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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Organisasi adalah sebuah wadah untuk para mahasiswa mengekspresikan 

aspirasi mereka, organisasi sangat penting ada di dalam setiap perguruan tinggi 

karena dengan adanya organisasi di setiap perguruan tinggi akan 

banyak menampung kreatifitas mahasiswanya. Sehingga setiap aspirasi dan 

kreatifitas setiap mahasiswa tidak ada yang terbuang sia-sia. Setiap organisasi di 

atur oleh sebuah aturan yang telah dibuat oleh semua anggota organisasi tersebut 

dan peraturan itu akan dijalankan oleh setiap anggotanya dan bagi pelanggar 

aturan akan dikenakan sanksi yang telah disepakati oleh setiap anggota dan 

didalam sebuah organisasi ada pengurus yang memimpi organisasi agar sebuah 

organisasi dapat menjalankan tugas-tugasnya. 

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana 

orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, 

terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya, 

sarana-parasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan 

efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan organisasi mahasiswa yaitu 

organisasi yang berisikan mahasiswa. Kemudian organisasi mahasiswa dibedakan 

menjadi 2 yaitu internal dan eksternal kampus. Organisasi kemahasiswaan intra 

perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan dirimahasiswa ke arah 

perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian 
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untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik danprofesional yang dapat menerapkan, mengembangkan 

dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, 

mengembangkandan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian 

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan tarap kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

Komunikasi adalah hal penting untuk berjalannya suatu organisasi dalam 

mengatasi beragam masalah yang ada. Hubungan antara Pimpinan dengan 

anggotanya dalam organisasi kadang mengalami kendala serta kadang timbul hal 

yang tidak harmonis. Untuk itu, suatu organisasi agar terhindar persoalan 

komunikasi organisasinya perlu mempelajari dan memahami tentang komunikasi 

dalam sebuah lembaga atau organisasi. Agar pencapaiantujuan komunikasi 

organisasi dapat diwujudkan maka perlu adanya kesamaan pemahaman antara satu 

individu dengan individu lainnya, antara pengurus dengan anggotanya dalam 

mengelola organisasi. Komunikasi organisasi juga memiliki kemanfaatan dalam 

menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan operasi organisasi, 

seperti komunikasi bawahan dengan atasan atau sebaliknya serta komunikasi antar 

anggota. 

Dalam ruang lingkup kampus, Organisasi atau yang biasanya disebut 

UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) juga mengikuti perkembangan dan tentu 

mempunyai hambatan-hambatan dalam progres dan penyusunan program kerja. 

Organisasi atau UKM kampus memiliki sifat berganto-ganti kader atau generasi 

karna terbatas pada periode pembelajaran empat tahun diperkuliahan, artinya 
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setiap UKM dalam kampus harus benar-benar bisa menyusun pengkaderan 

dengan baik. Dalam hal ini komunikasi organisasional harus dilakukan dengan 

berbagai pendekatan baik, verbal maupun non verbal.  

KINE KLUB UMM merupakan sebuah organisasi atau UKM Kampus 

yang bergerak dibidang Sinematografi. UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) tersebut 

memiliki tim kreatif dari para mahasiswa secara regenarasi yang didukung oleh 

pembuat film, kreator, dan seniman video di bidang sinematografi. Keberhasilan 

sebuah produksi film tidak lepas dari sistem manajemen produksi yang baik. 

Dimana sistem manajemen produksi secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) bagian. 

Pra produksi, produksi, dan pasca produksi.  

Proses sistem manajemen produksi di KINE KLUB UMM merupakan 

sebuah rangkaian yang terorganisir dan sangat detail, mulai dari pra produksi, 

produksi hingga pasca produksi dikepalai oleh orang-orang yang memiliki 

profesionalisme tinggi serta berfokus pada kekeluargaan dan kerja sama tim. 

Pemahaman bahwa sebuah produksi tidak hanya untuk mendapatkan hasil yang 

bagus dengan banyak crew akan tetapi secukupnya saja. Sehingga memuaskan 

seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, dan hasil yang memuaskan tersebut tidak 

selalu berkiblat dengan skill yang tinggi, kerja sama dan attitude yang baik adalah 

kunci utamanya. 

Proses-proses semacam ini menarik untuk diamati, bagaimana proses 

leadership dan kerja sama tim Kine Klub UMM dalam melakukan proses 

produksi film dalam lingkup komunikasi Organisasi. Campur tangan dari siapa 
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saja dan sistem komunikasi apa saja yang digunakan dalam usaha pendekatan 

terhadap banyaknya crew yang terlibat juga menjadi hal penting sebagai bagian 

dari koordinasi dan kelancaran proses produksi.  

Dari sudut pandang manapun organisasi kampus atau dalam lingkup 

UMM disebut UKM menarik untuk diamati, karna didalam setiap organisasi atau 

UKM biasanya terdiri dari berbagai individu pribadi dengan tingkat karakter serta 

emosi yang berbeda. Tidak terkecuali pada UKM Kine Klub UMM, organisasi 

tersebut bergerak pada bidang sinematografi atau audio visual, banyak prioritas 

atau program tahunan yang kemudian disusun oleh para pengurusnya. Menarik 

kemudian penulis mengamati bagaimana pola komunikasi atau pola jaringan 

komunikasi dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu penulis berusaha 

mendeskripsikan sistem sistem proses  produksi di Kine Klub UMM dalam ruang 

lingkup komunikasi organisasi. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, penulis 

sangat tertarik untuk melakukan penelitian, yaitu :  Bagaimana Pola jaringan 

komunikasi yang terbentuk pada proses produksi bersama film Kine Klub UMM 

yang ke 13? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui. Bagaimana Pola 

jaringan komunikasi yang terbentuk pada proses produksi bersama film Kine Klub 

UMM yang ke 13. 
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1.3 MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1 Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan 

akademis, untuk penelitian selanjutnya tentang proses produksi film  dalam 

sebuah kelompok organisasi lainnya atau dalam lingkup yang lebih besar dan 

lebih Profesional. Serta menambah wawasan tentang pembahasan komunikasi 

organisasi dalam lingkup organisasi kampus atau bahkan lembaga lain. 

1.3.2 Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru 

khususnya kepada seluruh anggota Kine Klub UMM  dalam memahami 

proses komunikasi organisasi yakni pentingnya hubungan komunikasi dalam 

mempererat hubungan antar sesama anggota. 


