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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejatinya kegiatan komunikasi telah dilakukan setiap orang. Komunikasi tidak 

bisa dipisahkan dari setiap individu. Komunikasi menjadi hal terpenting dalam 

berinteraksi. Maka jika menginginkan interaksi berjalan efektif maka komunikasi yang 

terjadi haruslah baik. Komunikasi yang baik dan efektif ialah bagaiamana pesan yang 

disampaikan mampu dipahami oleh penerima pesan. Sehingga penerima pesan mampu 

mengerti dan melakukan sesuatu sesuai kandungan pesan tersebut. Maka dari itu 

komunikasi identik dengan sesuatu yang bersifat persusasif. 

Komunikasi terjadi secara kontekstual. Tergantung dengan ruang dan situasi 

tertentu, ataupun adanya faktor diluar orang-orang yang sedang melakukan komunikasi 

tersebut. Faktor-faktor tersebut terdiri dari tiga aspek yaitu:aspek bersifat fisik, aspek 

psikologis, aspek sosial dan aspek waktu. Para pakar komunikasi telah 

mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan kenteksnya, komunikasi tersebut ialah : 

komunikasi intrapribadi, komunikasi diadik, komunikasi antarpribadi, komunikasi 

kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik dan komunikasi massa. 

Komunikasi berdasarkan konteksnya ini juga diindikasi melalui jumlah peserta yang 

terlibat dalam komunikasi tersebut. 
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Setiap organisasi ataupun kelompok memiliki lingkungan atau publik yang 

berada di sekitar organisasi. Keberadaan mereka memberikan pengaruh terhadap 

kelangsungan hidup organisasi. Berkaitan dengan komunikasi, maka komunikasi sebuah 

organisasi dengan lingkungannya menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. 

Tujuannya tentu agar terjalin hubungan yang baik antara kelompok atau organisasi 

dengan lingkungan. Tujuan tersebut harus tercapai demi menjaga eksistensi organisasi 

tersebut. 

Di kota Malang Jawa Timur terdapat kelompok atau komunitas seni karawitan, 

yang memiliki nama Aremaker. Aremaker ialah komunitas anak malang yang 

memainkan musik kerawitan. Mereka anak-anak jawa yang dibentuk untuk mengerti 

akar budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Berdiri pada Februari 2013, berawal dari 

dukungan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Dengan 

bentuk fasilitas alat gamelan, dan setelah itu mulainya latihan pertama di Sanggar Seni 

Tressel Sasana Krida Budaya kelurahan Celaket Malang. Aremaker merupakan akronim 

dari Arek Malang Kerawitan, personil berkisar umur 9-14 tahun. Pendiri Aremaker 

ialah Pak Acmhad Winarto salah satu penggiat seni budaya di Kelurahan Rampal 

Celaket. Aremaker sudah banyak dikenal masyarakat Malang, Aremaker sudah sering 

tampil dalam acara-acara besar di Kota Malang. Bahkan telah berprestasi menjadi 

peserta favorit di ajang Festival Campursari Kota Malang tahun 2014. Aremaker sebuah 

kelompok yang tergabung berdasarkan ketertarikan para anggotanya untuk berkesenian 

musik gamelan. Dan memiliki misi salah satunya ialah melestarikan budaya tradisional. 
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Aremaker sebagai komunitas memiliki struktur kepengurusan yang tentunya 

bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan Aremaker. Para pengurus 

Aremaker terdiri dari Pamong pengelola utama, Pamong pengelola keuangan, Pamong 

pelatih, Pamong pengelola tarnsportasi dan alat, Pamong pengelola konsumsi. Dan para 

pendukung diluar dari struktural kepengurusan yaitu ketua Sanggar Seni Tressel Sasana 

Kridha Budaya Rampal Celaket, Lurah Rampal Celaket, Ketua LPMK Rampal Celaket. 

Dalam kepengurusan bagian hubungan masyarakat langsung dikelola oleh Pomong 

pengelola utama atau ketua dari kepengurusan Aremaker yaitu Bapak Winarto yang 

juga selaku pendiri Aremaker. 

Aremaker mampu menjaga eksistensinya selama kurang lebih tiga tahun. 

Eksistensi Aremaker tidak terlepas dari peran pengurus dalam menjaga hubungan baik 

dengan publiknya. Aremaker selama tiga tahun terus memperhatikan komunikasi 

kepada publiknya khususya warga kampung celaket yaitu warga yang berada di 

lingkungan Aremaker. Dalam rangka berkomunikasi dengan warga kampung Celaket, 

Aremaker melakukan upaya agar proses komunikasi yang dilakukan berjalan efektif. 

Bukan hanya warga kampung Celaket, namun pemerintah setempat yaitu Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang sebagai publik eskternal turut dianggap 

penting wujudnya karena Dinas terkait telah membantu berdirinya komunitas ini. Dan 

turut serta selalu membantu kebutuhan Aremaker karena kegiatan Aremaker merupakan 

kegiatan pelestarian budaya negri yang seharusnya didukung penuh oleh pemerintah. 

Dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan warga kampung Celaket, 

Aremaker sengaja mengadakan program-program khusus yang ditujukan kepada warga 
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kampung Celaket. Program tersebut terwujud berupa penampilan Aremeker dengan 

music gamelannya. Melalui program-program inilah hubungan baik antara Aremaker 

dengan warga kampung Celaket mampu terjalin. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan memfokuskan penelitiannya terhadap 

aktivitas komunikasi Aremaker melalui program-programnya dalam membangun 

hubungan dengan publik. Publik yang dimaksudkan ialah warga kampung Celaket. 

Pembahasan selanjutnya akan diuraikan pada tinjauan pustaka dan definisi konseptual. 

Untuk tahap penelitiannya lebih jelas akan dibahas dalam bagian metode peneletian. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana aktivitas komunikasi Aremaker dalam membangun dan membina 

hubungan dengan warga sekitar Aremaker yaitu warga kampung Celaket ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait aktivitas komunikasi yang 

diterapkan Aremaker melalui program-programnya dalam membina hubungan 

komunitas Aremaker dengan publiknya. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Praktis 
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Dapat memberikan pengetahuan baru tentang penerapan aktivitas 

komunikasi pada sebuah komunitas. Serta pengetahuan juga bagi penggiat 

komunitas lainnya dalam membina hubungan dengan publik. Sehingga mampu 

mengaplikasikannya dalam kelompok atau komunitas tersebut. 

 

1.4.2. Manfaat Akademis 

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih 

pada ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu komunikasi. Dan juga sebagai 

acuan bagi peneliti sejenis selanjutnya, agar meningkatkan kualitas 

penelitiannya. 

 




