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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi menurut Satriani (2011), bukan berbicara mengenai proses penyampaian dan 

penerimaan pesan, melainkan sebagai proses berbagi dan berdialog yang dapat saling mempengaruhi. 

Sumardi Dilla (2007) melihat pentingnya efek komunikasi sebagai akibat proses interaksi melalui 

pesan-pesan dalam dialog yang dapat menimbulkan efek umpan balik berkelanjutan. Komunikasi 

berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama, jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris 

communication, commonness berarti membuat sama, bahwa proses komunikasi diorientasikan pada 

pencapaian kesamaan makna diantara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sedangkan kata 

communicare dalam bahasa Latin berarti memberitahukan, menyampaikan (Indardi, 2016).  

 Diana K. Ivy dan Phil Backlund dalam Komunikasi Suatu Pengantar (2007: 76) mendefinisikan 

komunikasi sebagai proses yang berkelanjutan dan dinamis dalam mengirim dan menerima pesan 

dengan tujuan berbagi makna. Menurut Silfia Hanani (2017), kesamaan makna tersebut melahirkan 

umpan balik berupa tindakan atau perilaku seseorang sebagai bentuk respon dari makna yang 

diberikan. Pendapat tersebut menekankan komunikasi dengan tujuan memperoleh makna yang sama 

melalui proses yang berkelanjutan. Proses berkelanjutan ini disebut dialog, diartikan sebagai 

rangkaian interaksi antara pelaku komunikasi dalam kerja samanya menyamakan makna. Pemahaman 

lebih lanjut tentang komunikasi selalu terkait dengan kebutuhan/kepentingan dan konteksnya 

(Littlejohn dan Foss, 2009). 

 Hubungan timbal balik yang tercipta ketika proses dialog dari hasil interaksi komunikasi 

mampu membuat masyarakat melakukan perubahan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya (Waskita, 2005). Karena pada saat berdialog dan bertemu langsung, masyarakat akan 

berada pada puncak tertinggi interaksi. Jika interaksi tinggi, proses pertukaran informasi juga akan 

tinggi (Eversole, 2014). Proses pertukaran informasi tersebut membawa pengaruh pada kedua belah 

pihak berupa perubahan perilaku yang nantinya akan terus disesuaikan demi menjaga hubungan 

yang tercipta. 

 Masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, memiliki potensi yang dapat 

dikembagkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian adanya 
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maka masyarakat akan punah (Ginanjar Kartasasmita, 1997). Pemberdayaan adalah upaya untuk 

membangun daya tersebut dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimiliki, serta berupaya untuk mengembangkannya (Indardi, 2016). Lord dan 

Hutchison (1997) memaknai pemberdayaan sebagai sebuah proses di mana individu berjuang untuk 

mengurangi ketidakberdayaan dan ketergantungannya melalui kontrol yang mereka miliki terhadap 

kehidupannya.   

 Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan manusianya. 

Konsep ini mencitrakan paradigma baru pembangunan, yang bersifat: “people-centered, 

participatory, empowering, and sustainable (Chambers, 1995). Paradigma tersebut menekankan 

bahwa dalam pemberdayaan, manusia tidak hanya dipandang sebagai objek, melainkan juga subjek. 

Posisi manusia sebagai subjek dalam pemberdayaan berbicara perihal perannya sebagai pelaku 

perubahan yang mendorong kemandirian agar mampu menentukan dan bertanggung jawab terhadap 

nasibnya sendiri dan lingkungannya atas dasar paham kebutuhan dan mengetahui akar masalahnya. 

 Freire (1984) dalam penelitian Waskita (2005) memaknai kata “berdaya” pada masyarakat 

sebagai kemampuan memilih, bila seseorang tidak mampu memilih dan bila pilihannya itu adalah 

pilihan orang lain, serta keputusan-keputusan yang diambilnya berasal dari luar dan bukan dari 

dirinya sendiri, seseorang tersebut dikatakan tidaklah utuh. Untuk itu dianggap perlu adanya upaya 

yang disebut Ginandjar Kartasasmita (1997) sebagai proses memberdayakan, yaitu memampukan 

dan memandirikan masyarakat agar menjadi masyarakat yang utuh dan berdaya. 

 Sumardi Dilla dalam Komunikasi Pemberdayaan (2016) menyebut konsep pemberdayaan ini 

sebagai pembangunan model partisipasif, yakni pandangan pembangunan yang melibatkan peran 

aktif masyarakat, yang beradaptasi dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik. 

Komunikasi pemberdayaan masyarakat merupakan kajian komunikasi dalam kegiatan 

pembangunan yang menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat. Sehingga proses 

komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat lebih mengutamakan proses yang bersifat 

transaksionl dan interaktif ketimbang yang linear atau satu arah (Ginanjar Kartasasmita, 1997).  

Manusia merupakan pusat dari tujuan pemberdayaan (Indardi, 2016: 35), dalam diksi yang 

lain, masyarakat adalah aktor utama dalam hidupnya. Pernyataan tersebut merupakan pesan 

pemberdayaan yang jika tersampaikan dengan tepat, akan membuat masyarakat berdaya. Sehingga, 
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ia mampu mengambil sikap dalam setiap tindakan yang diputuskan sendiri, tanpa ada intervensi 

dari apapun atau siapapun. 

Penyampaian pesan pemberdayaan berbicara mengenai proses mengkomunikasikannya 

kepada masyarakat, karena proses komunikasi menurut (Hurn dan Tomalin, 2013: 11) tidak 

selamanya berjalan lancar, terdapat noise dan interferensi sepanjang pengiriman pesan yang 

mengakibatkan pesan terdistorsi dan menimbulkan kesalahpahaman. Jika penyampaian pesan tidak 

sesuai dengan masyarakat, bisa disimpulkan bahwa proses komunikasi belum berjalan sebagimana 

harusnya dan dapat berdampak pada partisipasi masyarakat. 

Wujud partisipasi masyarakat pada program pemberdayaan menurut Indardi (2016: 98) 

adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai 

pada tahap evaluasi dalam setiap kegiatan ataupun proyek-proyek pembangunan yang dilakukan 

oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain. Fenomena program pemberdayaan masyarakat di 

beberapa tempat terkadang abai terhadap pelibatan masyarakat dalam pencetusan program, 

hasilnya adalah program-program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga 

tingkat keberhasilannya rendah. 

Fenomena program pemberdayaan yang dimaksud misalnya pada program budidaya lele di 

desa Kucur, kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang diteliti oleh Basri (2015). Program 

pemberdayaan ini menurut Basri merupakan program yang gagal, salah satu faktor penyebab 

kegagalannya adalah tidak adanya proses dialog dengan masyarakat mengenai kebutuhan 

masyarakat atas program yang dicanangkan. Strategi penyampaian pesan pemberdayaan yang 

digunakan adalah dengan memberikan komisi berupa uang makan atau uang rokok agar masyarakat 

mau berartisipasi dalam program. Strategi ini menurut Basri tidak dapat berjalan lama, karena 

partisipasi masyarakat bergantung pada komisi yang diberikan. 

Waskita (2005) dalam artikelnya yang berjudul Komunikasi Pembangunan untuk 

Pemberdayaan, menuliskan bahwa partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan rendah 

dikarenakan konsep pembangunan yang masih sangat matrealistis, masih berfokus pada hal-hal 

yang bersifat materi. Sementara proses-proses dalam diri manusia dan penciptaan kondisi 

lingkungan yang membuat manusia tersebut menjadi mandiri, kurang diperhatikan.  

Temuan dari kedua fenomena di atas menggambarkan bahwa program pemberdayaan 

masyarakat tidak melibatkan masyarakat untuk menentukan kebutuhan atas adanya program 
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tersebut, karena yang menjadi fokus adalah adanya program, daripada manfaat adanya program 

bagi masyarakat. Sehingga pesan mengenai pemberdayaan tidak tersampaikan dengan baik, 

masyarakat tidak partisipatif. Kedua fenomena di atas juga menggambarkan proses komunikasi di 

dalam program pemberdayaan mengalami hambatan, yang menyebabkan tidak terciptanya 

kesamaan makna antara pembuat program dengan masyarakat mengenai makna pemberdayaan 

masyarakat.  

Pemaknaan yang berbeda terhadap suatu hal akan sangat mempengaruhi seseorang dalam 

bertindak (Littlejohn dan Foss, 2009: 256). Sehingga dalam konteks pemberdayaan masyarakat, 

komunikasi menjadi salah satu aspek yang penting untuk mengarahkan masyarakat bertindak 

sesuai dengan makna pemberdayaan. Komunikasi pemberdayaan menurut Indardi (2016: 109) 

adalah perihal pesan pembangunan yang disampaikan melalui pendekatan pemberdayaan. 

Pendekatan ini berkaitan dengan kajian komunikasi yang berfokus pada pesan-pesan komunikasi, 

konteks komunikasi, treatment dalam kegiatan komunikasi, penggunaan media serta dimensi 

relationship yang dibangun.  

Fokus kajian komunikasi begitu penting ketika memperhatikan fenomena program 

pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir yang menurut Azis (2017) hanya dianggap sebagai 

project minded, yang tidak berkelanjutan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Hal ini terjadi 

karena program dibuat atas keputusan sepihak tanpa adanya dialog dengan masyarakat mengenai 

permasalahan yang sedang dihadapi, kebutuhan mereka dan bagaimana sebuah program 

pemberdayaan dapat menjadi jalan keluarnya. Penyampaian pesan yang dilakukan pun 

menggunakan bahasa yang terlalu rumit, sehingga sulit dipahami. Hubungan yang dibangun 

dengan masyarakat adalah hubungan berjarak, pembuat program datang membawa uang dan 

menyediakan sarana prasarana dengan anggapan dapat merubah masyarakat dalam hitungan hari, 

sementara masyarakat hanya mengikuti dan menjadi tergantung dengan bantuan, daripada menjadi 

berdaya. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan untuk memberdayakan 

masyarakat justru membuat masyarakat tergantung. Artinya pendekatan yang digunakan tidak 

meninjau masyarakat penerima pesan, bagaimana isi pesannya, cara menyampaikannya sesuai 

konteks komunikasi yang digunakan, dan bagaimana membangun dimensi hubungan dengan 

masyarakat. Proses panjang ini terputus, pembuat program hanya berfokus pada teknis 
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penyampaian pesannya, sehingga muncul senjang mengenai makna kata ‘pemberdayaan’ yang 

dipahami oleh pembuat program dengan masyarakat, senjang ini menyebabkan program 

pemberdayaan mengalami hal yang sama terus-menerus. Singkatnya, pembuat program tidak 

mengenali masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhannya. 

Fenomena yang dijabarkan di atas, melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian 

pendahuluan pada Februari 2018 dan menetapkan Ruang Belajar Aqil (RBA) sebagai subjek 

penelitian karena sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian. Kriteria tersebut adalah; 

(1) RBA merupakan entitas yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, (2) seluruh 

kegiatan RBA merupakan hasil riset, dan (3) terakhir yang merupakan esensi dari penelitian ini 

adalah RBA menjadikan proses komunikasi sebagai aspek penting dalam melakukan 

pemberdayaan masyarakat. 

Ruang Belajar Aqil (RBA) adalah wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk 

melakukan aktivitas pembelajaran (Laporan RBA Tahun 2017 & Kembang Kegiatan 2018RBA). 

RBA memiliki dua program utama yang melibatkan pemuda sebagai upaya memberdayakan 

pemuda. Dua program utama tersebut yaitu, Kelompok Riset Sahaja [+] atau KRS [+] dan program 

pemberdayaan masyarakat.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menetapkan RBA sebagai subjek penelitian untuk 

mengetahui bagaimanakah proses komunikasi yang dilakukan oleh RBA untuk memberdayakan 

masyarakat dengan judul penelitian “Komunikasi Pemberdayaan oleh Ruang Belajar Aqil (RBA)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah proses komunikasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Ruang 

Belajar Aqil? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui proses komunikasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Ruang 

Belajar Aqil. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis: 

a. Penelitian ini memberikan wawasan di bidang Ilmu Komunikasi khususnya 

Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat.  
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b. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan koleksi perpustakaan sebagai referensi.  

1.4.2 Manfaat Praktis:  

a. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan arsip untuk Ruang Belajar Aqil (RBA). 

b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan diseminasi untuk program pemberdayaan 

masyarakat. 

c. Penelitian ini direncanakan mampu memberikan pengetahuan bagi entitas lain 

mengenai proses komunikasi untuk pemberdayaan masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 


