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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya setiap manusia pasti melakukan proses komunikasi untuk 

menjalani kehidupan sehari-harinya, pada dasarnya manusia hidup di satu lingkup 

masyarakat itu pasti akan saling berketergantungan antara satu dengan yang lain. 

Dengan berkomunikasi maka kita akan saling terhubung satu dengan yang lain dengan 

bertukar pesan. Unsur dari komunikasi adalah pesan, pesan juga menjadi unsur penentu 

efektif atau tidaknya komunikasi yang terjalin.  

 Definisi pesan menurut Cangara yaitu suatu yang di sampaikan pengirim 

kepada penerima. Pesan dapat disampaikan denga cara tatap muka atau melalui media 

komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau 

propaganda.1 Dalam berkomunikasi ada yang di kenal dengan istilah komunikasi satu 

arah, komunikasi satu arah ini dilakukan tanpa mendapat pesan balik dari komunikan, 

oleh sebab itu disebut dengan komunikasi satu arah. Seperti contohnya orang yang 

sedang berpidato, melakukan ceramah, menyampaikan pesan yang bersifat retorika 

yang mana komunikator tidak akan mendapatkan balasan dari pesan yang di 

sampaikan. Berbeda dengan komunikasi dua arah atau kelompok, maka dalam 

berkomunikasi, komunikan dan komunikator akan saling bertukar pesan, ketika kita 

                                                           
1 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, edisi revisi (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), p. 24. 
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menyampaikan pesan maka kita juga akan mendapatkan balasan pesan dari 

komunikan, sehingga terjadilah sebuah proses komunikasi yang akan terus berputar. 

Dalam komunikasi tidak sedikit yang menganggap bahwa komunikasi itu hal yang 

mudah. Sedangkan hakikatnya apabila komunikasi sebagai suatu sistem, gangguan 

komunikasi bisa saja terjadi pada sebuah elemen atau unsur yang mendukung 

komunikasi itu, termasuk lingkungan dimana komunikasi itu terjadi.2 

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari khususnya di lingkuangan sosial, maka 

akan ada perbedaan dalam berkomunikasi. Seperti contohnya dalam lingkup 

perkuliahan, pasti akan berbeda bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen, dan 

berkomunikasi dengan sesama mahasiswa. Oleh sebab itu komunikasi digolongkan 

menjadi dua jenis yakni, komunikasi formal dan komunikasi non-formal. Dalam 

kehidupan bermasyarakat komunikasi non-formal lebih sering terjadi dari pada 

komunikasi formal, karena komunikasi non-formal memang biasanya terjadi ketika 

kita sedang mengobrol santai dengan seseorang, atau sekelompok orang. Dalam 

melakukan komunikasi non-formal tempat, waktu, serta prosedur tidak akan mengikat. 

Berbeda dengan komunikasi yang bersifat formal, akan ada prosedur yang mengikat di 

dalamnya, serta akan ada orang-orang yang memiliki wewenang yang berhak di 

dalamnya, selain itu waktu dan tempat juga akan menjadi hal yang harus di fikirkan, 

sebab dalam komunikasi formal akan ada satu permasalahan atau satu objek bahasan 

yang akan di bahas hingga menemukan pencapaian dari organisasi tersebut. Salah satu 

contohnya adalah rapat warga desa. 

                                                           
2 Hafied Cangara, op.cit., p.153. 
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Menjadi seorang pemimpin dalam lingkungan masyarakat menjadi hal yang 

berbeda, karena seorang pemimpin dituntut harus dapat berkomunikasi dengan baik 

dengan anggotanya, entah dalam lingkup formal maupun lingkup non-formal. Seperti 

yang biasanya di lakukan oleh ketua RW 23 kampung Glintung Purwantoro, Blimbing 

Kota Malang. Perubahan besar yang terjadi pada kampungnya tentu tidak luput dari 

peran komunikasi yang dijalin dengan baik antara ketua RW 23 dengan warganya. 

Mengingat cerita di balik perjuangan untuk mengubah kampung glintung rawan banjir 

menjadi kapung Glintung Go Green (3G), yang membutuhkan usaha lebih. 

Kampung glintung dulunya dikenal dengan kampung yang rawan bajir, julukan 

tersebut dulu sangat erat kaitannya dengan kampung glintung yang terletak di RW 23, 

Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Sebelum berubah menjadi kampung 

Glintung Go Green, kampung ini menjadi langganan tempat datangnya banjir. Oleh 

sebab itulah kampung Glintung dulu sangat dikenal dengan kampung kumuh. Selain 

itu kampung ini juga pernah menjadi juara satu lomba memandikan jenazah, dengan 

“prestasi” yang di dapatkan ini bukan menjadi prestasi yang patut di banggakan. 

Kurangnya menjaga kebersihan dikampung ini menjadi penyebab utama datangnya 

bajir dan tingkat kematian yang tinggi.3  

Penduduk di kampung ini terdiri dari 4 RT dengan 302 KK dengan jumlah 

penduduk  1.086 jiwa.4 Tentu tidak mudah untuk mensukseskan satu program 

perubahan, dengan menyatukan seluruh pendapat penduduknya. Sebab semakin 

                                                           
3 Bambang Irianto dan Dwi Wahyu Nugroho, Balada Rimba Kota (Enviromental Documentary), 
(Malang:, Equatorcinema, 2016) 
4 Ibid. 
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banyak orang maka akan semakin banyak pula pendapat yang masuk dan akan semakin 

sulit pula untuk mewujudkan sebuah tujuan. Maka disini, peran seorang pemimpin 

untuk menjembatani pendapat-pendapat warganya agar seluruh aspirasi warganya 

dapat tersampaikan tanpa merasa di kesampingkan. Seorang pemimpin harus tau 

situasi dan kondisi tindakan apa yang harus di ambil agar program dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan tujuan bersama.  

Menurut Littlejhon (1996) definisi pesan persuasif, dipandang sebagai usaha 

sadar untuk mengubah fikiran dan tindakan dengan memanipulasi motif-motif kearah 

tujuan yang sudah di tetapkan. Kata memanipulasi Littlejhon ini bukanlah untuk 

menambahkan atau mengurangi fakta, tetapi lebih pada motif khalayak agar tergerak 

dalam mengikuti maksud pesan yang disampaikan kepadanya.5 

Sama seperti yang telah terjadi di kampung Glintung, awal merintis program 

glintung go green banyak sekali pihak-pihak yang tidak setuju. 90% warga tidak 

menerima ide tersebut, karena menurut mereka melakukan penghijauan itu 

membutuhkan dana yang sangat besar sehingga warga merasa keberatan, sebab 

sebagian besar warga kampung glintung memiliki pekonomian  menengah.6 Sehingga 

pada akhirnya Bambang irianto menyampaikan pesan kepada warganya agar mereka 

menanam tanaman seadanya, bisa meminta bibit kepada warganya, atau mengambil di 

bantaraan sungai serta memanfaatkan kaleng-kaleng bekas sebagai media untuk 

                                                           
5 M. Jamiluddin Rutonga, Tipologi Pesan Persuasif (Jakarta, PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2005), p. 
5. 
6 Bambang Irianto dan Dwi Wahyu, op.cit. 



 

5 
 

menanam, yang terpenting menurut Bambang Irianto adalah asal hijau ada tanaman di 

teras rumah warga dan di lingkungan kampung glintung. 

Pesan awal yang disampaikan Bambang Irianto agar ada tanaman hijau di setiap 

rumah warga ternyata belum mendapat respon baik dari warga, sehingga Bambang 

membuat aturan jika tidak ada tanaman hijau di teras rumah warga maka tidak akan 

mendapat pelayanan darinya, seperti contohnya warga yang meminta stempel untuk 

mengurus surat nikah, akta untuk masuk sekolah dan keperluan lainnya. Dengan 

menerapkan kebijakan tersebut membuat warga geram. Seiring berjalannya waktu 

setelah mereka merasakan manfaat dari menanam, akhirnya warga berbodondong 

untuk melakukan penghijauan di seluruh kampung Glintung. Hingga akhirnya mereka 

mendukung sepenuhnya adanya program kampung Glintung Go Green. Sebagian 

warga kampung glintung adalah pekerja, oleh sebab itu, kerja bakti, berkumpul untuk 

menyusun rencana kedepannaya untuk mewujudkan kampung Glintung Go Green di 

lakukan saat malam hari setelah warga selesai berkerja, perkumpulan yang dilakukan 

oleh warga ini diberi sebutan dengan suku dalu.7 

Dalam usaha untuk merubah kampung glintung menjadi kampung yang bersih 

dan hijau sangatlah tidak mudah, banyak sekali halangan serta rintangan untuk 

mewujudkan kampung glintung go green. Setelah warga kampung glintung mulai 

tergerak hatinya untuk melakukan penghijauan di kampungnya, ternyata hal tersebut 

belum menanggulai datangnya banjir yang terjadi tiap tahunnya. Saat itu di malang 

pernah terjadi bencana banjir ekstrim yang membuat  seluruh kota malang tergenang 

                                                           
7 Ibid. 
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air bah termasuk kampung glintung. Kejadian tersebut ternyata membuat resah seluruh 

warga kota malang sehingga membuat seluruh kalangan resah, hingga akhirnya harian 

Malang Pos mengadakan perkumpulan yang bertujuan untuk menanggulai bencana 

banjir ekstrim yang terjadi di kota Malang. Dalam acara tersebut di datangi oleh 

pemerintah kota malang, DPRD, lembaga swadaya masyarakat serta perwakilan dari 

perguruan tinggi yang ada di kota malang dan Bambang Irianto selaku wakil dari 

kampung glintung ikut andil di dalamnya. Setiap melakukan diskusi selesai, selalu 

berujung pada jalan buntu karena bingung harus bertidak seperti apa, selain itu juga 

terhalang dana untuk merealisasikannya. H. Husnun N. Djuraid selaku pimpinan 

Malang Post merasa sayang apabila hasil dari diskusi tidak di terapkan. Hingga 

akhirnya H. Husnun berniatan untuk membangun sumur injeksi hasil temuan Professor 

Bisri yang kemudin di terapkan di kampung glintung dengan didanai oleh harian 

Malang post.8 

Ketika akan membangun sumur injeksi pertama, warga juga tidak langsung 

setuju karena mereka awalnya tidak tahu dan mengerti apa fungsi dari sumur injeksi 

tersebut. Akhirnya sebagai sumur percontohan pertama, di bangunlah di depan rumah 

Bambang Irianto dan ternyata saat banjir datang sumur tersebut sangat membantu 

mengurangi volume banjir. Satu sumur injeksi dapat menampung 100 liter air, manfaat 

sudah dapat dirasakan karena pengurangan volume air sudah dapat di rasakan oleh 

warga, akhir dengan pembuktian ini warga mau di bangun dan mulai mengerti fungsi 

dari sumur injeksi tersebut. Setelah dilakukannya pertemuan di Malang Pos, kampung 

                                                           
8 Ibid. 
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glintung tidak hanya mendapat bantuan sumur injeksi, tetapi mereka juga mendapat 

bimbingan dalam pembuat biopori. Biopori ini berfungsi untuk menampung air saat 

hujan, biopori juga berfungsi untuk pembuatan pupuk kompos yang bernilai ekonomis 

karena dapat dijual atau di pergunakan untuk warga kampung glintung memupuk 

tanaman-tanaman di kampung. Sebelum sampah organik diolah menjadi pupuk 

kompos, sampah plastik yang ada kemudian di kumpulkan dan di jual ke bank sampah. 

Dengan begitu sampah-sampah yang ada di kampung glintung menjadi bernilai 

ekonomis. Hingga saat ini sudah ada 6 sumur injeksi dan 630 biopori yang ada di 

kampung Glintung.9 

Melihat banyaknya prestasi yang di dapatkan oleh Kampung Glintung Go 

Green dalam ranah lokal, nasional bahkan Internasional. Ada beberapa aspek internal 

yang peneliti ingin kaji lebih lanjut pada komunikasi kepemimpinan, dalam gerakan 

kepedulian lingkungan di kampung tersebut. Dikarenakan saat peneliti melakukan 

observasi awal terhadap kampung Glintung, peneliti menerima beberapa informasi dari 

wargaa setempat mengenai hubungan komunikasi pemimpin yang kurang baik dengan 

warganya. 

Berdasarkan uraian fenomena yang dijabarkan di atas, peneliti melakukan 

penelitian ini ketika masa transisi pada program Glintung Go Green. Maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Evaluasi Komunikasi 

                                                           
9 Ibid. 
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Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kepedulian Warga Pada Lingkungan (Studi 

Pada Kampung Glintung Go Green). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang yang telah di tuangkan di atas, 

maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

 “Bagaimana evaluasi tentang komunikasi kepemimpinan ketua RW 23 periode 

(2012-2018) dalam meningkatkan kepedulian warga pada lingkungan pada Kampung 

Glintung Go Green?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tentukan, peneliti bertujuan untuk 

mengevaluasi komunikasi kepemimpinan pada kepedulian warga terhadap lingkungan 

yang di lakukan oleh pemimpin. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, selain memberikan manfaat bagi peneliti, 

hasil dari penelitian ini juga memberikan mafaat bagi pihak-pihak lain seperti berikut: 
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1.4.1 Manfaat Akademis : 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk peneliti 

berikutnya sebagai sumber informasi atau referensi tentang bagaimana 

cara seseorang dalam menjalankan peran sebagai pemimpin.  

1.4.2 Manfaat Praktis : 

Bagi peneliti, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai bagaimana seorang pemimpin dapat berkomunikasi dengan 

anggota hingga tujuan bersama dapat tercapai. 

 


