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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Komunikasi 

Menurut Harold Laswell, untuk menggambarkan komunikasi adalah     

dengan menjawab pertanyaan berikut : Who Says What In Which Channel To 

Whom With What Effect ?  (siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada 

siapa dengan efek bagaimana?) dari definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi penyampaian sebuah pesan antar 

manusia antara satu dengan yang lainnya (komunikator dan komunikan) yang 

kemudian menimbulkan efek (Wiryanto, 2004: 7). 

Sedangkan menurut John Fiske, Komunikasi adalah salah satu dari 

aktivitas manusia yang dikenali oleh semua orang namun sangat sedikit yang 

dapat mendefinisikannya secara memuaskan. Komunikasi memiliki variasi 

yang tidak terhingga seperti; saling berbicara satu sama lain, televisi, 

penyebaran informasi, kritik sastra, dan masih banyak lagi (Fiske, 2012: 1). 

2.1.1 Unsur komunikasi 

Dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Harold Laswell di atas, 

terdapat beberapa unsur komunikasi yang saling berkaitan satu sama lain, 

yaitu: 

1. Sumber (source), disebut juga dengan pengirim (sender), komunikator.

Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk 

menyampaikan pesan. Komunikator itu sendiri dapat berupa individu, 

kelompok, organisasi atau perusahaan. 
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2. Pesan (message), yaitu apa yang di komunikasikan atau  disampaikan oleh 

sumber (komunikator) kepada penerima (komunikan). Pesan dapat berupa 

symbol verbal maupun non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan 

atau maksud dari sumber (komunikator). 

3.  Media, alat yang digunakan sumber atau komunikator untuk 

menyampaikan pesan kepada komunikan atau si penerima. 

4. Penerima, yaitu orang yang menerima pesan dari sumber (komunikator). 

5.  Efek, adalah apa yang terjadi pada penerima (komunikan) saat ia 

menerima pesan dari sumber (komunikator) (Cangara, 2008: 24). 

Selain unsur-unsur yang telah dikemukakan Harold Laswell diatas, 

Cangara (2002: 53) menambahkan 2 unsur dalam bukunya yang berjudul 

“Pengantar Ilmu Komunikasi” yaitu 

1. Tanggapan Balik (Feedback), Menurut Porter dan Samovar, 

umpan balik adalah informasi yang tersedia bagi sumber yang 

memungkinkan menilai keefektifan komunikasi yang 

dilakukannya. 

2. Lingkungan, Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu 

yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor disini 

dapat digolongkan atas empat macam, yakni lingkungan fisik, 

sosial budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi waktu. 

2.1.2 Fungsi Komunikasi 

Menurut Harold Laswell sebagaimana yang telah dikutip oleh Nurudin 

(2010; 14) dalam bukunya “Dasar-dasar Penulisan”, Fungsi komunikasi 

adalah sebagai berikut : 
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1. Penjagaan atau pengawasan lingkungan (surveillance of the 

environment), fungsi ini dijalankan oleh para diplomat, atasan dan 

koresponden luar negeri sebagai usaha menjaga lingkungan. 

2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk 

menanggapi lingkungan (correlation of the part of the society in response 

in to the environment). 

3. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya 

(transmission of the social heritage). Fungsi ini dijalankan oleh para 

pendidikan formal atau informal karena terlibat mewariskan adat 

kebiasaan, nilai dari generasi ke generasi.  

Charles R. Wirght (1998), menambahkan satu fungsi yaitu entertainment 

(hiburan) yang menunjukkan pada tindakan-tindakan komunikatif yang 

dimaksudkan untuk menghibur dengan tidak mengindahkan efek instrumental 

yang dimilikinya (Nurudin, 2010: 16). 

Alo Liliweri (2011: 136) dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi 

Serba Ada Serba Makna” juga mengemukakan beberapa fungsi-fungsi dasar 

komunikasi yaitu : 

1. Informasi  

Setiap orang pastinya membutuhkan informasi dalam kehidupan 

sehari–harinya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Informasi ini dapat 

diperoleh dari komunikasi verbal dan non-verbal melalui komunikasi antar 

personal, kelompok, organisasi, dan komunikasi media massa. 
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2. Hiburan 

Manusia harus mengalihkan perhatiannya dari situasi stress ke situasi 

yang lebih santai dan menyenangkan. Hiburan merupakan salah satu 

kebutuhan penting bagi semua orang. Komunikasi menyediakan hiburan 

misalnya melalui film, radio, drama, musik, literatur, komedi, dan 

permainan. 

3. Diskusi 

Kehidupan kita penuh dengan berbagai pandangan dan pendapat yang 

berbeda–beda, untuk menyatukan perbedaan itu dibutuhkan debat dan 

diskusi antarpersonal maupun dalam kelompok. Melalui diskusi dan debat 

akan ditemukan kesatuan pendapat sambil tetap menghargai perbedaan yang 

dimiliki orang lain. Komunikasi merupakan sarana yang baik bagi 

penyaluran bakat untuk berdebat dan berdiskusi tentang gagasan baru yang 

kreatif dalam membangun kehidupan bersama. 

4. Persuasi 

Persuasi mendorong kita untuk terus berkomunikasi dalam rangka 

penyatuan pandangan yang berbeda dalam pembuatan keputusan personal 

maupun kelompok atau organisasi. Komunikasi memungkinkan para 

pengirim pesan bertindak sebagai seorang persuader terhadap penerima 

pesan yang diharapkan akan berubah pikiran dan perilakunya. 

5. Pendidikan dan Pengajaran 

Fungsi pendidikan dan pengajaran dikenal sejak awal kehidupan 

manusia, kedua fungsi ini dimulai dari dalam rumah, misalnya pendidikan 

nilai dan norma budaya, budi pekerti, dan sopan santun (fungsi pengajaran) 
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oleh orang tua dan anggota keluarga yang lain. Kedua hal tersebut dapat 

dilaksanakan melalui pendidikan formal seperti di sekolah dan nonformal 

atau informal dalam masyarakat. Komunikasi menjadi sarana penyediaan 

pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan untuk memperlancar peranan 

manusia dan memberi peluang bagi orang lain untuk aktif dalam kehidupan 

masyarakat. 

6. Promosi Kebudayaan   

Komunikasi juga menyediakan kemungkinan atau peluang untuk, 

memperkenalakan, menjaga dan melestarikan tradisi budaya suatu 

masyarakat. Komunikasi membuat manusia dapat menyampaikan dan 

menumbuh kembangkan kreativitasnya dalam rangka pengembangan 

kebudayaan. 

7. Integrasi 

 Melalui komunikasi, maka sejumlah orang yang melintas ruang 

dan waktu di muka bumi ini dapat di integrasikan, artinya dengan 

komunikasi makin banyak orang saling mengenal dan mengetahui keadaan 

masing – masing. Suatu bangsa yang besar dapat di integrasikan melalui 

komunikasi, misalnya komunikasi melalui media massa. 

2.1.3 Tujuan Komunikasi 

 Menurut Agus Hermawan (2012) dalam bukunya yang berjudul 

“Komunikasi Pemasaran” berpendapat bahwa ada empat tujuan atau motif 

komunikasi yang perlu dikemukakan. Tujuan tersebut dapat disadari ataupun 

tidak, dapat dikenali ataupun tidak. Meskipun teknologi komunikasi berubah 

dengan cepat dan drastis (misalnya, kita mengirimkan surat elektronik/e-mail 
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melalui komputer) tujuan komunikasi pada dasarnya tetap sama, bagaimanapun 

hebatnya revolusi elektronika dan revolusi-revolusi lain yang akan datang. 

(Arnold dan Bowers, 1984; Naisbit, 1984). Dan empat tujuan tersebut antara 

lain adalah : 

1.  Menemukan 

Salah satu tujuan komunikasi menyangkut penemuan diri (personal 

discovery). Berkomunikasi dengan orang lain juga bisa sebagai media 

pembelajaran untuk mengenal diri sendiri dan juga tentang orang lain. Pada 

kenyataannya persepsi diri kita sebagian besar dihasilkan dari apa yang telah 

kita pelajari dari orang lain selama proses komunikasi. Cara lain dimana kita 

bisa melakukan penemuan diri adalah melalui proses pembandingan sosial, 

perbandingan kemampuan, prestasi, sikap, pendapat, nilai, dan kegagalan kita 

dengan orang lain. Dengan arti lain, kita mengevaluasi diri sendiri dengan cara 

membandingkan diri kita dengan orang lain. Komunikasi juga memungkinkan 

kita untuk menemukan dunia luar seperti tentang informasi mengenai hiburan, 

olahraga, teknologi,dll. Kita mendapatkan banyak informasi dari media, 

mendiskusikannya dengan orang lain dan pada akhirnya kita mempelajari dan 

menyerap bahan-bahan tadi sebagai hasil interaksi kedua sumber ini (King dan 

Gilbert, 2002). 

2. Untuk Berhubungan 

Salah satu motivasi kita yang paling kuat adalah berhubungan dengan 

orang lain (membina dan memelihara hubungan dengan orang lain). Baik 

dengan orang tua, anak-anak, saudara, mitra kerja dan lain lain. 
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3. Untuk Meyakinkan 

 Media massa ada sebagian besar untuk meyakinkan kita agar mengubah 

sikap dan perilaku kita. Media dapat hidup karena adanya dana dari iklan, yang 

diarahkan untuk mendorong kita membeli berbagai produk. Dalam perjumpaan 

antarpribadi sehari-hari kita berusaha mengubah sikap dan perilaku orang lain. 

Kita berusaha mengajak mereka melakukan sesuatu seperti mengambil mata 

kuliah tertentu atau menonton film dan lain lain, meyakini bahwa sesuatu itu 

salah atau benar, menyetujui atau mengecam gagasan tertentu, dan sebagainya. 

Memang hanya sedikit dari komunikasi antarpribadi kita yang tidak berupaya 

mengubah sikap atau perilaku (Hermawan, 2012: 11). 

4. Untuk Bermain 

Kita menggunakan banyak perilaku komunikasi kita untuk bermain dan 

menghibur diri. Banyak dari perilaku komunikasi kita dirancang untuk 

menghibur orang lain (menceritakan lelucon, mengutarakan sesuatu yang baru, 

dan mengaitkan cerita-cerita yang menarik). Adakalanya hiburan ini 

merupakan tujuan akhir, tetapi adakalanya komunikasi ini merupakan cara 

untuk mengikat perhatian orang lain sehingga kita dapat mencapai tujuan-

tujuan lain. Tentu saja tujuan komunikasi bukan hanya ini, masih banyak 

tujuan komunikasi yang lain. Tetapi keempat tujuan yang disebutkan di atas 

tampaknya merupakan tujuan-tujuan yang utama. Tidak ada tindak komunikasi 

yang hanya di dorong oleh satu faktor di dunia ini. Oleh karenanya, setiap 

komunikasi didorong oleh beberapa kombinasi tujuan (Hermawan, 2012: 12). 

2.2 Coffee Shop 
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Coffee Shop secara umum merupakan tempat yang menyediakan dan 

menjual minuman olahan dari biji kopi untuk dijual kepada masyarakat. 

Coffee Shop adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk memasarkan 

produk olahan biji kopi dan tempat untuk menikmati berbagai macam sajian 

olahan yang dijual di tempat tersebut. Coffee Shop terbentuk untuk 

menfasilitasi kebutuhan produsen dalam melangsungkan hidup dengan 

menjual minuman dan makanan, selain didukung dan dibentuk dengan faktor 

lain seperti, kegemaran masyarakat mengkonsumsi kopi, dan menjadikan 

coffee shop sebagai tempat untuk berinteraksi dengan sesama masyarakat. 

Kedai kopi juga merupakan tempat yang menyediakan berbagai jenis 

kopi dan produk-produk turunannya sebagai minuman utama dan juga 

berbagai jenis makanan dan minuman pendukung lainnya, seperti teh, susu, 

jus, dan coklat. Kedai kopi juga dijadikan tempat berkumpulkan masyarakat 

untuk hanya sekedar bersantai, melepas lelah, berdiskusi, mengadakan event, 

ataupun mengerjakan tugas-tugas akademin maupun non-akademik. 

2.2.1 Budaya Ngopi 

Budaya minum kopi di indonesia sangat banyak dan unik, dari Sabang 

sampai Merauke para penikmat kopi memiliki budaya dan caranya masing-

masing untuk menikmati kopi. 

Kopi yang khas di kota Yogyakarta adalah kopi jos, kopi tubruk yang 

disajikan dengan mencapur arang yang masih menyala kedalam cangkirnya. 

Campuran dari kopi tubruk dan arang tersebut dapat membuat panas kopi 

menjadi tahan lama dan rasa yang dikeluarkan akan lebih nikmat, sehingga 

para penikmat kopi di kota Yogyakarta bisa berlama-lama untuk menikmati 
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kopinya. Dari secangkir kopi para pengunjung bisa mendiskusikan dan 

berbicara banyak hal, budaya meminum kopi di kota Yogyakarta adalah salah 

satu cara untuk menjaga hubungan kekerabatan dan menambah persaudaraan.  

Lain halnya dengan budaya ngopi di Aceh, disana ada beberapa budaya 

ngopi yang sudah dikenal banyak orang. Ada kopi Sanger yaitu kopi susu 

yang dibuat dengan campuran susu dan kopi yang sudah di saring yang 

kemudian dicampur dengan cara ditarik berulang-ulang. Ada juga kopi walik,  

sesuai dengan namnaya kopi ini disajikan secara di walik atau dibalik, jadi 

kopi disajikan dengan cangkir yang dibalik diatas sebuah piring kemudian 

pengunjung bisa menikmati kopinya dengan cara mengangkat secara perlahan 

cangkirnya hingga kopinya keluar. 

Ada pula budaya ngopi di Kota Medan, yaitu kopi durian yang dimana 

kopinya disajikan dengan daging durian. Proses pembuatannya pun terbilang 

unik, yaitu dengan cara mencampur seduhan kopi dan daging durian yang 

sudah dihaluskan dengan es menggunakan mesin blender. Buah durian yang 

digunakanpun harus dalam kualitas baik agar cita rasa dan aroma tetap 

terjaga. 

2.2.2 Fungsi Coffee Shop 

Coffee shop dibangun dengan motivasi yang beda-beda. Pemilik coffee 

shop membangunnya dengan motivasi sebagai lahan bisnis, ada juga yang 

membangunnya karena hobi membuat kopi. sedangkan bagi barista, coffee 

shop sebagai lahan pekerjaan, dan lahan kegemaran. Ada begitu banyak 

fungsi coffee shop, namun sebenarnya ada tiga fungsi dasar dari sebuah coffee 

shop, yaitu : 
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1. Sebagai tempat untuk “saling membantu” 

Saling bantu disini tentu bermakna lebih dari satu. Coffee shop 

yang baik adalah coffee shop yang tak hanya memberikan kenikmatan 

dari setiap teguk kopinya, tapi juga pengetahuan sebagai oleh-oleh 

dan bonus bagi siapa saja yang mampir ke sana. Saling bantu berarti 

penikmat dibantu mengetahui beragam ilmu yang diberikan oleh 

baristanya. Sedangkan bagi baristanya, saling bantu berarti bertemu 

dengan beragam konsumen baru dan sekaligus menjadi sumber 

rejeki. Coffee shop yang baik bukanlah coffee shop yang menjaga 

jarak dengan pelanggan, tetapi mendampingi mereka dengan beragam 

keseruan, pengetahuan, pembelajaran, dan tentunya edukasi kopi 

yang mungkin tidak bisa didapat ditempat lain selain coffee shop. 

2. Sebagai lahan untuk menjalin pertemanan 

Sebenarnya coffee shop memiliki fungsi yang sangat mulia yaitu 

mempertemukan banyak orang yang kemudian berujung pada 

pertemanan. Coffee shop menjadi dunia kecil tempat dimana orang-

orang asing bertemu dan menjalin obrolan-obrolan seru yang 

dipertemukan di tempat tersebut. Inilah asyiknya coffee shop, segala 

perbedaan dari ragam manusia bisa berbaur menjadi satu.  

3. Sebagai rumah untuk bersenang-senang 

Satu hal yang tidak boleh dimiliki oleh coffee shop adalah 

kekakuan. Coffee shop memiliki salah satu fungsi yang sangat 
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penting yaitu sebagai “rumah nan nyaman” tempat manusia di 

dalamnya bersenang-senang dan bersantai untuk melepas penat. 

Tak hanya pengunjung yang bersenang-senang, Barista dan para 

pekerja didalamnya juga harus bersenang-senang melakukan apa 

yang harus dilakukannya. 

2.2.3 Coffee Shop Sebagai Public Sphere (Ruang Publik) 

Eksistensi ruang publik (Public Sphere) yang ada saat ini merupakan 

sebuah wujud nyata dari kebutuhan masyarakat. Jurgen Habermas di dalam 

bukunya yang berjudul The Structural Transformation of The Public Sphere 

(1989) menjelaskan bawah ruang publik yang terbenuk di dalam masyarakat 

kental dengan hal-hal yang berbau diskursus dan debat umum. Ruang publik 

muncul sejak awal 17 di Eropa, mereka memanfaatkan ruang publik untuk 

membahas isu-isu penting yang terjadi di pemerintahan. Mereka menjadikan 

salon-salon dan kedai kopi sebagai ruang publik. Dan hal tersebut kemudian 

menjadi suatu kebiasaan yang menyebar hingga ke wilayah Asia. 

Kebiasaan berkumpul dan bercengkrama yang ada di Indonesia sudah 

melekat dengan budaya masyarakat. Seperti di Aceh, masyarakat Aceh 

memanfaatkan warung-warung kopi yang buka seusai sholat subuh sekedar 

untuk berkumpul dan bercengkrama serta bertukar cerita sampai tiba 

waktunya mencari nafkah. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa 

masyarakat yang sebelumnya tidak saling megenal menjadi saling mengenal 

karena dengan adanya warung kopi. hal serupa saat ini sudah terjadi di 

banyak kota di Indonesia, walaupun tidak selalu warung kopi yang menjadi 

pilihannya. 
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Seiring berjalannya waktu, saat ini coffee shop mengalami pertumbuhan 

yang sangat pesat di Indonesia, seperti di Kota Bangkalan, Madura. Berlatar 

belakang masyarakat yang heterogen dan dengan tingkat kesibukan yang 

tinggi, memaksa masyarakat untuk mengkonsumsi kopi agar tetap terjaga. Di 

Kota Bangkalan sendiri beberapa tahun kebelakang konsumsi kopi sempat 

menurun, namun kini coffee shop di Kota Bangkalan mulai menampakkan 

eksistensinya kembali, tanpa batasan dan siapapun dapat berbaur ditempat ini 

dari berbagai kalangan masyarakat. Coffee shop sudah benar dalam 

menjalankan perannya sebagai ruang publik bagi masyarakat  yang ingin 

berkumpul dan bercengkrama ataupun hanya sebagai tempat untuk melepas 

lelah selepas bekerja. 

2.3 Public Sphere (Ruang Publik) 

Ruang publik ialah areal atau tempat dimana suatu masyarakat atau 

komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama, sharing 

permasalahan baik permasalahan pribadi maupun kelompok. Areal ini dapat 

berupa ruang dalam dunia nyata (real space) ataupun dunia maya (virtual 

space). Real space dapat berupa sekolah, kampus, taman, kantin, tempat 

olahraga, dan lain sebagainya. Sedangakan di dunia maya (virtual space) bisa 

berupa grup-grup di line, facebook, whatsapp, twitter, dan lain sebagainya. 

 Salah satu contoh yang ada di dunia maya (virtual space) adalah grup 

fotografi di facebook, semua orang yang tergabung di grup fotografi tersebut 

bisa dibilang memiliki tujuan yang sama yaitu belajar fotografi. Di dalam 

grup ini biasanya dibahas mengenai dasar-dasar fotografi. Selain itu banyak 

juga terjadi diskusi-diskusi masalah foto yang diposting oleh anggota grup, 
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hal ini bisa saja terjadi karena adanya anggota grup yang kurang memahami 

tentang teknik-teknik yang digunakan dalam pengambilan foto tersebut. 

Sedangkan di dunia nyata (real space), seperti di warung-coffee shop, tempat 

ini tentu saja memiliki fungsi utamanya yaitu sebagai tempat untuk menjual 

kopi maupun minuman dingin lainnya, namun bisa juga dijadikan sebagai 

tempat bersantai untuk melepas penat, berkumpul bersama teman, nonton 

bareng, ataupun untuk mengadakan suatu event. Jadi bisa dikatan bahwa 

ruang publik memiliki tugas untuk menampung dan memberi tempat pada 

semua kepentingan publik. 

Ruang Publik dapat diartikan sebagai ruang masyarakat privat (Sphere 

of private people) yang berkumpul membentuk suatu publik, untuk 

memperbincangkan masalah publik. Ruang publik sendiri bersifat terbuka 

bagi siapa saja dan tidak berkonsentrasi terhadap kekuasaan dalam bentuk 

perintah yang memecah belah namun memangkas prinsip yang jadi landasan 

aturan tersebut. Ruang publik harus berisikan masyarakat privat itu sendiri 

tujuannya agar bebas dari kendali pemerintahan sehingga opini publik dapat 

terbentuk untuk mencapai konsensus sosial yang bebas dari sensor dan 

dominasi (Habermas, 2012:124). 

Dalam buku yang berjudul Ruang Publik : Sebuah Kajian Dalam 

Masyarakat Borjuis (2012) Habermas menyampaikan dua pokok tema yaitu 

yang pertama membahas tentang asal mula ruang publik dan yang kedua 

membahas tentang perubahan sosial struktural ruang publik. Dari dua pokok 

tema yang disampaikan, Habermas menggambarkan ruang publik borjuis 

sebagai ruang orang-orang privat yang berkumpul bersama menjadi publik 
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untuk memenuhi tuntutan publik. Ruang publik menjadi sebuah alam 

kebebasan dan kekekalan yang didalamnya berisi diskusi-diskusi antar 

individu menyangkut persoalan publik dan dibahas sampai ke akar-akarnya. 

Menurut Jurgen Habermas, ruang publik baru akan berfungsi secara 

efektif bila informasi yang dikemukakan di dalamnya adalah informasi yang 

berkualitas dan mudah di dapat, dan apabila informasi yang didapatkan 

adalah informasi yang dapat diandalkan (relieble) dan cukup untuk sebuah 

perdebtan publik sehingga mendukung terbentuknya diskusi yang berkualitas 

pula. Sedangkan informasi yang buruk akan menghasilkan perdebatan yang 

buruk pula dan dapat berakibat pada konsensus publik yang buruk pula. 

Karena itu Jurgen Habermas menyatakan bahwa ada tiga prinsip utama yaitu: 

akses yang mudah terhadap informasi, tidak ada perlakuan istimewa terhadap 

peserta diskusi, dan peserta dapat mengemukakan alasan rasional saat 

berdiskusi dalam mencari konsensus (Saleh,2004:49). 

Kemudian Jurgen Habermas juga menambahkan konsep komunikasi di 

dakam teori kritisnya dimana Habermas berpendapat bahwa komunikasi 

dapat menyelesaikan kemacetan teori kritis dari para pendahulunya. Untuk 

mencapai konsensus rasional yang dapat diterima umum, Jurgen Habermas 

mengajukan tiga prasyarat komunikasi sebagai berikut: 

1. Keikutsertaan dalam mengikuti diskusi jika orang menggunakan 

bahasa yang sama dan konsisten mematuhi aturan-aturan logis dari 

bahasa tersebut. 
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2. Kesamaan dalam memperoleh kesempatan dalam diskusi jika 

peserta memiliki maksud untuk mencapai konsensus yang tidak 

menganggap mereka hanya sebagai sasaran belaka. 

3. Harus ada peraturan-peraturan yang dipatuhi dari tekanan dan 

deskriminasi. Aturan-aturan tersebut harus memastikan bahwa 

orang mencapai konsensus berkat “paksaan tidak memaksa dari 

argumen yang lebih baik”. Jurgen Habermas yakin bahwa resiko 

ketidaksepakatan yang mengelilingi masyarakat pada desintegrasi 

dapat dibendung. 

Apa yang disampaikan Jurgen Habermas mengenai public sphere 

borjuis baik di salon, coffee house, dan ruang publik lainnya memiliki 

kesamaan dalam beberapa hal. Baik salon, coffee house, dan lain sebagainya 

sama-sama melihat kesetaraan sebagai manusia dalam konteks berkomunikasi 

dan berbagi informasi melalui tradisi dialog. Dalam dialog tersebut mereka 

akan melepaskan diri dari berbagai atribut sosial dan budaya yang melatar 

belakanginya serta kepentingan ekonomi tentunya. Para peserta dialog disini 

senantiasa mengaitkan dengan kepentingan masyarakat luas dan objek yang 

didiskusikan dapat diakses oleh siapa saja. Akan tetapi, terdapat perbedaan 

antara public sphere pada abad ke 7 dan 8 di Eropa yang dimana mereka yang 

datang adalah mereka yang dari kalangan tertentu. Tetapi dalam 

perubahannya, sekarang ruang publik bersifat bebas yang artinya dapat di 

akses oleh semua kalangan. Bahkan topik pembahasan yang erjadi di ruang 

publik sekarang menjadi lebih luas, mulai dari masalah pribadi, masalah 

umum, ataupun hanya gosip belaka. 
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Rina Priyani, M.T. bersama Pusat Penelitian Kepariwisataan – Institut 

Teknologi Bandung dalam penelitiannya tentang kepariwisataan yang 

berjudul : Ruang Publik yang “Dimiliki” Komunitasnya Transformasi Ruang 

Publik menuju Great Community Places menjelaskan bahwa “ruang publik 

mutlak dibutuhkan oleh masyarakat kota. Dalam kaitannya dengan 

pemenuhan kebutuhan manusia perkotaan, ruang publik demokratis, 

responsif, serta bermakna. 

Demokratis dalam hal ruang publik berarti ruang publik seharusnya 

dapat dimanfaatkan dan diakses oleh masyarakat umum dari berbagai 

kalangan tanpa memperdulikan latar belakang sosial dan budaya. Kemudian 

responsif yang berarti ruang publik harus dapat digunakan untuk berbagai 

kegiatan dan kepentingan masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah 

bermakna, disini ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, ruang, 

dunia luas dan konteks sosial. 

2.3.1 Ciri Public Sphere (Ruang Publik) 

Ruang publik Jurgen Habermas dapat kita lihat dari ciri-cirinya, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Bebas  : ruang publik merupakan wilayah yang bebas dari 

sensor dan dominasi, semua masyarakat tanpa terkecuali boleh 

masuk dalam ruang tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak luar. 

Dunia maya memungkinkan setiap orang bebas masuk tanpa 

adanya sensor dan dominasi sehingga ia dapat mengirim informasi 

atas nama siapa saja dan dari mana saja tanpa perlu berpihak pada 

posisi moral tertentu. 
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b. Terbuka : Opini Publik : Informasi dalam ruang publik 

merupakan elemen yang penting dalam ruang publik. Dalam ruang 

publik individu dapat menjelaskan secara eksplisit tentang 

pendapatnya. Informasi yang ada di dunia maya memiliki 

keterkaitan sehingga memungkinkan tiap individu melompat dari 

satu teks ke teks yang lain untuk keperluan mendapat informasi. 

c. Ruang publik merupakan ruang terciptanya opini-opini non-

pemerintahan yang menjadi ajang pembentukan pendapat tiap 

individu di luar kendali pemerintah. 

d. Setara  : Ruang publik merupakan jembatan yang 

menghubungkan kepentingan pribadi individu dalam kehidupan 

sosial dan publik yang muncul dalam konteks kekuasaan negara. 

Setiap individu yang ada di dalam ruang publik memiliki 

kedudukan yang setara dalam berbicara. 

e. Independen  : Ruang publik berfungsi sebagai sebuah 

wadah yang independen dari pemerintah dan bebas dari aturan 

otoritas negara. Masyarakat bebas berpendapat melalui debat 

rasional tanpa diarahkan demi kepentingan tertentu sehingga pada 

akhirnya terciptalah opini publik. Dalam dunia maya sebagai 

wadah informasi dapat dengan cepat tersebar ke setiap individu 

sehingga setiap individu dapat ikut serta dalam mendiskusikan 

banyak perkara sekaligus tanpa diarahkan demi kepentingan 

tertentu. 

2.3.2 Fungsi Public Sphere (Ruang Publik) 
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Adapun fungsi dari ruang publik untuk masyarakat, yaitu : 

a. Sebagai sarana media komunikasi antar masyarakat 

b. Untuk tempat rekreasi, piknik atau destinasi wisata 

c. Wadah tempat bermain 

d. Meningkatkan kenyamanan warga 

e. Dapat memperindah lingkungan kota 

f. Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara bangunan kota 

dengan ruang publik. 

2.4 Masyarakat 

Masyarakat adalah suatu perwujudan dalam kehidupan bersama manusia. 

Dengan demikian masyarakat merupakan wadah untuk manusia saling 

berinteraksi dan menghasilkan suatu kebudayaan. Masyarakat juga bisa 

disebut dengan kelompok-kelompok manusia yang sudah lama bidup bersama 

dan saling bekerja sama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri 

dan telah menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan 

batasan-batasan norma atau nilai-nilai masyarakat yang sudah ditetapkan 

dengan jelas.  

Masyarakat dalam bahasa Inggris adalah society yang bersal dari kata 

Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat dalam bahasa arab 

adalah syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah 

sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah saling 

“berinteraksi” (Koentjaraningrat, 2009: 116).  
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Menurut Phil Astrid S. Susanto (1999: 6), masyaratkat atau society 

merupakan manusia dengan satuan sosial dan suatu keteraturan yang 

ditemukan secara berulang-ulang. 

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, 

hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan 

pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan 

hubungan, Mac Iver dan Page, memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu 

sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara 

berbagai kelompok, pergolongan, dan pengawasan tingkah laku serta 

kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk 

kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga 

menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton masyarakat ialah 

manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka 

dapat mengatur diri mereka sendiri dan menganggap diri mereka sebagai satu 

kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas, sedangkan 

masyarakat menurut Selo Soemardjan adalah orang-orang yang hidup 

bersama yang menghasilkan kebuadayaan dan mereka mempunyai kesamaan 

wilayah, identitas, kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang 

diikat oleh persamaan  (Soekanto, 2006:22). 

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984:11) bahwa 

masyarakat merupakan suatu kenyataan obyektif secara mandiri, bebas dari 

individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai 

sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup, yaitu : 

a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. 
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b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. 

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. 

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. 

2.4.1 Definisi Masyarakat Modern 

Sampai saat ini pengertian dari kata modern bagi banyak orang tidak 

dapat dipahami dengan baik. Salah satu faktor yang penyebabnya adalah 

generasi demi generasi selalu saja bermunculan. Istilah kata modern berasal 

dari bahasa latin yang berarti “sekarang ini”. Dalam pemakaiannya kata 

modern mengalami perkembangan, sehingga kata modern menjadi sebuah 

istilah. Istilah modern ini terutama ditujukan untuk perubahan sistem 

peradaban manusia, yaitu dari sistem peradaban yang bersifat lama menjadi 

sistem peradaban yang bersifat baru. 

Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya 

mempuanyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam 

peradaban masa kini. Pada kebanyakan masyarakat modern tinggal di daerah 

perkotaan, sehingga disebut masyarakat kota. Namun, tidak semua orang 

yang tinggal dikota dapat dikatakan masyarakat modern, karena orang kota 

tidak memiliki orientasi ke masa kini, seperti gelandangan. Pada kehidupan 

masyarakat modern, kerja sudah menjadi bentuk eksploitasi pada diri, 

sehingga mempengaruhi pola ibadah, makan, dan pola hubungan pribadi 

dengan keluarga. 

Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah tidak terikat dengan 

adat-istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan 
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untuk mengadopsi nilai baru yang secara rasional diyakinin membawa 

kemajuan, sehingga mudah menrima ide-ide baru (Sinaga, 1988: 156). 

Yang terjadi kemudian adalah dehumanisasi dan aliensi atau 

keterasingan, karena dipacu oleh tingkat semangat kerja yang tinggi untuk 

menumpuk modal. 

2.4.2 Ciri-ciri Masyarakat Modern 

Kata modern berasal dari bahasa latin yaitu “Modo” yang berarti cara 

dan “Ernus” yang artinya adalah masa kini. Berikut adalah ciri-ciri 

masyarakat modern menurut Talcott Parson : 

a. Netralitas efektif adalah bersikap netral, bahkan dapat menuju sikap 

tidak memperhatikan orang lain ataupun lingkungan. 

b. Orientasi diri adalah lebih mengutakan kepentingan diri sendiri. 

c. Universalisme adalah menerima segala sesuatu dengan objektif. 

d. Prestasi adalah masyarakat modern suka mengejar prestasi. 

e. Spesifitas adalah berterus terang dalam mengungkapkan segala 

sesuatu. 

Sedangkan menurut Alex Inkeles ciri-ciri manusia modern adalah 

sebagai berikut: 

a. Menerima hal-hal baru yang berarti siap sedia untuk selalu menerima 

pengalaman baru dan keterbukaan terhadap inovasi dan perubahan 



27 

 

 

 

yang terjadi disekitarnya. Sedangkan manusia tradisional tidak 

menerima hal-hal atau ide-ide baru. 

b. Menyatakan pendapat baik tentang lingkungannya sendiri maupun 

luar yang artinya pandangannya terhadap anggapan umum lebih 

demokratik, sadar akan adanya keberagaman sikap dan anggapan 

orang lain. 

c. Menghargai waktu yaitu manusia modern akan lebih bisa 

menghargai waktu daripada manusia tradisional, manusia modern 

akan selalu mengontrol apapun yang akan dilakukannya. 

d. Memiliki perencanaan dan pengorganisasian yang artinya adalah 

manusia modern akan selalu berorientasi dan selalu terlibat dalam 

perencanaan dan pengorganisasian dan percaya kepadanya sebagai 

cara untuk menangani kehidupan. 

e. Percaya diri. 

f. Perhitungan berarti manusia modern bisa memperhitungkan, bahwa 

orang-orang dan organisasi atau lembaga lain yang ada di sekitarnya 

dapat di andalkan guna memenuhi atau melakukan kewajiban dan 

tanggung jawabnya. Artinya manusia modern lebih mempercayai 

dunia yang diatur oleh hukum di bawah kontrol manusia, daripada 

adat istiadat yang berlaku. 

g. Menghargai harkat hidup orang lain artinya manusia modern 

menyadari akan martabat orang lain dan menghargai kepentingan 

orang lain juga. 
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h. Lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia 

modern lebih percaya terhadap ilmu teknologi sekalipun dalam 

bentuk yang sangat sederhana, masyarakat modern juga akan selalu 

up to date terhadap hal-hal baru yang bersangkutan dengan dunia 

teknologi. 

i. Menjunjung tinggi suatu sikap dimana imbalan sesuai dengan 

prestasi yang diberikan. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa : ciri-ciri 

masyarakat modern adalah kumpulan manusia-manusia yang siap untuk 

menghadapi tantangan dan pengalaman-pengalaman baru dalam hidupnya, 

sadar akan martabat orang lain, selalu up to date, percaya diri, dan 

mempercayai akan adanya keadilan yang adalah hal dan kewajiban adalah 

kewajiban. 


