengan terciptanya komunikasi yang efektif. Tujuan dari adanya strategi 

komunikasi dapat dicapai yaitu terjadinya perubahan sikap, endapat, dan perilaku. 

Dalam menyampaikan pesan komunikasi seorang komunikator memiliki 

keinginan (tujuan) yang secara umum dapat dikatakan diterimanya pesan 

komunikasi yang disampaikan leh komunikator dengan baik. Untuk hal itu 

diperlukan strategi komunikasi apabila proses komunikasi yang dilakukan 

memiliki tujuan tertentu yaitu merubah skap, pendapat, dan bahkan perilku 

komunikan, maka komunikator jelas memerlukan apa yang disebut strategi 

komunikasi. Unsur yang diterapkan sesuai dengan pengertian strategi komunikasi 

yang menjelaskan ada unsur manajemen, maka unsur yang digunakan POAC 

(Planning, Organizing, Actuating, Controling). 
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Dimana dalam strategi komunikasi, komunikator harus membuat rencana yang 

akan digunakan untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi. George R. Terry 

menjelaskan 4 sub dalam strategi komunikasi : 

1. Perencanaan (planning) adalah aktivitas enetapkan sasaran dan tindakan 

untuk mencapai tujuan. Tindakan ini meliputi apa, kapan, bagaimana, 

dimana, siapa, untuk siapa dilakukan komunikasi. 

2. Pengorganisasian (organizing) adalah kegiatan mmbagi pekerjaan diantara 

komponen-komponen aktivitas dikalangan anggota. 

3. Penggiatan (actuating) adalah upaya merangsang para anggota untuk 

melaksanakan tugas dan program komunikasi. 

4. Pengawasan (controling) adalah tindakan mengkaji apakah kegiatan yang 

dilakukan para anggota sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Pengawasan ini perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa 

komunikasi yang dilakukan komunikator selaras dengan tujuan yang 

ditetapkan (Effendi, 1986 : 16-17) 

Untuk lebih jelasnya diterangkan mengenai komponen-komponen 

strategikomunikasi: 

1. Komunikator 

Komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara, menulis, 

kelompo orang, organisasi komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, 

film, dan sebagainya. Komunikator dikatakan berhasil apabila ia dapat 

menyesuaikan komunikasinya dengan The Image dari komunikasi yaitu 

memahami, kepentingannya, kebutuhannya, pengalamannya, berfikirnya 

dan kesulitannya. Fungsi lain dari komunikator adalah sebagai penyedia 
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sumber informasi yang digunakan dalam penyampaian pesan dan 

digunakan alam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber juga 

merupakan komunikator yang berupa organisasi, lembaga, buu / dokumen 

dan sejenisnya. 

2. Isi pesan / message 

Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan komunikator. Pesan 

harus mempunyai inti pesan sebagai pengarah didalam usaha mencoba 

mengubah sikap dan tingkah laku komunikan pesan yang disampaikan 

harus tepat, ibarat membidik / menembak. Maka peluru yang keluar harus 

tepat mengenai sasaran. Adapun bentuk pesan bersifat sebagai berikut : 

a. Informatif 

Memberikan keterangan- keterangan dan mengambil kesimpulan 

sendiri. Dalam kondisi tertentu pesan informatif lebih berhasil daripada 

pesan persuasif. 

b. Persuasif 

Bujukan, yaitu membangkitkan pengertian dan kesadaran seseorang 

bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan pendapat / sikap 

sehingga ada perubahan yang terjadi atas kehendak sendri. 

c. Koersif 

Bentuk pesan yang bersifat memaksa dengan sanksi-sanksi seperti 

perintah an instruksi. Pesan ini disampakan dengan penekanan-

penekanan yang menimbulkan penekatan batin dan ketautan diantara 

sesamanya dan pada kalangan publik. Syarat pesan disampaikan : 
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1. Pesan harus direncanakan (dipersiapkan) secara baik, serta sesuai 

dengan kebutuhan kita. 

2. Pesan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti kedua belah 

pihak. 

3. Pesan harus menarik minat dan kebutuhan prbadi penerima 

sehingga menimbulkan kepuasan. 

3. Saluran / channel 

Saluran komunikasi adalah alat yang digunakan komunikator untk 

menyampaikan pesan kepada penerimanya. Sauran komunikasi media 

massa adalah semua alat penyampaian pesan yang melibatkan mekanisme 

untuk mencapai komunikan yang luas dan tidak terbatas. Untuk mencapai 

tujuan komunikasi dapat menggunakan dalah satu dari media tergantung 

dari tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan dan tehnik 

yang akan digunakan, karena masing-masing media mempunyai kelebihan 

dan kekurangan. 

4. Tujuan / efek yang diharapkan 

Tujuan juga diharapkan dari pesan yang disebarkan oleh komunikator 

adalah agar terjadi kondisi pemahaman pesan dari komunikator kepada 

komunikan. Efek yang diharapkan komunikator terhadap komunikan 

antara lain : 

a. Komunikasi tatap muka (face to face communication) 

Komunikasi yang diharapkan memerlukan umpan balik langsung 

(immediate feedback). Dan saling melihat, kita sebagai komunikator 
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bisa mengetahui pada saat kita berkomunikasi. Apakah komunikan 

memperhatikan kita dan mengerti apa yang kita komunikasikan. 

b. Komunikasi bermedia 

Komunikasi ini banyak digunakan untuk komunikasi informatif, 

karena tidak begitu ampuh untuk mengubah tingkah laku. (Effendi, 

1986 :42-43) 

2.4.4 Fungsi Strategi Komunikasi 

Secara umum strategi komunukasi, baik secara makro (Planned Multimedia 

Strategy) maupun secara mikro (Single Communication Medium Strategy) 

memiliki fungsi ganda : 

1. Menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif / 

intruktif secara sistematis kepada sasaran untuk mencapai hasil yang 

optimal. 

2. Menjembatani kesenjangan budaya (cultural gap) akibat kemudahan yang 

diperolehnya dan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, 

yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya. (Effendi, 2001 : 28) 

2.4.5 Langkah-langkah Perumusan Strategi Komunikasi 

Menurut Arifin (1984:59) dalam strategi komunikasi, selain diperlukan 

perumusan strategi yang jelas kondisi dan situasi khalayak juga sangat 

diperhitungkan, itulah sebabnya maka langkah pertama yang diperlukan adalah 

mengenalkan khalayak atau sasaran. Kemudian berdasarkan pengenalan serta 

komunikator dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Hal ini 

dimaksudkan selain agar kekuatan penangkal yang dimiliki oleh khalayak dapat 
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„‟dijinakkan‟‟, juga untuk mengalahkan kekuatan pengaruh dari pesan-pesan lain 

yang berasal dari sumber (komunikasi) lain. 

2.5 Komunikasi Organisasi 

Redding dan Snborn yang dikutip dalam buku Abdullah Masmuh (2010:5), 

mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan 

informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk di dalam bidang ini 

adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, 

komunikasi downward atau komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi 

horizontal atau komunikasi dari orang-orang yang sama level atau tingkatnya di 

dalam sebuah organisasi. 

Redi Panuju (2001:1-2) dalam bukunya Abdullah Masmuh (2010:7) 

mengatakan bahwa masalah komunikasi senantiasa muncul dalam proses 

organisasi. Connection komunikasi merupakan sistem aliran yang 

menghubungkan dan membangkitkan kinerja antar bagian dalam organisasi 

sehingga menghasilkan sinergi. Komunikasilah yang memungkinkan orang 

berorganisasi. Komunikasi memungkinkan orang untuk mengkoordinir kegiatan 

mereka untuk mencapai tujuan bersama, komunikasi itu tidak hanya 

menyampaikan informasi saja, tetapi orang atau individu membentuk makna dan 

mengembangkan harapan mengenai apa yang sedang terjadi disekitar mereka dan 

antara mereka satu sama lain melalui pertukaran simbol. 

Komunikasi organisasi juga dapat digolongkan menjadi komunikasi bersifat 

formal maupun informal. Penggolongan ini adalah gaya, tata krama, dan pola 

aliran informasi didalam perusahaan. Bila pesan-pesan atau informasi dikirimkan, 

ditransfer, dan diterima melalui pola hirarki kewenangan organisasi yang telah 
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ditetapkan dalam struktur organisasi yang biasa disebut sebagai „rantai komando‟, 

maka terjadilah komunikasi formal. Namun banyak juga pertukaran informasi di 

dalam organisasi terjadi dengan cara yang kurang sistematik dan lebih infromal 

yang disebut sebagai komunikasi informal (Gunawan Jiwanto, 1985:27-36) dalam 

bukunya Abdullah Masmuh. 

Yang termasuk komunikasi formal ialah komunikasi yang disetujui oleh 

organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada organisasi tersebut. Isinya 

berupa cara-cara kerja didalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan 

yang harus dilakukan dalam organisasi : memo, kebijakan, pernyataan, dan surat 

resmi. 

Yang termasuk dalam komunikasi informal ialah komunikasi yang disetujui 

secara sosial. Oerientasinya tidak pada organisasinya sendiri, tetapi lebih pada 

para anggotanya secara individual. Misalnya pembicaraan tetap muka langsung 

dan pembicaraan lewat telpon. Komunikasi infromal terjadi sebagai perwujudan 

dan keinginan manusia untuk bergaul (bersosialisasi) dan keinginan untuk 

menyampaikan informasi yang dipunyainya dan dianggap tidak dipunyai oleh 

rekan kerja lainnya. 

2.6 Kepemimpinan Kepala Desa 

Schneider, Donaghy dan Newman dalam bukunya Effendi (1992) 

memberikan penegasan sebagai berikut : 

“Pemimpin didefiniskan sebagai seseorang yang secara formal diberi status 

tertentu melalui pemilihan, pengangkatan, keturunan, revolusi, atau cara-cara lain. 

Kepemimpinan mengacu kepada perilaku yang ditunjukkan seseorang atau lebih 

individu dalam kelompok yang membantu kelompok mencapai tujuannya”. 
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 Dalam bukuya Syafi‟ie (2009) menyebutkan bahwa beberapa pakar telah 

memberikan definisi yang berbeda tentang kepemimpinan, antara lain: 

Menurut G. U. Cleeton dan C. W. Mason (1934): Kepemimpinan 

menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang-orang dan mencapai hasil 

melalui himbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui 

penggunaan kekuasaan. P. Pigors (1935) juga mendefinisikan bahwa 

kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan 

interaksi dari perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengejar 

tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif juga harus dilakukan oleh seorang 

pemimpin dalam memberikan pengarahan kepada anggotanya. Hal ini 

dikarenakan pemimpin yang efektif akan selalu mengupayakan berbagai bentuk 

cara agar arahannya dapat mampu didengar dan dilaksanakan guna mencapai 

tujuan organisasi. 

Sedangkan Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 

ayat (2), tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintahan Desa adalah 

“pelaksanaan Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Sedangkan 

pemerintah Desa adalah, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. 

Dimana, dalam Badan Permusyawaratan Desa tersebut berdasarkan asas: 

kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan 

umum, keterbuaan, proporsionalitas, profesionalitas, kearifan lokal, 

keberagaman, dan partisipatif. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pemerintahan desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan 
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pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, dilihat dari segi 

fungsi, maka pemerintahan desa memiliki fungsi : (1) menyelenggarakan urusan 

rumah tangga desa, (2) melaksanakan pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan, (3) melaksanakan pembinaan perekonomian desa, (4) 

melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, (5) 

melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, (6) 

melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan lain sebagainya. 

Menurut Unang Sunardjo (2004:197 dalam jandanwari 2013:237) kepala 

desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, 

pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk 

pembinaan ketentraman dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga 

mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk 

menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai 

oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.  

Sedangkan menurut Ramlan Subakti (2005:81) kepala desa adalah penguasa 

tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan 

urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan 

pemerintah, meskipun emikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai 

batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Lebih lanjut 

Taliziduhu Ndraha (2001:92) mengatakan bahwa kepala desa merupakan seorang 

Presiden desa yang memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala tugas 

yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas serta membimbing dan 

mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta 

lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

kepala desa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin desa 

dalam mempengruhi dan memberikan pengarahan kepada anggota (perangkat 

desa dan masyarakat) untuk menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan 

bersama. 

2.7 Praktik Birokrasi Pedesaan 

Perilaku birokrasi merupakan pencerminan sebagian budaya politik suatu 

negara, bahkan mungkin merupakan aspek budaya politik terpenting, karena 

perilaku birokrasi sangat mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan politik 

lainnya dalam masyarakat. Secara umum birokrasi menurut kamus umum Bahasa 

Indonesia “biro” diartikan kantor dan istilah birokrasi diartikan sebagai 

pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh 

rakyat. Cara kerja atau susunan pekerjaan yang serba lambat, serba menurut 

aturan, kebiasaan, dan banyak liku-likunya. Negara Indonesia sebagai bentuk 

organisasi pemerintahan, birokrasi bisa didefinisikan sebagai keseluruhan 

organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit 

organisasi pemerintah dibawah Departemen dan Lembaga-lembaga Non 

Departemen, baik di tingkat pusat maupun di daerah seperti di tingkat Propinsi, 

Kabupaten, dan Kecamatan, bahkan pada tingkat Kelurahan dan Desa. 

Menurut Hariandja (1999 : 43), birokrasi mengalami penyempitan makna 

sebagai terminologi yang merujuk pada satu bidang tertentu dalam administrasi 

negara (the state administration). Secara teoritis birokrasi adalah alat kekuasaan 

untuk menjalankan keputusan-keputusan politik, namun dalam prakteknya 

birokrasi telah menjadi kekuatan politik yang potensial yang dapat merobohkan 
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kekuasaan. Birokrasi juga merupakan alat politik untuk mengatur dan 

mewujudkan agenda-agenda politik. Sifat kekuasaan aparat birokrasi sebenarnya 

bukan tanpa kendali tapi tetap dibatasi oleh perangkat kendali dari luar dan dari 

dalam. 

Yahya Muhaimin dalam Martini (2012), mengartikan birokrasi sebagai 

“Keseluruhan aparat pemerintah, sipil maupun militer yang melakukan tugas 

membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu”. 

Sedangkan menurut pandangan Karl Marx  Birokrasi adalah alat kelas yang 

berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapitalis untuk mengeksploitasi kaum proletar. 

Birokrasi adalah parasit yang eksistensinya menempel pada kelas yang berkuasa 

dan dipergunakan untuk menghisap kelas proletar.  

Pemikiran Weber dalam Martini (2012), tentang birokrasi, diawali dengan 

pemahaman Weber tentang sifat-sifat manusia dan pengaruhnya bagi kehidupan 

manusia itu sendiri. Pemikiran pertama Weber dikenal dengan “SOCIAL 

ACTION”. Social action  menyatakan bahwa semua aktifitas manusia digerakkan 

oleh maksud-maksud tertentu, oleh karena itu maksud dan motivasi di belakang 

aktifitas itu harus dimengerti. Pemikiran kedua Weber tentang birokrasi adalah 

adanya anggapan bahwa semua aktifitas dalam kehidupan manusia adalah 

berkelompok (membentuk sebuah organisasi). Sedangkan dalam bukunya 

Abdullah Masmuh dijelaskan bahwa birokrasi adalah sebuah model organisasi 

normative, yang menekankan struktur falam organisasi. Oleh karena itu harus 

berdasar pada aturan-aturan yang jelas, sebab sebuah Negara pasti berdasar atas 

hukum. Dan setiap anggota organisasi itu harus mematuhi hukum yang 

diberlakukan (otoritas legal). Tahapan ketiga pemikiran Weber adalah pemikiran 
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bahwa dalam sebuah organisasi terdapat dalil-dalil (aturan-aturan) yang harus 

dipatuhi oleh orang-orang (sebagai anggota organisasi) tersebut, yaitu : 

a. Pertama, para staf administrasi secara pribadi adalah bebas, mereka hanya 

menjalankan tugas apabila diberikan tanggung jawab dan wewenang oleh 

peraturan. 

b. Kedua, terdapat hirarki jabatan yang jelas  

c. Ketiga, fungsi-fungsi dalam masing-masing jabatan itu diperinci dengan 

jelas (job description).  

d. Keempat, para pejabat birokrasi diangkat atas dasar kontrak (ada 

periodesasi dan evaluasi masa jabatan) 

e. Kelima, para pegawai/pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesional 

(merit sistem)  

f. Keenam, para pejabat digaji dengan uang dan diberi pensiun sesuai 

kedudukan mereka dalam hirarki. 

g. Ketujuh, pekerjaan pejabat adalah pekerjaan utama dan satu-satunya 

h. Kedelapan, ada struktur karir yang memungkinkan kenaikan pangkat baik 

melalui senioritas, prestasi, atau penilaian lain sesuai kebutuhan atasan.  

i. Kesembilan, pejabat tidak dapat mengambil kedudukannya sebagai milik 

pribadi (begitupun sumber-sumber yang melekat pada jabatannya itu, yaitu 

fasilitas,anggaran, dan wewenang).  

j. Kesepuluh, pejabat tunduk pada suatu pengendalian yang dipersatukan 

oleh sistem yang disipliner. 
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Dalam kaitannya dengan pemerintahan, birokrasi sangat berperan dalam 

menentukan maju mundurnya kehidupan masyarakat dan sebuah negara. Hal ini 

disebabkan karena birokrasi merupakan mesin dari sebuah negara.  

Oleh karena itu, setiap aparatur birokrasi memiliki peran yang penting 

dalam menentukan seluruh kehidupan warga negara sejak dilahirkan (akte 

kelahiran), ketika menikah (permohonan Kartu Keluarga), hingga kematian 

(Permohonan surat kematian). Dapat kita tarik kesimpulan bahwa birokrasi 

merupakan segala bentuk Pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai yang 

dipilih berdasarkan kemampuan dan keahlian di bidangnya, yang terstruktur, 

dalam sistem hirarki yang jelas, dan dilakukan secara tertulis sesuai dengan 

aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anggota organisasi.birokrasi tidak terlepas 

dari adanya peran masyarakat dan negara. 

Menurut UU No. 32 tahun 2004 pengertian desa ialah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dalam sistem pemerintahan negara Indonesia dan berada di daerah kabupaten. 

Anita (2001:247) menggambarkan tentang desa sebagai suatu bentuk kesatuan 

masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu 

lingkungan, dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif 

homogen dan bergantung dari hasil lahan. 

Desa merupakan suatu daerah kesatuan hukum yang ada sejak beberapa 

keturunan dan umumnya mempunyai ikatan sosial satu sama lain. Untuk 

melaksanakan kegiatan pemerintahan di desa terdapat pemerintahan desa dan 

pemerintah desa (Marbun, 1988:9). Yang dimaksud pemerintah desa ialah aparat 
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yang melaksanakan pemerintahan terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. 

Sedangkan pemerintahan desa lebih menekankan pada pelaksanaan atau proses 

penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan badan legislatif 

ditingkat desa yang langsung dipilih oleh penduduk melalui pemilihan secara 

langsung. 

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mengatur 

desa dengan cara kepala desa dipilih secara langsung, sekertaris desa dijabat oleh 

PNS, dan perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dengan kedudukan 

(pelaksana teknis daerah dan unsur kewilayahan). Keganjilan ini merupakan 

kelemahan kelembagaan desa yang seringkali menimbulkan kecemburuan, 

ketidakpuasan dan bahkan konflik. Demonstrasi para perangkat desa yang 

menuntut status PNS merupakan contoh dari ketidakpuasan ini. 
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2.8 Definisi Konseptual 

Dengan mengacu pada judul “Strategi Komunikasi Kepemimpinan Kepala 

Desa Dalam Praktik Birokrasi Pedesaan (Studi Pada Pemerintahan Desa Boreng 

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2012 - 2018)”, maka 

dijelaskan cara rinci adalah sebagai berikut : 

a) Strategi Komunikasi  

Strategi komunikasi merupakan langkah-langkah yang diambil dalam 

keberhasilan proses penyampaian pesan oleh seorang komunikator kepada 

komunikan untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat dan 

perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media untuk 

mencapai tujuan. 

b) Kepemimpinan Kepala Desa 

Kepemimpinan Kepala Desa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh 

seorang pemimpin desa dalam mempengruhi dan memberikan pengarahan 

kepada anggota (perangkat desa dan masyarakat) untuk menjalankan 

tugasnya guna mencapai tujuan bersama. 

c) Praktik Birokrasi Pedesaan 

Praktik Birokrasi Pedesaan merupakan segala bentuk kegiatan 

pemerintahan desa yang dijalankan oleh pegawai yang dipilih sesuai 

dengan kemampuan dan keahlian dibidangnya, yang terstruktur, dalam 

sistem hirarki yang jelas guna dalam melayani masyarakatnya. 
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2.9 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan bagaimana 

cara mengukur suatu variabel. Untuk menilai variabel dapat dilihat melalui 

indikasi dengan indikator yang yang ada. Indikator tentang strategi komunikasi 

kepemimpinan kepala desa dalam praktik birokrasi pedesaan, terkait bagaimana 

strategi komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa. Strategi komunikasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah langkah-langkah penyampaian pesan oleh 

Kepala Desa untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku masyarakat dalam sebagai 

berikut : 

1. Perekrutan perangkat desa baru 

2. Pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi perangkat desa 

3. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja perangkat desa 

4. Pelaksanaan pembangunan desa 

5. Pelaksanaan pelayanan masyarakat 

6. Pelaksanaan pembinaan masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


