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ABSTRAK 

 

Azzahro, Fashiihatullisan Ziyaadatul Afif. 2019. Pola Komunikasi Organisasi 

dalam Pengaderan Pada Anggota UKM UKI Ulin Nuha (Studi Kasus 

Pengurus UKM UKI Ulin Nuha Periode 2018-2019). Skipsi. Jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing,Dr. Muslih 

Aris Handayani, M.Si 

Kata Kunci: Pola Komunikasi Organisasi, Kaderisasi, UKM UKI Ulin Nuha 

Pola komunikasi merupakan model dari proses komunikasi, sehingga dengan 

adanya berbagai macam model komunikasi dan bagian dari proses komunikasi akan 

dapat ditemukan pola yang cocok dan mudah di gunakan untuk komunikasi. Dalam 

sebuah pengaderan UKM UKI Ulin Nuha di IAIN Ponorogo mengalami banyak 

perubahan dari tahun ke tahun. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas anggota. 

Pasalnya, pada periode 2018/2019 jumlah anggota yang tergabung di dalam 

rekrutmen anggota baru organisasi intra kampus ini mengalami penurunan. Uniknya, 

dari penurunan jumlah ketika rekrutmen tersebut justru malah menghasilkan kader 

anggota UKI yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Hal tersebut memperlihatkan 

bahwasanya di kepengurusan periode tersebut bagus dalam menarik dan 

mempertahankan anggota melalui pola komunikasi dalam pengaderan. 

Untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi dalam pengaderan pada 

anggota UKM UKI Ulin Nuha, maka penulis ini berusaha untuk menjelaskan 

bagaimana pola komunikasi dalam pengaderan yang ada pada UKM UKI Ulin Nuha 

dan bagaimana sistem pengaderan yang ada di UKM UKI Ulin Nuha. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dari 

pemimpin, pengurus dan sebagian anggota UKM UKI Ulin Nuha. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Metode yang digunakan adalah metode komunikasi organisasi yaitu teori 

Management Klasik. 

Dari hasil penelitian ini, ada dua kesimpulan yang diperoleh. Pertama 

menunjukkan bahwa pola komunikasi  organisasi yang ada pada UKM UKI Ulin 

Nuha adalah pola komunikasi semua saluran atau bintang dan pola komunikasi 

rantai, kedua sistem pengaderannya menerapkan kaderisasi formal dan informal. 

Namun proses dari pengurus mereka saja yang berbeda dalam mengkader anggotaya. 

Sehingga anggota di UKM UKI Ulin Nuha lebih optimal lagi ketika menjadi 

pengurus inti dan bisa memepertahankan anggota. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan 

berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain dalam 

kehidupan sehari-hari. Harold Lasswell menyatakan bahwa cara terbaik 

dalam menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut: “Who Says What In Which Channel To Whom With 

What Effect?” yang artinya Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa 

Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana.
1
 Berdasarkan paradigma 

Laswell tersebut, komunikasi didefinisikan sebagai suatu proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui suatu 

media yang menimbulkan efek.
2
 Disini peneliti menggunakan teori 

komunikasi Harold Lasswell karena menurut peneliti teori tersebut mudah 

dipahami dan termasuk komunikasi organisasi. 

Robbins mengatakan, organisasi adalah bentuk kerjasama yang 

sistematik antara sejumlah orang untuk memenuhi tujuan yang telah 

ditetapkan. Kita sebut kerjasama, karena didalamnya terbentuk jalinan, 

hubungan, relasi, dan komunikasi antara sejumlah orang yang mempunyai 

tugas dan fungsi yang sama atau yang berbeda-beda (subsistem) lalu 

                                                             
1
Poppy Ruliana, Komunikasi Organisasi Teori dan Studi, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2014), 2. 
2
Ibid., 3. 
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membentuk sebuah system (berinterelasi satu sama lain) untuk memenuhi 

tujuan ideal dan konkret yang telah disepakati bersama.
3
 

Di dalam sebuah organisasi dibutuhkan seorang individu yang mampu 

memimpin, mengelola, serta mengatur organisasi/kelompok, figur seperti 

inilah yang disebut dengan Pimpinan.Seorang pimpinan sangat 

berpengaruh besar dalam pencapaian tujuan organisasi karena pimpinan 

merupakan akar penggerak dari organisasi itu sendiri.
4
 Komunikasi oleh 

pimpinan juga berdampak positif terhadap kinerja pegawai, artinya 

semakin baik jalinan dan kemampuan komunikasi dari seorang pimpinan 

maka akan secara langsung berdampak pada peningkatan kinerja pegawai. 

Hal ini terjadi karena pegawai yang sering diajak oleh pimpinan 

mengkomunikasikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pekerjaan 

akan merasa keberadaannya dalam instansi/perusahaan sangatlah 

dibutuhkan, walaupun hanya sebatas dimintai pendapat tentang sesuatu.
5
 

Kelangsungan sebuah organisasi tidak bisa dilepaskan dari kaderisasi. 

Kaderisasi merupakan sebuah proses pencarian bakat atau pencarian 

sumber daya manusia yang handal untuk melanjutkan tongkat estafet 

perjuangan organisasi itu sendiri. Kader suatu organisasi adalah orang 

yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan 

                                                             
3 Alo Liliweri, Sosiologi & Komunikasi Organisasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 51. 
4 Pandji Anoraga, Psikologi Kepemimpinan, (Cet. IV: Rineka Cipta, 2003), 2. 
5 Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi, (Jakarta:Salemba Empat, 2015), 249. 
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disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemamampuan yang diharapkan, dan 

siap untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah di amanahkan.
6
 

Pandangan umum mengenai kaderisasi suatu organisasi dapat 

dipetakan menjadi dua ikon secara umum.Pertama, perilaku kaderisasi 

(subyek), yaitu individu atau sekelompok orang yang dipersonifikasikan 

dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakan yang melakukan fungsi 

regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi.Kedua, sasaran 

kaderisasi (obyek), yaitu individu-individu yang dipersiapkan dan di latih 

untuk meneruskan visi dan misi organisasi. Sifat sebagai subyek dan 

obyek dari proses pengaderan ini sejatinya harus memenuhi beberapa 

fondasi dasar dalam pembentukan dan pembinaan kader-kader organisasi 

yang handal, cerdas dan matang secara intelektual dan psikologis.
7
 

UKM Unit kegiatan Ke-islaman (UKI) Ulin Nuha adalah organisasi 

kampus berbasis Islami di IAIN Ponorogo yang bergerak dalam bidang 

seni dan keagamaan yang berkeinginan kuat membentuk insan kamil 

dalam imtak dan iptek.
8
UKM UKI Ulin Nuha sudah berdiri selama 15 

tahun. Selama perjalanan, UKM UKI sudah banyak mengalami perubahan 

dari tahun ketahun. Perubahan yang menonjol dilihat dari kuantitas dan 

kualitas anggota pada periode 2018-2019. Dimana jumlah anggota yang 

tergabung dalam anggota UKI Ulin Nuha mengalami penurunan ketika 

                                                             
6
Abdullah Syukri Zarkasyi, Bekal Untuk Pemimpin Pengalaman Memimpin Gontor, 

(Ponorogo: Trimurti Prees, 2011), 19. 
7Muniri, “Kaderisasi Organisasi,”Tulisan lepas disampaikan pada diklat LMMT oleh BEM STKIP 

PGRI Tulungagung, (27 April, 2014), 1. 
8http://UKIstainponorogo.blogspot.com/2009/02/ diakses pada Sabtu 23 Maret 2019 pukul 09:37 

WIB 

http://ukistainponorogo.blogspot.com/2009/02/
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PAB (penerimaan anggota baru). Namun setelah PAB anggota yang ikut 

beproses di UKM UKI Ulin Nuha lebih banyak dari tahun-tahun 

sebelumnya. Hal tersebut termasuk peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Penelitian ini dilakukan karena UKM UKI Ulin Nuha bagian dari kegiatan 

intra kampus dimana intraksi antara mahasiswa perlu dikaji guna 

mengetahui pola komunikasi yang digunakan.   

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pola komunikasi 

dalam pengaderan antara pengurus dan anggota UKM UKI Ulin Nuha 

yang dilakukan menjadi acuan peneliti untuk meneliti bagaimana proses 

komunikasi antara pengurus kepada anggota, bagaimana cara pengurus 

mengkader setiap anggota sehingga mempengaruhi keutuhan kuantitas 

anggota UKM UKI Ulin Nuha. 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan masalah yang ditemui oleh 

penulis melalui latar belakang yang telah disampaikan, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola komunikasi dalam pengaderan yang ada pada UKM 

UKI Ulin Nuha? 

2. Bagaimana sistem pengaderan yang ada di UKM UKI Ulin Nuha? 

C. Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Untuk menjelaskan pola komunikasi dalam pengaderan pada anggota di 

UKM UKI Ulin Nuha. 

2. Untuk menjelaskan sistem pengaderan yang terjadi di dalam UKM UKI 

Ulin Nuha. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibedakan atas aspek teoritis dan aspek 

praktis.Kegunaan aspek teoritis berkaitan dengan pengembangan ilmu 

pengetahuan.Sedangkan kegunaan aspek praktis berkaitan dengan 

kebutuhan dari berbagai pihak yang membutuhkan. 

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan pengembangan dalam teori pola 

komunikasi khususnya dalam komunikasi organisasi.  

2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk 

para calon pengurus selanjutnya UKM UKI Ulin Nuha, agar 

memahami bagaimana komunikasi organisasi yang sudah 

berlangsung selama ini dan menerapkan pola komunikasi 

dengan anggota lebih baik lagi, serta penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan untuk kalangan organisasi kampus 

khususnya yang berbasis pengaderan dari pengurus ke anggota. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam menentukan judul skripsi ini, penulis melakukan telaah 

pustaka terlebih dahulu.Telaah pustaka ini sangat penting karena melalui 

telaah pustaka ini penulis dapat melihat penelitian terdahulu untuk 
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menghindari kesamaan, sekaligus sebagai perbandingan dengan penelitian 

ini.Penulis tidak menemukan penelitian terdahulu yang membahas tentang 

judul penelitian ini. Namun, sebelumnya telah ada mahasiswa yang 

membuat penelitian tentang UKM UKI Ulin Nuha untuk dijadikan skripsi 

namun beda pembahasan yaitu: 

Pertama, skripsi dari Ary Yanto Edy Syahputro dengan judul 

Peran organisasi Unit Kegiatan Keislaman (UKI) Ulin Nuha dalam 

Meningkatkan Perilaku Keagamaan Mahasiswa STAIN Ponorogo (Studi 

Kasus UKM Unit kegiatan Ke-islaman (UKI) STAIN Ponorogo).Jurusan 

Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo 2011.
9
Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif yang di latar belakangi adanya peran 

organisasi UKM UKI ULIN NUHA untuk memotivasi mahasiswa 

melaksanakan kegiatan keagamaan.Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian saya karena fokus pada peran organisasi untuk mahasiswa 

STAIN Ponorogo, sedangkan penelitian ini fokus pada Proses Komunikasi 

Organisasi untuk mengkader para anggota UKM UKI ULIN NUHA. 

Kedua yaitu, skripsi dari Elviana dengan judul Komunikasi 

Organisasi Komunitas Supporter Arema City Of Reog (ACOR) Dalam 

Membina Akhlak Anggota. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

                                                             
9
“Peran organisasi Unit Kegiatan Keislaman (UKI) Ulin Nuha dalam Meningkatkan 

Perilaku Keagamaan Mahasiswa STAIN Ponorogo (Studi Kasus UKM Unit kegiatan Ke-islaman 

(UKI) STAIN Ponorog0)”, Skripsi karya Ary Yanto Edy Syahputro, Mahasiswa Jurusan Tarbiyah 

Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Ponorogo, Ponorogo tahun 2011. 
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Ponorogo 2018.
10

Perbedaan skripsi ini dengan yang akan di teliti oleh 

peneliti terletak pada objek yang digunakan oleh peneliti dan juga fokus 

pada penelitian. Skripsi ini membahas tentang pendekatan  komunikasi 

organisasi dan pola pembinaan akhlat terhadap anggota ACOR.  

Ketiga yaitu, skripsi dari Hamdani Latukau dengan judulPola 

Komunikasi Dalam Pengaderan Pada Organisasi Mahasiswa Islam (Studi 

Pada Pengurus HMI Komisariat Isip UMM).Jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang 

2017.
11

 Perbedaan penelitian ini dengan skripsi Hamdani Latukau terletak  

pada objek dan rumusan masalah. Bagaimana di penelitian ini selain 

membahas tentang pola komunikasinya membahasa juga tentang sistem 

pengaderannya dan komunikasi yang diterapkan di UKM Uku Ulin Nuha.. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah komunikasi pengurus dalam 

menjalankan pengaderan sering menggunakan pola komunikasi formal dan 

informal. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

                                                             
10 “Komunikasi Organisasi Komunitas Supporter Arema City Of Reog (ACOR) Dalam 

Membina Akhlak Anggota”, Skripsi karya Elviana, Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran 

Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo, Ponorogo tahun 2018. 
11 “Pola Komunikasi Dalam Pengaderan Pada Organisasi Mahasiswa Islam (Studi Pada 

Pengurus HMI Komisariat Isip UMM)”, Skripsi Karya Hamdani Latukau, Mahasiswa  Jurusan 

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 

Malang tahun 2017. 
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diamati.
12

Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap 

suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di 

lapangan.
13

Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian kualitatif 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari sebuah fakta, kemudian 

memberikan penjelasan yang ditemukan di lapangan. 

       Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah Studi Kasus. 

Penelitian studi kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai 

berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi 

(komunitas), suatu program atau suatu situasi social. Peneliti studi kasus 

berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang di teliti.  

dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber.
14

 

       Penelitian ini juga mencoba menemukan fakta-fakta dan 

mendiskripsikannya. Dalam hal ini untuk mengemukakan bagaimana pola 

komunikasi organisasi diantara pengurus dan anggota UKM UKI Ulin 

Nuha dalam pengaderannya. 

2. Lokasi Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ini 

bernama Unit Kegiatan Ke-Islaman (UKI) Ulin Nuha yang berada di Jl. 

                                                             
12

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

21. 
13

Sukardi, Metodologi Penelitian Kompotensi dan Prakteknya, (Jakarta: BumiAksara, 

2007), 14. 
14 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

2003), 201. 
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Pramuka Nomor. 156, Kampus IAIN Ponorogo, tepatnya berada di Masjid 

Ulin Nuha lantai 1 IAIN Ponorogo. 

3. Data dan Sumber Data 

Data adalah suatu kumpulan informasi atau juga keterangan-

keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan 

atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.
15

Data dalam penelitian 

ini berupa jumlah anggota dan kegiatan-kegiatan yang ada pada UKM 

UKI Ulin Nuha. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan 

sumber sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
16

 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya.Dalam penelitian 

ini sumber data yang diambil adalah dari objek penelitian yaitu 

pengurus dan anggota UKM UKI Ulin Nuha periode 2018-

2019. 

b.  Data Sekunder 

Data skunder adalah data pendukung yang diperoleh dari buku, 

dokumen organisasi, dan situs yang berhubungan dengan 

                                                             
15

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 22. 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 308. 
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penelitian.Dalam penelitian ini yaitu, dokumen pribadi UKM 

UKI Ulin Nuha. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Pengertian observasi adalah sebagai pengamatan terhadap 

suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam 

penelitian.
17

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

observasi partisipasif, metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

data yang diperlukan, baik data tentang kondisi, sarana dan 

prasarana serta fasilitas yang berkaitan dengan penelitian.Metode 

ini adalah sebagai alat pendukung dalam pengumpulan data. 

Melalui observasi penulis akan berupaya mengamati kegiatan-

kegiatan yang ada pada UKM UKI Ulin Nuha. 

b. Interview 

Metode interview merupakan salah satu teknik 

mengumpulkan data atau informasi yang dilakukan dengan cara 

melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara 

pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.
18

Hal 

ini dijelaskan oleh Esterberg sebagai berikut: “interview 

merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 
                                                             

17
Djam’an. Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: AIfabeta,2014), 105. 

18Ibid., 129. 
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informasi yang digali dari sumber data langsung melalui 

percakapan atau tanya jawab.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan gambaran 

umum untuk mengumpulkan data atau sumber data yang sudah 

tersedia dalam catatan dokumen. Penulis juga mengumpulkan foto-

foto kegiatan terdahulu sebagai sumber data yang relavan. Dalam 

hal ini, akan diadakan pengamatan dan pencatatan langsung 

terhadap pola komunikasi organisasi yang ada pada UKM UKI 

Ulin Nuha.  

5. Teknik Pengolahan Data  

Mengolah hasil data yang diperoleh dan telah terkumpul ke dalam 

bentuk tabel-tabel. Penjabaran hasil wawancara ke dalam bentuk narasi. 

Data yang diolah akan disesuaikan dengan kerangka konsep keilmuan 

komunikasi organisasi, sehingga hasil data lebih maksimal. 

6. Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis Miles dan Hubermen, terdiri dari tiga tahapan yang harus 

dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data 

(data reduction), paparan data (data display), dan penarikan kesimpulan 

(conclution drawing/ verivication).
19

 Berikut paparannya: 

                                                             
19 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2007) 

104-106. 
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a. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
20

 

b. Penyajian data adalah proses setelah reduksi data, yaitu 

mendeskripsikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowcart dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah difahami.
21

 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal 

atau interaktif, hipotesis atau teori.
22

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan 

menjadi 5 bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung 

satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab dan sub-bab tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Bab I berisi dasar global mengenai keseluruhan isi proposal yang 

akan disajikan dalam bab-bab berikutnya, meliputi: latar belakang 

                                                             
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 338. 
21 Ibid, 341. 
22 Ibid, 345. 
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masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II berupa pembahasan mengenai landasan teori. Di antaranya 

tentang pola komunikasi organisasi dan sistem pengaderan. Dalam hal ini 

peneliti akan menjabarkan terkait tinjaun pustaka yang terdiri dari 

komunikasi organisasi, pola komunikasi organisasi, penegertian sistem 

dan kaderisasi organisasi. 

Bab III merupakan temuan peneliti, dimana di bab ini 

mendeskripsikan mengenai sejarah UKM UKI Ulin Nuha, Profil UKM 

UKI Ulin Nuha, struktur organisasi UKM UKI Ulin Nuha, visi, misi, 

motto di UKM UKI Ulin Nuha, kegiatan yang ada di UKM serta yang 

terakhir hasil wawancara serta observasi yang terkait pola komunikasi 

organisasi dalam pengaderan pada UKM UKI Ulin Nuha. 

Bab IV membahas pola komunikasi organisasi dan sistem 

pengaderan anggota UKM UKI Ulin Nuha oleh pengurus periode 2018-

2019. 

Bab V penutup berisi: kesimpulan dan saran. Bagian akhir berisi 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Teori Komunikasi Organisasi 

Communication adalah kata yang berasal dari bahasa Latin communicatio 

dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya 

adalah sama makna.
1
 Dengan arti sama makna berarti membuat kebersamaan 

atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Secara sederhana 

komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan 

orang yang menerima pesan baik secara verbal dan nonverbal.
2
 

Kemudian, untuk memahami pengertian komunikasi yang lain, Harold D. 

Laswell dalam karyanya The Structure and Function of Communication 

Society mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi 

adalah menjawab Who, Says What, In Which Channel, To Whom dan What 

Effect. Paradigma Harold Lasswell mengungkapkan komunikasi yang efektif 

adalah yang memiliki lima unsur, yaitu; komunikator,pesan, media, 

komunikan, dan efek. Berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi 

adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan 

melalui media yang menimbulkan efek tertentu.
3
 

                                                             
1 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1984), 9. 
2
 Poppy Ruliana, Komunikasi Organisasi Teori dan Studi,2.  

3 Ibid., 3. 
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Istilah “organisasi” dalam bahasa Indonesia atau organization dalam 

bahasa Inggris bersumber pada perkataan Latin organization yang berasal dari 

kata kerja bahasa Latin pula, organizare, yang berarti to forms as or into a 

whole consisting of interdependent or coordinated parts, yang artinya 

membentuk sebagai atau menjadi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling 

bergantung atau terkoordinasi. Jadi, secara harfiah organisasi itu berarti 

paduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantung. 

Everett M. Rogers dan Reka agarwala Rogers dalam bukunya, 

communication in organization, menyebut paduan tadi suatu sistem. Secara 

lengkap organisasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang mapan dari 

mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui suatu 

jenjang kepangkatan dan pembagian tugas.
4
 

Organisasi adalah sebuah wadah yang menampung orang-orang dan 

objek- objek, orang-orang dalam organisasi yang berusaha mencapai tujuan 

bersama. Menurut Paul Preston dan Thomas Zimmerer, yang dimaksud 

organisasi adalah “sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-

kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Manusia 

membentuk sebuah organisasi karena ingin berkerjasama dengan manusia 

yang lain untuk memiliki tujuan yang sama.
5
 

                                                             
4 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, 114. 
5 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 5. 
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Komunikasi organisasi merupakan komunikasi antar manusia (human 

communication) yang terjadi dalam konteks organisasi. Komunikasi 

organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat 

hubungannya saling bergantung sama lain. Dengan berkomunikasi, kegiatan 

yang di agendakan suatu organisasi tidak akan terhambat, karena manusia 

akan saling berhubungan satu dengan yang lain untuk suatu tujuan yang sama 

baik antara atasan dengan atasan, atasan dengan bawahan, maupun bawahan 

dengan bawahan. 

Komunikasi organisasi adalah kegiatan bertukar informasi dan menukar 

pesan organisasi dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung satu 

dengan yang lainnya, baik formal maupun nonformal untuk mengatasi 

lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah dalam rangka mencapai 

tujuan.
6
 

Menurut Liliweri ada dua fungsi komunikasi organisasi yaitu yang bersifat 

umum dan khusus. Di bawah ini akan dijabarkan dua fungsi tersebut. 

1. Fungsi Umum 

a. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan atau memberikan 

informasi kepada individu atau kelompok tentang bagaimana 

melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. 

Contoh: deskripsi pekerjaan. 

                                                             
6 R.Wayne Pace dan Don F. Faules, Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja 

Perusahaan, (Bandung: Rosdakarya, 2006), 34. 
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b. Komunikasi berfungsi untuk menjual gagasan dan ide, 

pendapat dan fakta. Termasuk juga menjual sikap organisasi 

dan sikap tentang sesuatu yang merupakan subjek layanan. 

Contoh: public relations, pameran, expo dan lain-lain. 

c. Komunikasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para 

karyawan, agar mereka bisa belajar dari orang lain, belajar 

tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikerjakan orang 

lain tentang apa yang “dijual” atau apa yang diceritakan orang 

lain tentang organisasi.
7
 

d. Komunikasi berfungsi untuk menentukan apa dan bagaimana 

organisasi membagi pekerjaan atau siapa yang menjadi atasan 

dan siapa yang menjadi bawahan. dan besaran kekuasaan dan 

kewenangan, serta menentukan bagaimana menangani 

sejumlah orang, bagaimana memanfaatkan sumber daya 

manusia, dan mengalokasikan manusia, mesin, metode, dan 

teknik dalam organisasi. 

2. Fungsi Khusus 

a. Membuat para karyawan melibatkan diri kedalam isu-isu 

organisasi lalu Manager menerjemahkannya ke dalam tindakan 

tertentu di bawah sebuah komando atau perintah. 

                                                             
7
 Poppy Ruliana, Komunikasi Organisasi Teori dan Studi, 26. 
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b. Membuat para karyawan menciptakan dan menangani relasi 

antar sesama bagi peningkatan produk organisasi. 

c. Membuat para karyawan memiliki kemampuan untuk 

menangani dan mengambil keputusan keputusan dalam 

suasana yang ambigu dan tidak pasti. 

Sehubungan dengan fungsi komunikasi organisasi Charles Conrad juga 

menyatakan ada tiga fungsi komunikasi organisasi yaitu: 

a. Fungsi  berkenaan dengan anggota-anggota organisasi mempunyai hak 

dan kewajiban membicarakan, menerima, menafsirkan, dan bertindak atas 

suatu perintah. Tujuan dari fungsi perintah adalah koordinasi diantara 

sejumlah anggota yang bergantung dalam organisasi tersebut. 

b. Fungsi relasional, berkenaan dengan komunikasi memperbolehkan 

anggota-anggota menciptakan dan mempertahankan bisnis produktif 

hubungan personal dengan anggota organisasi lainnya. Hubungan dalam 

pekerjaan mempengaruhi kinerja pekerjaan (job performance) dalam 

berbagai cara. Misal: kepuasan kerja, aliran komunikasi kebawah maupun 

keatas dalam hirarkhi organisasional, dan tingkat pelaksanaan perintah. 

Pentingnya dalam hubungan antar-personal yang baik lebih terasa dalam 

pekerjaan ketika anda merasa bahwa banyak hubungan yang perlu 

dilakukan tidak anda pilih, tetapi diharuskan oleh lingkungan organisasi, 
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sehingga hubungan menjadi kurang stabil, lebih memacu konflik, kurang 

ditaati, dan sebagainnya. 

c. Fungsi manajemen ambigu berkenaan dengan pilihan dalam situasi 

organisasi sering dibuat dalam keadaan yang sangat ambigu. Misal: 

motivasi berganda muncul karena pilihan yang diambil akan 

mempengaruhi rekan kerja dan organisasi, demikian juga diri sendiri; 

tujuan organisasi tidak jelas dan konteks yang mengharuskan adanya 

pilihan tersebut mungkin tidak jelas. Komunikasi adalah alat untuk 

mengatasi dan mengurangi ketidakjelasan yang melekat dalam organisasi. 

Anggota berbicara satu dengan lainnya untuk membangun lingkungan dan 

memahami situasi baru, yang membutuhkan perolehan informasi bersama. 

Tujuan komunikasi organisasi adalah untuk memudahkan melaksanakan dan 

melancarkan jalannya organisasi. Menurut liliweri mengemukakan bahwa ada 

empat tujuan komunikasi organisasi yaitu: 

1. menyatakan pikiran pandangan dan pendapat. 

2. membagi informasi. 

3. menyatakan perasaan dan emosi. 

4. melakukan koordinasi. 
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Dalam sebuah komunikasi organisasi terdapat jaringan komunikasi 

diantaranya: komunikasi formal dan informal.
8
 

1. Komunikasi Formal 

Komunikasi formal adalah suatu proses komunikasi yang 

bersifat resmi dan biasanya dilakukan didalam lembaga formal 

melalui garis perintah atau sifat intruksi, berdasarkan  struktur  

organisasi oleh  pelaku  yang  berkomunikasi  sebagai  petugas 

organisasi dengan status masing-masing. Suatu organisasi dapat 

dikatan formal ketika berkomunikasi antara dua orang atau lebih. 

2. Komunikasi Informal 

Komunikasi informal adalah komunikasi antara orang yang 

ada dalam suatu organisasi, akan tetapi tidak direncanakan atau tidak 

ditentukan dalam struktur organisasi. Fungsi komunikasi informal 

adalah untuk memelihara hubungan sosial persahabatan kelompok  

informal, penyebaran informasi yang  bersifat  pribadi dan privat 

seperti isu, gossip atau rumor. 

Untuk lebih memahami perbedaan antara komunikasi formal 

dan komunikasi informasi dalam organisasi berikut beberapa contoh 

dari masing-masing komunikasi: 

1. Komunikasi formal 

                                                             
8
 Djoko Purwanto, Komunikasi Bisnis, (Jakarta: Erlangga, 2003), 26. 
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a. Komunikasi yang berlangsung antara staff atau bawahan dengan 

atasan maupun bos didalam organisasi atau perusahaan. 

b. Komunikasi non verbal seperti email, dari satu organisasi kepada 

organisasi lain juga harus menggunakan komunikasi formal dan 

bahasa yang formal. 

c. Komunikasi yang digunakan saat pertemuan resmi dan meeting 

berlangsung.
9
 

2. Komunikasi informal 

a. Komunikasi berlangsung antar staff 

b. Komunikasi yang berlangsung di luar aktivitas resmi di organisasi 

c. Komunikasi yang berlangsung antara anggota organisasi yang 

memiliki hubungan dekat. 

Jaringan komunikasi formal dan informal memungkinkan 

anggota-anggota suatu organisasi memproses informasi, dan kedua 

macam jaringan komunikasi ini kadang-kadang saling mengisi. 

Jaringan komunikasi informal mungkin mengisi kebutuhan-kebutuhan 

informasi yang tidak diisi oleh jaringan komunikasi formal. 

 

 

B. Pola Komunikasi Organisasi 

                                                             
9
 https://pakarkomunikasi.com/pola-komunikasi-organisasi. Di akses pada Jumat 23 Agustus 

2019 pukul 09:05 WIB. 

 

https://pakarkomunikasi.com/pola-komunikasi-organisasi
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Pola komunikasi disini dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua 

orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang 

tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pola komunikasi 

merupakan model dari proses komunikasi, sehingga dengan adanya berbagai 

macam model komunikasi dan bagian dari proses komunikasi akan dapat 

ditemukan pola yang cocok dan mudah di gunakan. 

Pola komunikasi identik dengan proses komunikasi, karena pola 

komunikasi merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan 

sehingga diperoleh feedback dari penerimaan pesan. Dari proses komunikasi, 

akan timbul pola, model, bentuk dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan 

erat dengan proses komunikasi.
10

 

Studi tentang pola komunikasi dilakukan dalam usaha untuk menemukan 

cara terbaik dalam berkomunikasi. Walaupun sebenarnya tidak ada cara yang 

benar- benar paling baik secara universal di bidang komunikasi dikarenakan 

informasi  dapat dikirimkan dengan tujuan yang berbeda-beda. 

Dalam berkomunikasi apalagi di dalam organisasi, sejumlah orang-orang 

yang menduduki posisi atau peranan tertentu pastinya saling terjadi pertukaran 

pesan. Pertukaran pesan itu melalui jalan tertentu yang dinamakan Pola aliran 

                                                             
10 Onong Uchayana, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 33. 
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informasi. Dalam kaitannya dengan ini ada lima pola aliran informasi yang 

dapat di jumpai pada umumnya, di antaranya.
11

 

Tabel 2.1 

Pola Komunikasi Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pola linkar 

Pola lingkar tidak memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya 

sama. Mereka memiliki wewenang atau kekuatan yang sama untuk 

mempengaruhi kelompok. Setiap anggota bisa berkomunikasi 

dengan dua anggota di sisinya. 

b. Pola Roda 

                                                             
11 https://pakarkomunikasi.com/pola-komunikasi-organisasi. Di akses pada Rabu 24 April 

2019 pukul 11:05 WIB. 

 

 

https://pakarkomunikasi.com/pola-komunikasi-organisasi
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Pola roda memiliki pemimpin yang jelas, yaitu yang posisinya di 

pusat. Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan 

menerima pesan dari semua anggota. Oleh karena itu, jika seorang 

anggota ingin berkomunikasi dengan anggota lain, maka pesannya 

harus di sampaikan melalui pemimpinnya. 

c. Pola Y 

Pola Y relatif kurang tersentralisasi dibanding dengan pola roda, 

tetapi lebih tersentralisasi dibanding dengan pola lainnya. Pada 

pola Y juga terdapat pemimpin yang jelas. Anggota ini dapat 

mengirimkan dan menerima pesan dari dua orag lainnya. Ketiga 

anggota lainnya komunikasinya terbatas hanya dengan satu orang 

lainnya. 

d. Pola Rantai 

Pola rantai sama dengan pola lingkar kecuali bahwa para anggota 

yang paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang 

saja. Keadaan terpusat juga terdapat di sini. Orang yang berada di 

posisi tengah-tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada 

mereka yang berada di posisi lain. 

e. Pola saluran atau Bintang 

Pola semua saluran atau pola bintang hampir sama dengan pola 

lingkar dalam arti semua anggota adalah sama dan semuanya juga 

memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi anggota 
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lainnya. Akan tetapi, dalam struktur saluran, setiap anggota bisa 

berkomunikasi dengan setiap anggota lainnya. Pola ini 

memungkinkan adanya partisipasi anggota secara optimum. 

Pola komunikasi saluran total menjamin komunikasi diatara setiap anggota 

kelompok. Setiap anggota kelompok dapat secara langsung berkomunikasi 

dengan anggota-anggota lain tanpa melalui perantara. Jaringan kerja saluran total 

ini mencerminkan suatu lingkungan kelompok rekan kerja dan sistem 

manajemen partisipatik. 

Selain  itu  dalam  sebuah  komunikasi  tentu  berbicara  tentang  bagaimana 

komunikasi itu tersalurkan. Berikut implementasi pola komunikasi organisasi 

yang diterapkan dalam saluran komunikasi organisasi yang dapat digunakan 

untuk berinteraksi agar sesuai dengan apa yang diharapkan dan komunikasi 

tersebut dapat terstruktur dengan baik dan mudah dipahami. Menurut Effendy, 

ada dua saluran komunikasi organisasi antara lain komunikasi Internal dan 

komunikasi eksternal. 

1. Komunikasi Internal 

Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan 

antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, 

seperti komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, antara sesama bawahan, 

dan sebagainya. Komunikasi internal menunjukkan pertukaran informasi antar 

manajemen organisasi tujuannya untuk menyelenggarakan dan mengawasi 

pelaksanaan tujuan yang akan dicapai. 
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Untuk memperoleh kejelasan, komunikasi internal dapat dibagi 

menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a. Komunikasi dari Atas ke Bawah 

Komunikasi dari pimpinan ke bawahan yaitu komunikasi yang 

berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran managemen 

mengirimkan pesan kepada bawahannya.
12

 Komunikasi ke bawah 

menunjukkan arus pesan yang mengalir dari atasan atau pimpinan kepada 

bawahannya. Pada umumnya komunikasi ke bawah digunakan untuk 

tujuan menyampaikan pesan-pesan yang berhubungan dengan pengarahan, 

tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan dan kebijakan umum. 

b. Komunikasi dari Bawah ke Atas 

Komunikasi dari bawah ke atas ataupun upward communication 

adalah komunikasi yang berasal dari bawahan kepada atasan dalam rangka 

menyediakan feedback atau umpan balik bagi. Para karyawan 

menggunakan saluran komunikasi ini sebagai kesempatan untuk 

mengungkapkan ide ide atau gagasan yang mereka ketahui.
13

 

Asumsi dasar dari komunikasi ke atas ini adalah bahwa karyawan 

karyawan harus diperlakukan sebagai partner dalam mencari jalan terbaik 

untuk mencapai tujuan. Komunikasi jenis ini akan menarik ide-ide yang 

membantu karyawan untuk menemukan atau menerima jawaban yang 

                                                             
12

 Poppy Ruliana, Komunikasi Organisasi Teori dan Studi, 94. 

13
 Ibid., 95. 
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lebih baik tentang masalah dan tanggung jawabnya serta membantu 

kemudahan arus dan penerimaan komunikasi dari bawahan ke atasan, 

yakni dalam hal pendengaran yang baik menghasilkan pendengar yang 

baik komunikasi ke atas ini memiliki empat tipe khusus, yaitu: 

1) Informasi tentang sikap pekerja, moral dan efisiensi yang 

berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, dan masalah-

masalah. 

2) Pengembangan yang signifikan dalam unit-unit kerja 

departemen. 

3) Kesalahan yang menurunkan efisiens. 

4) Masalah tidak diketahui cara penyelesaiannya oleh pekerja. 

Tiga faktor secara konsisten berhubungan dengan komunikasi ke atas 

adalah bawahan mempercayai atasan, presepsi bawahan bahwa atasan 

sangat mempengaruhi masa depan mereka kelak, dan bawahan 

memobilisasi aspirasi. 

Seorang pimpinan yang baik, dalam arti kata, menyadari pentingnya 

mengembangkan komunikasi dengan bawahan akan merasakan sebuah 

komunikasi yang sehat, terbuka, dan ada timbal baliknya. Apabila 

pemimpin juga bersedia untuk mendengarkan pendapat dan saran bahkan 

kritik dari bawahan. Pengaruh sikap seorang pemimpin seperti itu akan 

membuat para karyawan merasa diperlakukan sebagai manusia yang 
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berharga dan ini akan berimplikasi terhadap kinerja dan produktivitas 

kerja pada dirinya. 

c. Komunikasi Horizontal 

Komunikasi horizontal adalah tindakan komunikasi yang berlangsung 

di antara para karyawan atau bagian yang memiliki kedudukan yang 

setara. 
14

 

Saluran ini memungkinkan individu-individu mengkoordinasikan 

tugas-tugas, membagi informasi, memecahkan masalah, dan 

menyelesaikan konflik. Komunikasi horizontal dilakukan melalui kontak 

pribadi lewat telepon, email, memo, voicemail dan rapat. Intinya mereka 

berkomunikasi satu sama lain bukan pada waktu mereka sedang bekerja, 

melainkan pada saat istirahat. Untuk meningkatkan komunikasi horizontal 

perusahaan dapat melatih karyawan dalam kerjasama tim dan teknik 

komunikasi membangun sistem penghargaan berbasis pencapaian tim dan 

mendorong partisipasi penuh dalam fungsi-fungsi tim. 

2. Komunikasi Eksternal 

Komunikasi eksternal organisasi adalah komunikasi antara pimpinan 

organisasi dengan khalayak di luar organisasi.
15

 Tujuannya adalah 

menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara organisasi 

dengan khalayak. Komunikasi eksternal dapat meliputi baik komunikasi dari 

                                                             
14 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, 124. 

15 Ibid., 128. 
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organisasi ke khalayak maupun dari khalayak ke organisasi. Berikut ini akan 

dijelaskan dua bentuk komunikasi eksternal tersebut: 

a. Komunikasi dari organisasi kepada khalayak. Komunikasi ini 

dilaksanakan umumnya bersifat informatif, yang dilakukan 

sedemikian rupa sehingga khalayak merasa memiliki keterlibatan, 

setidaknya ada hubungan batin. Komunikasi ini dapat melalui 

berbagai bentuk, seperti: majalah organisasi; press release; artikel 

surat kabar atau majalah; pidato radio; film dokumenter; brosur; 

leaflet; poster; konferensi pers. 

b.  Komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Komunikasi dari 

khalayak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek 

dari kegiatan dan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. 

C. Sistem  

Sistem berasal dari bahasa lat in (systēma) dan bahasa Yunani 

(sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen 

yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi,  

materi energi untuk mencapai tujuan.
16

 Pengertian sistem secara 

umum adalah totalitas himpunan bagian yang satu sama lain 

berhubungan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kesatuan 

                                                             
16  
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yang terpadu untuk mencapai tujuan tertentu.
17

 Sistem juga 

memiliki hubungan saling bekerja sama saling mempengaruhi satu 

sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana yang sama dalam 

mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.  

Pada prinsipnya sistem dibentuk oleh unsur-unsur tertentu setiap 

sistem terdiri dari 4 unsur yaitu: 

1. objek, dapat berupa bagian variabel atau elemen objek dapat 

berupa benda fisik abstrak ataupun keduanya sekaligus 

tergantung kepada sifat sistem tersebut.
18

 

2. Atribut,  yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan 

sistem dan objeknya. 

3. Hubungan internal,  hubungan yang berada di antara objek-

objek di dalamnya.  

4. Lingkungan,  tempat atau wilayah dimana sistem itu berada  

 Sedangkan elemen membentuk suatu sistem dapat dibagi 

menjadi tujuh bagian yaitu: 

1. Tujuan  

Setiap sistem memiliki tujuan (Goal), entah hanya satu atau 

mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang 

                                                             
17 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, 114.  
18 https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-sistem.html. Di akses pada Sabtu 

24 Agustus 2019 pukul 14:20 WIB. 

 

https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-sistem.html
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mengarahkan sistem. Tanpa Tujuan sistem menjadi t idak terarah 

dan t idak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem 

dengan sistem yang lain berbeda. 

2. Masukan 

Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke 

dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses.  

Masukkan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara 

fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang 

berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang t idak 

berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa 

pelanggan).  

3. Proses  

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau 

transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan 

lebih bernilai. Proses dapat berupa bahan mentah ataupun berupa 

aktivitas. 

4. Keluaran 

Keluaran adalah (output) merupakan hasil dari pemrosesan 

dimana wujudnya bisa dalam bentuk informasi, saran, cetakan 

laporan, produk, dan lain-lain.  

5. Batas  
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Yang disebut dengan batas (boundary) adalah sistem pemisah 

antara sistem dan daerah di luar sistem (lingkungan). Batas  

sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan 

sistem yang lainnya. Sebagai contoh, tim sepak bo la mempunyai 

aturan pemain dan keterbatasan kemampuan pemain 

pertumbuhan sebuah toko kelontong dipengaruhi oleh pembelian 

pelanggan. Tetapi tentu saja batas sebuah sistem dapat dikurangi 

atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem.  

Sebagai contoh dengan menjual saham ke publik, sebuah 

perusahaan dapat mengurangi keterbatasan dana . 

6. Mekanisme pengendalian dan umpan balik  

Mekanisme pengendalian (control mechanism)  diwujudkan 

dengan menggunakan umpan balik (feedback)  yang mencuplik 

keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik 

masukkan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur 

agar sistem berjalan dengan tujuan. 

7. Lingkungan  

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada diluar sistem. 

Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam art i 

bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri .   

Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan 

dikendalikan supaya t idak mengganggu kelangsungan operasi 
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sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus dijaga,  

karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.
19

 

Jenis Sistem terbagi menjadi dua kategori:  

1. Berdasarkan keterbukaan 

a. Sistem terbuka yaitu suatu sistem yang dapat  

dipengaruhi oleh pihak luar karena adanya akses 

terbuka. 

b.  Sistem tertutup yaitu suatu sistem yang t idak 

dipengaruhi oleh pihk luar karena aksesnya tertutup. 

2. Berdasarkan komponen 

a. Sistem fisik, yaitu suatu sistm yang memilik i 

komponen energi dan materi.  

b.  Sistem non-fisik, yaitu suatu sistem yang bentuknya 

abstrak, misalnya berupa ide, konsep, dan hal-hal 

lainnya.  

D. Kaderisasi 

Kaderisasi merupakan hal yang esensial bagi suatu organisasi, karena 

merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke masa depan. Tanpa 

kaderisasi, rasanya sulit dibayangkan sebuah organisasi dapat bergerak dan 

                                                             
19 https://www.yuksinau.id/elemen-sistem/ diakses pada Sabtu 24 Agustus 2019 pukul 14:26 

WIB. 

 

https://www.yuksinau.id/elemen-sistem/
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melakukan tugas-tugas keorganisasiannya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi 

adalah sebuah keniscayaan dan mutlak diperlukan dalam membangun struktur 

kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Fungsi kaderisasi adalah mempersiapkan 

calon-calon (embrio atau regenerasi) yang siap melanjutkan tongkat estafet 

perjuangan sebuah organisasi. Kader suatu organisasi adalah orang yang telah 

dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, 

sehingga dia memiliki kemampuan yang diharapkan. Bung Hatta pernah 

menyatakan tentang kaderisasi dalam kerangka kebangsaan, “kaderisasi sama 

artinya dengan menanam bibit”. Berarti untuk menghasilkan pemimpin bangsa di 

masa depan, pemimpin pada masanya harus dipersiapkan. 
20

 

Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi yang mutlak harus 

dilakukan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses perputaran dan perubahan 

secara alamiah. Namun hal penting yang harus pikirkan, yaitu format dan 

mekanisme yang komprehensif dan mapan, guna menghasilkan kader-kader yang 

tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi, tapi yang 

lebih penting adalah tetap berpegang pada komitmen sosial dengan segala 

dimensi dan konsekwensinya. Sukses atau tidaknya sebuah organisasi dapat 

diukur oleh kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang di 

kembangkannya. Artinya wujud dari keberlanjutan organisasi adalah munculnya 

                                                             
20 Muniri, “Kaderisasi Organisasi,” 1. 
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kader-kader yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan komitmen terhadap 

dinamika organisasi untuk masa depan.
21

 

1. Peran Kaderisasi 

a. Pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik. 

        Proses transfer nilai adalah suatu proses untuk memindahkan (nilai) dari 

generasi ke generasi berikutnya. Nilai-nilai ini bisa berupa hal-hal yang 

tertulis atau yang sudah tercantum dalam aturan-aturan organisasi (seperti 

aturan organisasi, AD ART, dan aturan-aturan lainnya) maupun nilai yang 

tidak tertulis berupa kultur, budaya-budaya baik yang terdapat dalam 

organisasi (misalnya budaya diskusi) maupun kondisi-kondisi terbaru yang 

menjadi kebutuhan dan keharusan untuk ditransfer. 

b. Penjamin keberlangsungan organisasi. 

       Organisasi yang baik adalah organisasi yang mengalir. Artinya dalam 

setiap perjalanan waktu ada generasi yang pergi dan ada generasi yang datang. 

Nah, keberlangsungan organisasi dapat dijamin dengan adanya sumber daya 

manusia yang menggerakan, jika sumber daya manusia tersebut hilang maka 

dapat dipastikan bahwa organisasinya pun akan mati. Regenerasi berarti 

proses pergantian dari generasi lama ke generasi baru, yang termasuk di 

dalamnya adanya pembaruan semangat. 

c. Sarana belajar bagi anggota. 

                                                             
21 Ibid., 2. 
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        Tempat di mana anggota mendapat pengetahuan dan pengalaman yang 

tidak didapat di bangku sekolah formal, wahana ini dijadikan proses 

perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam proses 

mendewasakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Pendidikan di sini 

mencakup dua hal yaitu pembentukan dan pengembangan karakter.
22

 

Pembentukan karakter dalam kaderisasi terdapat output-output yang ingin 

dicapai, sehingga setiap individu yang terlibat didalamnya dapat dibentuk 

karakternya sesuai dengan output yang diharapkan. Pengembangan karena 

setiap individu yang terlibat di dalam tidak berangkat dari nol tetapi sudah 

memiliki karakter dan skill sendiri-sendiri yang terbentuk sejak kecil (fitrah), 

kaderisasi memfasilitasi adanya proses pengembangan persoalan tersebut. 

Pendidikan yang dimaksudkan di sini terbagi dua yaitu dengan pengajaran 

(lebih mengacu pada karakter building) dan pelatihan (lebih mengacu pada 

skill). 

       Dengan meminjam istilah pendidikan, kaderisasi mengandung 

konsekuensi adanya perubahan sikap dan perilaku serta proses 

mendewasakan. Hal ini sangat terkait erat dengan proses yang akan dijalankan 

di tataran kehidupan sosial, bagaimana menciptakan kaderisasi yang intelek 

untuk mendekati kesempurnaan perubahan sikap dan perilaku serta 

pendewasaan. 

                                                             
22

 Ibid., 3. 
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       Kaderisasi yang tercermin dalam sebuah organisasi merupakan suatu 

usaha sadar yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu organisasi dalam 

rangka melakukan regenerasi dengan baik. Dalam pelaksanaanya proses 

kaderisasi terdiri dari dua macam yaitu:
23

 

1. Kaderisasi formal 

Perkataan formal menunjukan bahwa usaha mempersiapkan seseorang 

calon kader dilakukan secara berencana, teratur dan tertib, sistematis, 

terarah dan disengaja usaha itu bahkan dapat diselenggarakan secara 

melembaga, sehingga semakin jelas sifat formalnya.
24

 Pengkaderan formal 

merupakan usaha kaderisasi yang dilakukan oleh suatu organisasi atau 

lembaga dalam bentuk  pendidikan yang dilaksanakan secara terprogam, 

terpadu dan bertujuan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. 

Usaha kaderisasi internal yang bersifat formal dapat ditempuh dengan 

beberapa cara sebagai berikut: 

a. Memberi kesempatan menduduki jabatan pemimpin pembantu. 

b. Latihan kepemimpinan di dalam atau diluar organisasi. 

c. Untuk memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk 

mengikuti program mempersiapkan calon pemimpin yang 

diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu. 

                                                             
23 Farid Nofiard, “Kaderisasi Kepemimpinan PAMBAKAL (Kepala Desa) Di Desa Hamalau 

Kabupaten Hulu Sunga Selatan,” Volume II Edisi, 2 (Juli-Desember, 2013), 267. 

24 Ibid., 268. 
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d. Memberikan tugas belajar. 

e. Untuk mempersiapkan calon pemimpin yang berkualitas dalam suatu 

organisasi perlu dilakukan kegiatan kaderisasi. 

Faktor pertama yang harus diperhatikan dalam organisasi adalah 

manusia, karena manusia adalah asset termahal dan terpenting. Manusia ibarat 

urat nadi kehidupan dari sebuah organisasidi tentukan oleh faktor manusia 

yang mendukung. Sumber daya manusia (human resoursces) dapat 

diklasifikasikan menjadi dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas 

menyangkut junlah sumber daya manusia (Populasi penduduk yang sangat 

kontribusinya. Sedangkan aspek kualitas menyangkut mutu dari sumber daya 

manusia yang berkaitan dengan kemampuan fisik maupun kemampuan 

nonfisik (kecerdasan non mental) yang menyangkut kemampuan bekerja, 

berfikir, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Kaderisasi mempunyai 

beberapa asas pembinaan, adapun asas-asas pembinaan kaderisasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Sitematis konseptual 

Sistematis konseptual yaitu pelatihan formal yang diperoleh oleh suatu 

organisasi dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan bagi para 

kader sehingga para kader memiliki konsep yang jelas dalam berfikir. 

2) Asas istiqomah 

Asas istiqomah (continue) yaitu pembinaan yang terus menurus bagi para 

kader yang akan menjadi penerus dan pengembang organisasi. 
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3) Asas intensif 

Asas intensif yaitu pembinaan yang sungguh sungguh kepada para kader 

karena para kader merupakan infestasi pemimpin masa depan dan penerus 

perjuangan organisasi. 

4) Asas koordinatif 

Asas koordinitif yaitu pembinaah kepada para kader dengan melakukan 

pertemuan secara langsung yaitu dengan cara mengumpulkan mereka di 

suatu tempat yang sudah di tentukan. 

2. Kaderisasi Informal 

Dalam kaderisasi informal terdapat beberapa indikator atau criteria 

kelebihan calon pemimpin yang berkepribadian positif dalam merebut 

kepemimpinannya yang di lakukan secara gigih berdasarkan prestasi, 

loyalitas,dan dedikasi pada kelompok atau organisasi, memiliki sifat dan 

pasrah kepada tuhan yang maha esa sebagai penentu yang mutlak. Oleh 

karena itu, generasi terdahulu dan generasi muda yang sedang berada 

dalam proses kaderisasi harus sama-sama aktif mengerjakan segala 

sesuatu yang baik dan bermanfaat guna menghasilkan calon-calon 

pemimpin yang berkualitas. Sebaliknya harus aktif pula menghindari atau 

tidak mengerjakan segala sesuatu yang akan berakibat dihasilkannya 

calon-calon pemimpin yang buruk kualitasnya.  

Dengan demikian, setiap generasi yang terdahulu, terutama yang 

banyak berkomunikasi dengan generasi muda atau yang menduduki posisi 



40 
 

 

kepemimpinan yang penting, selalu harus memberikan contoh dan 

keteladanan, bimbingan dan pengarahan agar generasi muda menyerap 

secara sengaja atau tidak sengaja sesuatu yang baik, untuk mempersiapkan 

dirinya menjadi pemimpin dengan memperlihatkan sikap dan akhlak yang 

baik seperti yang dicontohkan Muhammad SAW ketika memimpin 

umatnya. 
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BAB III 

PAPARAN DATA 

A. Paparan Data Umum 

1. Sejarah UKM UKI Ulin Nuha 

Sejarah berdirinya UKM UKI Ulin Nuha tidak dapat dipisahkan dari 

perjalanan dan perombakan lembaga kemahasiswaan STAIN Ponorogo. Pada 

tahun 1999, IQMA (Ikatan Qori-Qori’ah Mahasiswa) salah satu devisi dari 

UKM Seni Budaya yang diketuai oleh Ustadz Paerozi (AS) menjadi wadah 

bagi mahasiswa STAIN Ponorogo yang memiliki bakat dan minat untuk 

belajar Qiro’atil Qur’an yang saat itu diajar langsung oleh Ustadz Ali 

Masyhudi (AS) yang juga masih tercatat sebagai mahasiswa STAIN 

Ponorogo. 

Di penghujung tahun 2000, jabatan ketua IQMA dilanjutkan oleh Ust. 

Setyo Darmanto (US) dimana dalam menjalankan kegiatan Qiro’atil Qur’an 

dibantu oleh Ustd. Ernawati (TB) yang merupakan salah satu Qori’ah terbaik 

di Ponorogo. Namun, hingga paruh tahun 2001 keberadaan IQMA tidak 

memperoleh cukup perhatian dan dukungan dari UKM Seni Budaya, yang 

saat itu lebih cenderung menitikberatkan perhatiannya pada divisi musik 

(group campursari PANUROTO) lantaran musik campursari tengah booming 

saat itu. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong IQMA untuk 

bermetamorfosis menjadi LDK (Lembaga Dakwah Kampus). 
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Selanjutnya LDK yang baru terbentuk ini menjalin kerjasama dengan 

Forum Kajian Barongan yang diketuai oleh Ahmad Zainul Hamidi, M.Ag 

(Dosen STAIN Ponorogo). Setelah berjalan beberapa bulan, identitas LDK ini 

dirasa sudah tidak relevan lagi untuk lingkungan STAIN Ponorogo. Hal ini 

karena nama LDK identik dengan paham dan aliran yang agak berbeda 

dengan paham Ahlussunah Wal Jama’ah yang menjadi ideologi organisasi ini. 

Oleh karena itu, adanya usulan dan desakan dari para senior (termasuk 

diantaranya Ust. Agus Setiawan) untuk mengganti nama LDK tersebut. 

Bersamaan dengan itu, pada akhir tahun 2001 struktur organisasi 

mahasiswa STAIN Ponorogo mengalami revolusi besar-besaran. Model senat 

dikehendaki beralih bentuk menjadi BEM yang saat itu sedang marak-

maraknya. Masa transisi ini diwarnai kefakuman sttruktur organisasi 

kemahasiswaan selama kurang lebih 14 bulan lamanya yang kemudian 

dimanfaatkan untuk membentuk UKM-UKM baru yang membutuhkan 

ketegasan status. Dari sinilah LDK kemudian diganti dan ditetapkan namanya 

menjadi Unit Kegiatan ke-Islaman (UKI) Ulin Nuha pada tanggal 22 April 

2003 pada saat digelarnya kongres UKM. Ketetapan tersebut sekaligus 

mengukuhkan UKI Ulin Nuha secara sah sebagai UKM tersendiri berdasarkan 

SK dari BEM STAIN Ponorogo.
1
 

2. Profil Ukm UKI Ulin Nuha 

                                                             
1 Laporan Pertanggung Jawaban UKM UKI Ulin Nuha Tahun Ajaran 2018/2019. 
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UKM UKI (Unit Kegiatanke-Islaman) UlinNuha adalah salah satu second 

university mahasiswa IAIN Ponorogo, sebagai organisasi intra kampus yang 

bergerak dan berdedikasi dalam ranah ke-Islaman. UKM UKI Ulin Nuha juga 

berperan sebagai organisasi yang menjadi sentral kajian ke-Islaman 

khususnya dalam Republik Mahasiswa IAIN Ponorogo dan umumnya kepada 

seluruh muslimin-muslimat  yang tidak lepas dengan ajaran Islam yang 

dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahlussunnah Wal Jama’ah. 

Program dan kegiatan-kegiatan yang ada di UKM UKI Ulin Nuha 

ditujukan untuk membangun dan melestarikan nilai-nilai ke-Islaman baik itu 

melalui kegiatan keagamaan, kegiatan  kajian maupun pengembangan bakat-

minat khususnya pada seni Islami yang merupakan tolak ukur dari dalam diri 

manusia yang memiliki potensi kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai 

wujud rasa kepedulian terhadap religius skill. Oleh karena itu, ilmu yang 

nantinya di peroleh dari UKM UKI Ulin Nuha dapat diterapkan di lingkungan 

masyarakat. Selain itu, kualitas seorang kader UKM UKI Ulin Nuha juga 

mampu bersaing khususnya di lingkungan IAIN Ponorogo dan umumnya di 

lingkungan masyarakat. 

3. Visi, Misi, dan Motto 

a. Visi 

Sebagai suatu organisasi yang bertekad membangun insan Islami yang 

berwawasan luas dalam bidang IMTAQ, IPTEK, dan kesenian Islam. 

b. Misi 
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1) Menciptakan hubungan keluarga besar UKM UKI Ulin Nuha yang 

komunikatif, harmonis, dan agamis. 

2) Mensinergikan hablum minallah, hablum minannas, wa hablum 

minal’alam. 

3) Mengoptimalkan kemampuan dan potensi anggota UKM UKI 

Ulin Nuha khususnya dan mahasiswa IAIN Ponorogo pada 

umumnya melalui kegiatan-kegiatan yang ada. 

4) Meningkatkan dan menyeimbangkan jiwa akademis dan 

organisatoris. 

c. Motto 

Dengan bersholawat, lestarikan syi’ar Islam, galang solidaritas umat 

dan kukuhkan ukhuwah Islamiyah menuju Islam yang rahmatan lil 

‘alamin. 

4. Struktur Organisasi 

       Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

dan diinginkan. Struktur oganisasi menggambarkan pemisahan kegiatan 

pekerjaan yang satu dengan yang lain dan hubungan aktifitasnya. 

a. Struktur dalam organisasi UKM UKI Ulin Nuha adalah sebagai 

berikut : 

1) Pengurus inti BPH (Badan Pengurus Harian), terdiri dari : 
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a) Ketua 

b) Sekertaris 

c) Bendahara 

2) Divisi, terdiri dari : 

a) Divisi Kaderisasi 

b) Divisi Intelektual 

c) Divisi Kesenian 

d) Divisi Dakwah 

e) Divisi Keterampilan dan Kewirausahaan 

b. Personalia 

1) Badan Pengurus Harian 

BADAN PENGURUS HARIAN 

Jabatan Nama NIM Jurusan 

Ketua Umum Yusron Ihza Mahendra 210116047 AS 

Sekretaris Dhanang Rohmad Wijaya 210716164 ES 

Bendahara Elfa Erfiana 210116043 AS 

Tabel 3.1 

2) Divisi - Divisi 

DIVISI KADERISASI 

Jabatan Nama NIM Jurusan 

Ketua Divisi Makmun Nurrohman 210116050 AS 



45 
 

 

Asisten I Rizki Ucik Nur Cholimah 210316073 PAI 

Asisten II Ulfa Nur Hamidah 211316021 TIPA 

Anggota Juni Asrofi 211516010 BPI 

 Novita Kusuma Hardaning 211216020 MPI 

 Maya Revonita 211516041 BPI 

 Fachrul Ngiza Baidlowi 210316430 PAI 

 Susana 210316211 PAI 

 Rino Cahya Pratama 210116029 AS 

 Andika Candra Soip N 210316136 PAI 

 Silvia Nahla Sari 210116082 AS 

 Lathifah Choiru Ummah 210716127 ES 

 Siti Alfi Nur Mubarokah 210916091 TBI 

Tabel 3.2 

DIVISI INTELEKTUAL 

Jabatan Nama NIM Jurusan 

Ketua Divisi Angger Rahino Setiawan 210316014 PAI 

Asisten I Athifa Megaratri Kumala 210616046 PGMI 

Asisten II Riska Triya Agustin 210316189 PAI 

Anggota Amelia Nur Azizah 210116067 AS 

 Riska Triya Agustin 210316189 PAI 

 Efie Rahma Dani 210316083 PAI 
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 Ferika Siti Amintama 210316175 PAI 

 Yiyin Susanti 211216053 MPI 

 Septian Nur Azmi U 210316190 PAI 

 Miaturrohmah 211316026 TIPA 

 Wafa Amalina 211316006 TIPA 

 Dian Kartikasari 210616048 PGMI 

 Uswatul Khasanah 210216119 MU 

Tabel 3.3 

DIVISI KESENIAN 

Jabatan Nama NIM Jurusan 

Ketua Divisi Usnaful Juhri 210316421 PAI 

Asisten I Rodhotus Sa'idah 210816118 PS 

Asisten II Anita Ludviana Dewi 210616066 PGMI 

Anggota Yudha Awalul Ilham 210616221 PGMI 

 Sumiati 211016020 KPI 

 M. Khoirul Anam 210316340 PAI 

 Anis Ali Mudlofir 210316339 PAI 

 M. Yusuf Nasution 210516007 PBA 

 Fajriya Priyatna Kusuma 211516044 BPI 

 Angga Amario Jarwanto 210116026 AS 

 Reny Karlina 210816170 PS 
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 Diah Isti Fatimah 210501604 PBA 

Tabel 3.4 

DIVISI DAKWAH 

Jabatan Nama NIM Jurusan 

Ketua Divisi Choirul Muchlisin 210216137 MU 

Asisten I Kamalat Rizqiyatul A'la 210116066 AS 

Asisten II Ulfa Ummul Maghfiroh 210316320 PAI 

Anggota Nidaatullayyinah 211216038 MPI 

 Hadi Muhlisin 210716023 ES 

 Maratus Sholikhah 210516064 PBA 

 Achmad Nur Waqid 210316292 PAI 

 Winda Kusuma Wayanti 210316287 PAI 

 Sunarti 210116075 AS 

 Ayu Yuliani 210316078 PAI 

 Anwar Shodiq 210315198 PAI 

Tabel 3.5 

DIVISI KETRAMPILAN DAN KEWIRAUSAHAAN 

Jabatan Nama NIM Jurusan 

Ketua Divisi Syaiful Anwar 210316071 PAI 

Asisten I Risma Erpriana 211516013 BPI 
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Asisten II Agustina 211516028 BPI 

Anggota Fibian Eka Nurseha 210316139 PAI 

 Indah Wahyuni 210316113 PAI 

 Sholikhuddin 210716044 ES 

 Achmad Syukur Amrulloh 210316233 PAI 

 Maulina Hesti R 210316046 PAI 

 Shafa Haizatul 'Izza 210316131 PAI 

 Endang Sriwinih 210316117 PAI 

 Hayu Zahrotun Ni'mah 210316129 PAI 

 Laila Uswatun Hasanah 210316212 PAI 

 Ana Musdalifah 210716112 ES 

Tabel 3.6 

5. Deskripsi  Kegiatan UKM UKI Ulin Nuha 

UKM UKI Ulin Nuha berada di bawah naungan kampus yang berada 

setara dengan organisasi Intra yang lain sebagai Unit Kegiatan 

Kemahasiswaan (UKM).  Sebagai salah satu wadah bagi mahasiswa yang 

memiliki minat dan bakat di bidang  kesenian islam, seperti Banjari, 

Qiroah, kaligrafi, dll. 

Selain sebagai wadah untuk menambah wawasan di bidang seni islam 

dan keagamaan, organisasi UKI juga memberikan tempat untuk 

menambah pengalaman bidang keterampilan dan kewirausahaan. Dengan 
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diberikannya wadah  tersebut membuat para mahasiswa yang tergabung 

dalam anggota UKI tidak hanya belajar mengenai keagamaan tetapi juga 

sebagai wirausaha. Sebagai bukti bahwa dalam bidang kewirausahaan ini, 

saat acara wisuda ataupun acara besar berlangsung di kampus dari anggota 

UKI juga ikut andil dalam memasarkan barang yang sudah dibuat dan 

disiapkan. Dalam kegiatan ini diharapkan mahasiswa juga memiliki jiwa 

keberanian dalam memberikan inovasi serta potensi untuk 

mengoptimalkan bakat serta minat dalam berwirausaha. 

Beberapa kegiatan baru juga muncul untuk memberikan wadah 

anggota baru yang memang memiliki bakat dalam hal tari Sufi. Dalam 

kepengurusan ini memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki 

keinginan belajar. Dengan adanya kegiatan baru ini memberikan daya 

tarik tersendiri bagi mereka utamanya yang belum pernah mengetahui 

seluk beluk tari sufi. Sehingga mereka berminat untuk belajar dari awal. 

Adanya kegatan ini dimaksudkan agar para mahasiswa mengetahui adanya 

suatu Kesenian Islam yang dasarnya adalah tari , dipadukan dengan 

berzikir yang sekarang  jarang sekali ditemukan di wilayah kampus. 

Meski tergolong kegiatan yang masih baru, namun  beberapa waktu lalu 

anggota UKI dapat mewakili kampus dalam memeriahkan acara 

HARLAH  muslimat NU di stadion Gelora Bung Karno Jakarta. 

Kegiatan yang beragam tersebut selain bidang pengembangan bakat 

dan minat mahasiwa kampus juga memberikan pembelajaran serta 
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pengalaman dalam memimpin dan mengurus suatu organisasi. Dengan hal 

tersebut melatih mahasiswa mulai untuk bisa bertanggungjawab dalam 

merawat ragam Kesenian Islam yang berada di wilayah kampus agar tetap 

lestari serta memberikan kesempatan anggota untuk menuangkan ide dan 

gagasannya dalam mengembangkan suatu organisasi. 

B. Paparan Data Khusus 

1. Pola Komunikasi dalam Pengaderan UKM UKI Ulin Nuha 

Data hasil penelitian diperoleh dari teknik wawancara dan observasi 

langsung ke lokasi yang menjadi tempat penelitian. Wawancara dilakukan 

terhadap 17 informan yang dianggap representif terhadap objek masalah 

dalam penelitian. Ke 17 informan tersebut terdiri dari 1 pimpinan, 6 

pengurus, dan 10 anggota yang ada pada UKM UKI Ulin Nuha tempat 

peneliti melakukan penelitian. Adapun data Informan dijabarkan sebagai  

berikut: 

Tabel 3.7 

Data Informan 

Nomer Jabatan Nama Umur Jurusan 

1 Ketua Umum Yusron Ihza Mahendra 21 AS 

2 Pengurus Dhanang Rohmad Wijaya 22 ES 

3 Pengurus Elfa Erfiana 22 AS 

4 Pengurus Makmun Nurrohman 21 AS 
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Pola komunikasi merupakan bagian yang sangat penting apa lagi dala hal 

mengkader dalam sebuah organisasi. Ketika manusia berkomunikasi dalam 

suatu organisasi, mereka membutuhkan suatu pola komunikasi untuk 

mengatur alur sebuah informasi. Dengan adanya proses pengatur alur 

informasi, setiap anggota organisasi dapat mengetahui siapa berbicara kepada 

siapa. Pola komunikasi disini adalah model dari proses berkomunikasi yang 

berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari pengirim kepada 

penerima melalui konteks tertentu.  

5 Pengurus Angger Rahino Setiawan 21 PAI 

6 Pengurus Choirul Muchlisin 22 ES 

7 Pengurus Syaiful Anwar 21 PAI 

8 Anggota Juliyanto 24 PAI 

9 Anggota Irfan Nur Rohman 21 AS 

10 Anggota Imroatus Sholihah 20 IPS 

11 Anggota Ihsan Imtihani Putra 20 ES 

12 Anggota Binti Latifatul Aini 20 MPI 

13 Anggota Khoirul Anam  21 PAI 

14 Anggota Muhammad Arifahmi Ulum 20 IAT 

15 Anggota Yulianto Nur Cahyono 20 PAI 

16 Anggota Binti Kholifah 21 PBA 

17 Anggota Siti Muzdhalifah 20 MPI 
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Pola komunikasi yang terjadi di UKM UKI Ulin Nuha yakni dimana para 

anggota maupun pengurus akan menyampaikan suatu informasi dari luar 

UKM maupun dari dalam, rata-rata akan menyampaaikan kepada ketuanya 

terlebih dahulu. Hal tersebut diungkapkan oleh 12 responden yang telah di 

wawancarai oleh penulis. Salah satunya Mas Angger mengungkapkan: 

“Kalau tentang UKI kan rata-rata informasinya tentang kegiatan 

keagamaan yang ada di sekitar. Itu kan otomatis sumbernya dari 

lingkungan. Setelah mendapatkan informasi tersebut kita komunikasikan, 

yang pertama kali itu ke ketua dulu baru kita komunikasi kan ke anggota 

khususnya ke anggota divisi baru kita clear kan di forum pengurus, 

biasanya seperti itu.”
2
 

 

       Selain menyampaikan ke ketua terlebih dahulu ada beberapa responden 

yang terdiri dari 3 orang yaitu mas Yusron, mas Dhanang dan mbak Elfa, 

karena mereka termasuk dalam BPH (Badan Pengurus Harian) posisi mereka 

yang di intikan di dalam struktur organisasi, apabila mendapatkan suatu 

informasi mereka akan mendiskusikan di dalam forum BPH terlebih dahulu. 

Seperti yang di katakana responden Dhanang: 

“Ketika saya mendapatkan informasi mengenai kegiatan 

ataupun mendapatkan uang dari pihak atasan biasanya yang 

saya ajak pertama kali berkomunikasi adalah BPH (Badan 

pengurus harian) yang di mana isinya ada ketua, bendahara dan 

sekretaris saya sendiri. Setelah itu nanti kita diskusikan, terus 

membahas yang perlu disampaikan ke forum yang lebih besar 

lagi. Jadi yang pertama ke BPH, kemudian ke divisi-divisi. 

Kadang pun kita dekati secara personal semisal kepada ketua-

ketua devisiinya dahulu. Misalnya ada kegiatan seperti rutinan 

Al Hikmat dari akademik, nah nanti kita coba komunikasikan 

dulu untuk devisi yang terkait. Baru ke forum besar tapi 

                                                             
2 Lihat wawancara nomor 05/W/24-VII/2019, 2. 
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urutannya tetap ke BPH, devisi terkait baru ke forum besar 

seperti itu”
3
 

 

Beda halnya dengan responden Makmun dan Juliyanto, apabila mereka 

mendapatkan suatu informasi mereka akan melihat kemana ranah informasi 

tersebut, lalu disampaikan kepada orang yang bersangkutan.  

“saya akan melihat ranah informasi tersebut, kalau memang ranah itu 

untuk devisi lain, maka akan saya berikan infonya kepada kadiv ataupun 

asdiv yang ada pada devisi tersebut. Dan sebaliknya apabila ranah 

informasi tersebut untuk ketua maka akan saya sampaikan kepada ketua 

langsung.”
4
 

       Selain dari penyampaian informasi. Penyampain suatu pendapat bisa 

menggambarkan suatu pola yang terjadi di UKM UKI Ulin Nuha. Ada banyak 

cara yag di lakukan oleh anggota maupun pengurus sendiri dalam 

menyampaikan suatu ide maupun pendapat untuk UKM UKI UKI Ulin Nuha. 

Ada 5 orang mengatakan bahwa dalam menyampaikan ide atau suatu 

pendapat, mereka lewat teman. Karena, mereka lebih percaya diri dalam 

menyampaikan pendapat lewat teman terlebih dahulu. Teman disini dimana 

bisa membantu mereka untuk menyampaikan ide atau pendapat tersebut ke 

pengurus maupun lewat forum besar. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh 

mbak Muzdhalifah, dia akan lebih nyaman apabila menyampaikan suatu 

pendapat atau ide lewat teman terlebih dahulu. 

“Kalau untuk menyampaikan pendapat atau suatu ide saya ini orangnya 

tidak terlalu berani kalau mengatakan langsung. Pasti biasanya saya akan 

                                                             
3 Lihat wawancara nomor 02/W/03-VIII/2019, 3. 
4 Lihat wawancara nomor 08/W/24-VII/2019, 2. 
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menyampaikan ide atau pendapat saya lewat teman saya untuk di 

sampaikan kepada pengurus.”
5
 

 

       Beda halnya dengan anggota irfan, dalam menyampaikan suatu ide atau 

pendapat dia akan mengatakan langsung ke siapapun itu sehingga pendapat 

atau ide dia dapat tersalurkan.  

“Saya orangnya terbuka, maksudnya jadi kalau saya mempunyai pendapat  

saya tidak memendam, berbicara ke siapa saja ke teman ataupun pengurus, 

saya ingin bagaimana, kemauan saya keinginan saya bagaimana dapat 

tersalurkan dan disetujui oleh pengurus.
6
 

 

Selain anggota irfan dan Muzdhalifah, ada dari pengurus Elfa yang dalam 

menyampaikan suatu ide, dia akan menggunakan beberapa tahap dalam 

menyampaikan tahap pertama tetap kepada ketua terlebih dahulu. 

“Cara saya pertama lebih kepada ke satu pihak yaitu ketua terlebih dahulu. 

Setelah saya sampaikan kepada satu pihak tersebut, baru nanti diutarakan 

kepada para pengurus apa yang menjadi ide saya, apa yang menjadi 

keinginan saya. Baru nanti di tahap akhir disebarluaskan kepada anggota  

yang lain.”
7
 

 

       Dari beberapa pengurus dan anggota, dalam hal penyampaian suatu 

pendapat atau ide, mereka lebih sering menggunakan rapat atau musyawarah 

besar dalam menyampaikan sesuatu yang mereka inginkan. Mereka mencari 

moment apabila di buka suatu forum tentang penyampaian suatu ide. Yang 

menurut mereka akan cepat di tanggapi karena ketika musyawarah atau rapat 

besar semua pihak atau struktur organisasi berkumpul. 

                                                             
5 Lihat wawancara nomor 17/W/06-VIII/2019, 1.  
6 Lihat wawancara nomor 09/W/25-VII/2019, 1. 
7 Lihat wawancara nomor 03/W/03-VIII/2019, 1.  
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       Dari pemaparan data di atas dapat di ketauhi bahwa pola komunikasi 

organisasi yang ada pada UKM UKI Ulin Nuha adalah pola komunikasi 

semua saluran dimana bentuk komunikasi ini memberikan kebebasan untuk 

menyampaikan informasi baik itu dari pemimpin ke pengurus, pengurus ke 

pemimpin, anggota ke pengurus maupun anggota dengan pemimpin. Dan 

disini juga UKM UKI Ulin Nuha memberikan kesempatan bagi anggota yang 

ingin menyampaikan ide kreatifnya maupun menyampaikan masalah yang 

terjadi dalam proses kerja. Tidak ada batasan bagi anggota maupun pengurus 

dan pimpinan untuk menjalin komunikasi yang efektif. 

2. Sistem Pengaderan di UKM UKI Ulin Nuha 

       Pada dasarnya, sistem pengaderan merupakan suatu suatu sistem yang 

terstruktur dan berjenjang, memiliki arah dan tujuan yang jelas. Dari 

penerapan sistem pengaderan ini secara umum mengharapkan hasil yang 

cukup maksimal sehingga UKM UKI Ulin Nuha memiliki generasi penerus 

dalam memperjuangkan tujuannya.  

       Agar pelaksanaan pengaderan memiliki nilai strategis, dan dapat 

mencapai hasil yang mendekati paripurna, maka UKM UKI Ulin Nuha, 

memiliki sistem pengaderan sendiri yang berbeda dari organisasi lainnya, 

dimana di pengaderan UKM UKI Ulin Nuha setiap angkatan di bentuk 

kepengurusan sendiri, mengadakan kegiatan sendiri namun tetap dalam 

bimbingan pengurus inti. Tujuan di adakan sistem seperti itu agar kelak 

mereka terlatih ketika menjadi pengurus inti. Seperti yang di katakan oleh 
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Mas Yusron selaku Ketua ketika di tanyai tentang sistem pengaderan di UKM 

UKI Ulin Nuha.
8
 

       Selain melalui di buatnya struktur organisasi di setiap angkatan, masing-

masing devisi mempunyai cara tersendiri dalam mengkader setiap anggotanya. 

Contohnya seperti devisi keterampilan dan kewirausahaan. Sistem yang mereka 

gunakan dalam mengkader adalah mengadakan kegiatan kerjinan tangan setiap 

hari Minggu. Seperti yang di jelaskan Mas Syaiful Anwar. 

“Karena saya devisi Intelektual cara saya mengkader anggota itu 

dengan diadakan setiap minggu entah itu membuat kerajian tangan 

seperti membuat bunga atau kerajinan yang lain.”
9
 

       Dalam sebuah pengaderan pasti ada yang namanya kendala, salah satunya 

adalah terkenanya seleksi alam. Maka dari itu dari pengurusnya sendiri harus 

bisa berusaha menanamkan rasa cinta kepada UKM UKI itu sendiri, seperti 

apayang dikatakan responden Makmun Nurrohman selaku pengurus. 

“Kendala utama dalam pengaaderan UKI adalah seleksi alam. 

Dimana dari ratusan orang yg mendaftar mungkin hanya 20 

persen yg bertahan hingga akhir. Solusi yg pernah kami jalan 

kan adalah berusaha merangkul sebanyak yg kami bisa para 

anggota UKI dan terus berusaha menanamkan rasa cinta pada 

UKI. Selain itu juga membuat kegiatan lintas angkatan dengan 

tujuan mempererat silaturahim antar anggota agar mereka juga 

mempunyai rasa cinta terhadap UKI.”
10

 

       Dari devisi Intelektual sendiri mempunyai sistem yang beda lagi. Demi 

berjalannya sebuah kegiatan yang di adakan oleh organisasi di devisi ini tidak 

                                                             
8 Lihat wawancara nomor 01/W/06-VIII/2019, 1. 
9 Lihat wawancara nomor  07/W/06-VIII/2019, 3.  
10 Lihat wawancara nomor 04/W/13-VIII/2019, 3. 
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terlalu mempermasalahnya anggota yang aktif maupun pasif di UKM UKI 

Ulin Nuha. Dalam artian disini dia memanfaatkan anggota yang aktif dan 

pasif dalam pembagian tugas,yang kesannya fleksibel. Maksudnya fleksibel 

disini bisa di jelaskan oleh Mas Angger. 

“Jadi saya sifatnya fleksibel Apabila ada anggota yang aktif dalam 

kegiatan, dan apabila ada yang tidak aktif kita minta bantuan seperti 

pemikiran konsep. Jadi kita memanfaatkan apa yang disumbangkan 

oleh anggota tersebut.”
11

 

        Secara umum, kondisi kondisi kader UKM UKI Ulin Nuha baik 

pengurus maupun anggota senantiasa mengalami peningkatan dari segi 

kualitas dan kuntitasnya. Pada tahun 2017, terhitung jumlah pengurus dan 

anggota secara keseluruhan cukup signifikan disbanding tahun sebelumnya, 

akan tetapi di tahun angkatan 2018-2019 jumlah kader UKM UKI Ulin Nuha 

mengalami sedikit penurunan. Meski demikian hal ini tidak mengurangi 

kualitas kader UKM UKI Ulin Nuha.
12

 Berikut adalah tabel jumlah kader 

UKM UKI Ulin Nuha : 

Tabel 3.8 

Tabel Kader UKM UKI Ulin Nuha 

                                                             
11 Lihat wawancara nomor 05/W/24-VII/2019, 2. 
12 Data Laporan Pertanggung Jawaban UKM UKI Ulin Nuha Tahun Ajaran 2018-2019., 

Angkatan Pria Wanita Jumlah Status 

2012 48 172 220 Pengurus 

2013 68 192 260 Anggota 

2014 72 193 265 Anggota 

2015 90 160 250 Anggota 

2016 76 188 264 Anggota 

2017 99 173 272 Anggota 
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Berdasarkan pemaparan mengenai sistem dan kaderisasi, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa sistem pengaderan yang ada di UKM UKI Ulin Nuha 

adalah mencari satu kesatuan dari elemen-elemen pengaderan yang saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan mencetak kader-kader yang loyal dan 

professional untuk menjadi penerus sebuah organisasi. 

2018 84 153 237 Anggota 

Jumlah 537 1231 1768 Anggota 
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BABA IV 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Pola Komunikasi dalam Pengaderan UKM UKI Ulin Nuha 

       Untuk menjawab analisis rumusan masalah pertama dan kedua penelitian 

yang terkait dengan pola komunikasi organisasi dan sistem pengaderan yang 

ada pada UKM UKI Ulin  Nuha, peneliti melakukan wawancara kepada pihak 

yang berkenaan langsung dengan penelitian serta data tambahan berupa  

dokumen UKM UKI Ulin Nuha yang dapat menbantu penulis dalam meneliti. 

Data tambahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen tentang 

sejarah, profil UKM, struktur organisasi dan beberapa data lainnya. 

       Di awal penelitian, penulis telah melakukan observasi langsung melihat 

keadaan Griya UKM UKI Ulin Nuha dan observasi ke beberapa acara  yang 

sedang berlangsung. Dalam proses penelitian, penulis mendapat respon yang 

sangat baik dari pihak UKM UKI Ulin Nuha. 

        Informan dalam penelitian ini adalah 1 pemimpin, 6 pegurus dan 10 

anggota. Berdasarkan data yang didapat pada lokasi penelitian tersebut, maka 

diperoleh mereka menggunakan pola komunikasi semua saluran atau bintang. 

Dimana bentuk komunikasi ini memberikan kebebasan untuk menyampaikan 

informasi baik itu dari pemimpin ke pengurus, pengurus ke pemimpin, 

anggota ke pengurus maupun anggota dengan pemimpin. Pola 
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komunikasi semua saluran di UKM UKI Ulin Nuha di gambarkan seperti 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

    = menunjukkan adanya komunikasi antara pemimpin 

dengan pengurus, pemimpin dengan anggota, pengurus dengan anggota 

dan anggota dengan anggota. 

             = menunjukkan adanya pola komunikasi rantai dimana 

anggota menyampaikan sebuah informasi atau pendapat melalui anggota, 

baru disampaikan kepada pengurus atau pemimpin.  

Dalam praktiknya di UKM UKI Ulin Nuha, komunikasi yang terjalin 

antara pengurus dengan seluruh anggota saangat baik. Hal tersbut dapat 

diketahui penulis dari hasil wawancara dengan salah 1 pengurus di UKM 

Ketua 

Bendahara 
Sekertaris 

Devisi Devisi 

Anggota Anggota Anggota 
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UKI Ulin Nuha beliau mengungkapkan bahwasannya BPH (Badan 

pengurus harian) disini sebagai pemegang kekuasaan penuh, dimana 

setiap informasi yang masuk akan mereka diskusikan terlebih dahulu . Di 

pola komunikasi semua saluran di jelaskan bahwa BPH disini saling 

berinteraksi sebelum informasi yang masuk disebarluaskan kepada 

pengurus dan anggota yang lain.  

Di bagian gambar pola di atas menunjukkan tanda-tanda komunikasi 

yang terjadi dari pemimpin ke pengurus, pengurus ke pemimpin, anggota 

ke pengurus maupun anggota dengan pemimpin dan anggota dengan 

anggota, memperlihatkan bahwasannya UKM UKI Ulin Nuha memberikan 

kesempatan bagi anggota yang ingin menyampaikan ide kreatifnya maupun 

menyampaikan masalah yang terjadi dalam proses kerja. Tidak ada batasan 

bagi anggota maupun pengurus dan pimpinan untuk menjalin komunikasi yang 

efektif. Implementasi pola semua saluran atau saluran total diterapkan dalam 

saluran komunikasi organisasi guna menciptakan komunikasi yang terstruktur 

dengan baik dan mudah dipahami. Adapun saluran komunikasi organisasi 

yaitu: 

1. Komunikasi internal 

Komunikasi internal yang dimaksud disini adalah komunikasi yang ada 

didalam suatu organisasi untuk menunjukkan pertukaran informasi antar 

manajemen organisasi yang tujuannya untuk menyelenggarakan dan 
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mengawasi pelaksanaan tujuan yang akan dicapai.
1
 Komunikasi internal 

terdiri dari komunikasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas dan komunikasi 

horizontal. 

a. Komunikasi dari atas  ke bawah 

Komunikasi ke bawah menunjukkan arus pesan yang mengalir  

dari atasan atau  pimpinan kepada bawahannya. Pesan yang 

disampaikan dapat berupa informasi maupun tanggungjawab 

kepada bawahan. 

Pada UKM UKI Ulin Nuha komunikasi dari atas ke bawah 

biasanya berupa koordinasi maupun penyampaian suatu informasi 

dari pengurus kepada anggota. Pengurus menyampaikan informasi 

acara maupun kegiatan kepada anggotanya melalui komunikasi 

langsung dan media sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh informan 

Dhanang : 

“Kita sosialisasinya kalau awal dulu ketika PAB tentu proker-

proker kita sosialisasikan. Jadi secara garis besar sejak masa 

PAB itu teman-teman anggota di bawah kita itu rata-rata 

sudah tahu garis besarnya seperti itu yang akan dilaksanakan. 

Tapi kemudian terkait pelaksanaan ketika mendekati kegiatan 

atau acara baru kita sampaikan lagi biasanya di sela-sela 

kumpulan seperti kegiatan qiroaah atau kegiatan-kegiatan 

harian yang lainnya. Selain di sela-sela kegiatan keseharian 

berlanjut di grup-grup WhatsApp maupun lewat Brosur.”
2
 

 

Untuk masalah pengaderan itu sendiri, mas yusron selaku 

ketua membuat sebuah pengaderan yang unik dengan cara 

membuat kepengurusan sendiri setiap angkatanya agar kaderisasi 

                                                             
1 Poppy Ruliana, Komunikasi Organisasi Teori dan Studi, 94. 
2 Lihat wawancara nomor 02/W/03-VIII/2019, 3. 
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berjalan lancar dan bisa di kondisikan dengan baik. Sehingga 

mereka bisa belajar menjadi pengurus sebelum menjadi pengurus 

inti di UKM UKI Ulin Nuha. Selain itu, dari kepengurusan mas 

yusron itu sendiri untuk meyambung komunikasi yang baik bagi 

teman-teman yang kurang aktif adalah dengan cara di beri tempat 

atau bimbingan secara pelan-pelan, agar nantinya bisa mengikuti 

teman-teman yang aktif. Contohnya dengan mengadakan 

kegiatan outbound dan refreshing di Nongko Ijo. Disana mereka 

buat kegiatan seasik mungkin. Dan untuk teman-teman yang 

masih pasif itu di berikan undangan khusus untuk mengikuti 

kegiatan tersebut. Inilah cara unik kepengurusan mereka untuk 

tetap mempertahankan anggota. 

 

b. Komunikasi dari bawah ke atas 

Komunikasi dari bawah menunjukan bahwa komunikasi yang 

berasal dari bawahan kepada atasan.
3
 Untuk UKM UKI Ulin 

Nuha sendiri tidak memberikan batasan ide kepada anggota yang 

ingin menyampaikan gagasan untuk perkembangan organisasi. 

Pengurus secara terbuka menerima gagasan anggota selama itu 

untuk kebaikan organisasi. 

 Para anggota UKM UKI Ulin Nuha menggunakan saluran 

                                                             
3 Poppy Ruliana, Komunikasi Organisasi Teori dan Studi, 95. 
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komunikasi ini sebagai kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide 

atau suatu informasi yang mereka ketahui. Seperti yang di katakan 

oleh informan Irfan: 

“Saya orangnya terbuka, maksudnya jadi kalau saya 

mempunyai pendapat  saya tidak memendam, berbicara ke 

siapa saja ke teman ataupun pengurus, saya ingin bagaimana, 

kemauan saya keinginan saya bagaimana dapat tersalurkan 

dan disetujui oleh pengurus.”
4
 

 

      Selain penyampaian suatu ide atau pendapat, sebuah informasi 

yang datang dari luar maupun dalam organisasi, dari anggota 

sendiri akan memberitahukan informasi tersebut, terlebih dahulu 

kepada atasannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti 

halnya yang dikatakan oleh Imroatus Sholihah selaku anggota: 

“Saya pribadi akan melihat kepada informasi tersebut akan di 

sampaikan, tapi biasanya kalau mendapatkan informasi 

apapun itu dari luar UKM UKI, saya akan menyampaikan 

informasi tersebut ke pengurus atau BPH langsung terlebih 

dahulu. Karena agar tidak adanya kesalahpahaman 

komunikasi atau bagaimana. Sekiranya juga lebih tepatnya 

kepada mereka.”
5
 

 

       Dari hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa 

komunikasi dari atas ke bawah maupun sebaliknya berjalan cukup 

baik dalam UKM UKI Ulin Nuha. Keduanya digunakan secara 

efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sehingga komunikasi 

antara pengurus dan anggota berjalan dengan semestinya. 

                                                             
4 Lihat wawancara nomor  09/W/25-VII/2019., 1. 
5 Lihat wawancara nomor  10/W/30-VII/2019., 3. 
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c. Komunikasi Horizontal 

           Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan diantara orang-

orang yang sama tingkatan otoritasnya didalam organisasi.
6
 

Penyampain pesan seperti ini di UKM UKI Ulin Nuha biasanya 

terjadi ketika ada sebuah koodinasi tugas-tugas atau informasi yang 

di dapatkan, misalnya dari wawancara yang peneliti dapatkan salah 

satu pengurus dalam mengkoordinir anggota di devisinya agar tiap-

tiap anggota dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

“Kalau saya pribadi mengkoordinir divisi saya, tidak saya 

perketat hanya saja sifatnya di fleksibel jadi nanti kalau kita 

perketat takutnya ada yang tertekan malah keluar dari devisi. 

Jadi saya sifatnya fleksibel Apabila ada anggota yang aktif 

dalam kegiatan, dan apabila ada yang tidak aktif kita minta 

bantuan seperti pemikiran konsep. Jadi kita memanfaatkan apa 

yang disumbangkan oleh anggota tersebut.”
7
 

  

      Selain untuk membagi sebuah tugas, komunikasi horizontal 

juga sering di gunakan dalam berdiskusi untuk menyampaikan 

suatu ide. Jadi sebelum ide anggota disampaikan kepada atasan, 

biasanya mereka saling berdiskusi terlebih dahulu. Cocok atau 

tidaknya ide tersebut diutarakan kepada pengurus agar organisasi 

lebih baik lagi. 

      Komunikasi horizontal dalam tingkatan menejemen yang sama 

dapat memudahkan terwujudnya suatu kerjasama dalam 

                                                             
6 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, 124. 
7 Lihat wawancara nomor 05/W/24-VII/2019, 2.  
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melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan bersama selain itu juga 

dapat menunjang satu sama lainnya terutama dalam pengembangan 

kerjasama dan juga hubungan komunikasi dengan sederajat 

menjadi lebih akrab. 

2. Pola rantai 

 

 

Pola rantai sama dengan pola lingkar kecuali bahwa para anggota yang 

paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja.
8
 Pola 

rantai disini adalah proses penyampaian informasinya secara bertahap. 

Orang yang berada di posisi tengah-tengah lebih berperan sebagai 

pemimpin daripada mereka yang berada di posisi lain. 

     Beberapa anggota UKM UKI Ulin Nuha ada yang tidak dapat 

berkomunikasi secara langsung kepada pengurus maupun pimpinannya, 

maksudnya tidak dapat berkomunikasi adalah merasa kurang percaya diri 

atau sungkan dalam menyampaikan suatu informasi maupun pendapat 

apabila langsung kepada atasannya. Maka dari itu beberapa anggota 

membutuhkan perantara dalam menyampaikan pesannya, biasanya perantara 

tersebut adalah temannya sendiri yang dekat dengan pengurus agar pendapat 

atau informasi yang anggota punya bisa tersampaikan.  

                                                             
8 https://pakarkomunikasi.com/pola-komunikasi-organisasi. Diakses pada Rabu 24 April 2019 

pukul 11:05 WIB. 

Anggota Anggota 
Pengurus/Pemimpin 

https://pakarkomunikasi.com/pola-komunikasi-organisasi
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“Kalau saya di UKM UKI ini, kalau ingin mengutarakan pendapat 

atau seperti itu pertama kali saya ke sesama anggota dulu dimana 

sesama teman yang lebih dekat sama saya baru nanti baru nanti kepada 

pengurus. Tapi itu juga yang menyampaikan teman saya, jadi saya 

cerita itu ke teman saya yang lebih dekat sesama pengurus dan 

disampaikan langsung kepada teman saya. Karena kalau misalnya saya 

langsung ke pengurus itu sepertinya sungkan”
9
 

 

Pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa pola komunikasi rantai juga 

terjadi di dalam komunikasi organisasi di UKM UKI Ulin Nuha karena 

mampu membangun kepuasan tersendiri dari anggota tersebut. 

 Komunikasi merupakan hal yang mengikat kesatuan organisasi. 

Komunikasi membantu anggota-anggota organisasi mencapai tujuan 

individu dan juga organisasi, merespon dan mengimplementasi perubahan 

organisasi, mengkoordinasikan aktivitas organisasi, dan ikut memainkan 

peran dalam hampir semua tindakan organisasi yang relevan. Berdasarkan 

wawancara beberapa orang komunikasi yang bersifat formal sering mereka 

gunakan. Untuk menyampaikan suatu pendapat, maupun masukan untuk 

organisasi beberapa lebih sering menggunakan rapat atau musyawarah 

besar dalam menyampaikan sesuatu yang mereka inginkan. Mereka 

mencari moment apabila di buka suatu forum tentang penyampaian suatu 

ide, yang menurut mereka akan cepat di tanggapi karena ketika 

musyawarah atau rapat besar semua pihak atau struktur organisasi 

berkumpul. 

 

                                                             
9 Lihat wawancara nomor 16/W/24-VII/2019., 1. 
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B. Analisis Sistem Pengaderan di UKM UKI Ulin Nuha 

Pada umumnya Sistem pengaderan merupakan sebuah mekanisme yang 

selalu dilakukan secara terstruktur dan bertahap dengan memiliki arah dan 

tujuan yang jelas serta memiliki pokok-pokok pedoman yang baku. Tujuan 

dari di adakannya sistem pengaderan tentunya dapat memberikan hasil baik 

dan tolak ukur dalam sebuah organisasi yang akan memiliki regenerasi 

penerus dalam memperjuangkan cita-cita suatu organisasi.  

       Satu hal yang penting dalam sebuah pengaderan yakni manusia yang 

menggerakan dan menjalankan organisasi tersebut. Dalam pengertian ini, 

pengaderan dalam organisasi UKM UKI Ulin Nuha tidak dapat dilaksanakan 

apa bila tidak ada sumber daya manusianya, karena SDM disini adalah 

sebagai objek dalam pengaderan itu sendiri. Jadi dapat di artikan bahwa 

sebuah pengaderan adalah cara untuk menyiapkan SDM-nya agar menjadi 

seorang pemimpin yang dapat membangun peran serta fungsi organisasi 

secara lebih bagus dan siap bekerja secara maksimal demi tercapainnya 

sebuah tujuan organisasi. 

       UKM UKI Ulin Nuha memiliki sistem pengaderan sendiri yang berbeda 

dari organisasi UKM lainnya, dimana di pengaderan UKM UKI Ulin Nuha 

setiap angkatan di bentuk kepengurusan sendiri, mengadakan kegiatan sendiri 

namun tetap dalam bimbingan pengurus inti. Dengan perbedanya sistem 

pengaderan yang ada di UKM UKI Ulin Nuha, peran sebuah kaderisasi tidak 
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luput dari pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik, menjamin 

keberlangsunga organisasi dan sarana belajar bagi anggota. 

       Tujuan diadakan sistem pengaderan  seperti itu di UKM UKI Ulin Nuha 

agar kelak mereka terlatih ketika menjadi pengurus inti. Sistem yang di 

gunakan oleh pengurus UKM UKI Ulin Nuha sama seperti usaha kaderisasi 

internal yang bersifat formal yang ditempuh dengan beberapa cara sebagai 

berikut:
10

 

1. Memberi kesempatan menduduki jabatan pemimpin pembantu. 

2. Latihan kepemimpinan di dalam atau diluar organisasi. 

3. Untuk memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk 

mengikuti program mempersiapkan calon pemimpin yang diselenggarakan 

dalam jangka waktu tertentu. 

4. Memberikan tugas belajar. 

5. Untuk mempersiapkan calon pemimpin yang berkualitas dalam suatu 

organisasi perlu dilakukan kegiatan kaderisasi. 

Walaupun sistem pengaderan mereka berbeda disini pengurus juga 

menerapkan sesuai yang sudah di jelaskan di teori kaderisasi informal.  

Pengurus UKM UKI Ulin Nuha memberikan contoh dan keteladanan, 

bimbingan dan  pengarahan agar generasi selanjutnya menyerap secara 

sengaja atau tidak sengaja sesuatu yang baik, untuk mempersiapkan dirinya 

                                                             
10 Farid Nofiard, “Kaderisasi Kepemimpinan PAMBAKAL (Kepala Desa) Di Desa Hamalau 

Kabupaten Hulu Sunga Selatan., 267. 
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menjadi pemimpin dengan memperlihatkan sikap dan akhlak yang baik 

seperti yang di contohkan Muhammad SAW ketika memimpin umatnya. 

Dalam sistem pengaderan itu sendiri untuk menarik dan mempertahankan 

sesama anggota, pengurus periode 2018-2019 mengadakan suatu kegiatan 

dimana kegiatan tersebut untuk menjaga keharmonisan antar anggota itu 

sendiri. Kegiatan tersebut seperti Ziaroh Wali untuk semua angkatan, kegiatan 

keseharian UKM UKI Ulin Nuha seperti qiroaah, banjari, muhadloroh, dan 

masih banyak yang lain yang sifatnya tetap menjaga silaturahmi yang 

membuat anggota lebih rekat lagi. Untuk kegiatan perangkatan, pengurus 

membuat kegiatan rutin satu bulan sekali yaitu khataman yang dilaksanakan 

di salah satu rumah anggota. Jadi itu sistemnya anjangsana atau berpindah-

pindah tempatnya untuk merekatkan hubungan antar anggota dengan sebaik 

mungkin dan lebih dekat lagi dengan keluarga anggota UKM UKI Ulin Nuha. 

Berdasarkan data yang ada di table 3.8 dapat disimpulkan bahwa terjadi 

penurunan kuantitas kader pada tahun angkatan 2018-2019. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa hal ketika proses perekrutan kader berlangsung, 

seperti halnya waktu penerimaan anggota baru yang terlalu awal sehingga 

banyak mahasiswa baru yang belum tahu dan masih bingung menentukan 

pilihannya guna mengikuti UKM di IAIN Ponorogo.  

Meskipun kuantitas kader menurun akan tetapi semangat dan antusias 

dalam berorganisasi dan mengikuti berbagai kegiatan UKM UKI Ulin Nuha 

luar biasa. Guna mengimbangi semangat dan antusias para kader, pengurus 
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periode 2018-2019 senantiasa berusaha memberikan service terbaik dalam 

mengawal proses pengembangan minat bakat para kader sehingga mereka 

dapat menarik dan mempertahankan anggota demi potensi insan yang dapat 

berkembang dengan optimal kemudian memberikan kontribusinya di UKM 

UKI Ulin Nuha . 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola komunikasi dalam pengaderan yang ada di UKM UKI Ulin Nuha 

adalah pola komunikasi semua saluran atau bintang. Dimana bentuk 

komunikasi ini memberikan kebebasan untuk menyampaikan informasi 

baik itu dari pemimpin ke pengurus, pengurus ke pemimpin, anggota 

ke pengurus maupun anggota dengan pemimpin. Dengan 

implimentasi menggunakan saluran komunikasi dari atas kebawah, 

dari bawah ke atas dan komunikasi horizontal. Selain pola semua 

saluran pola yang di terapkan di UKM UKI Ulin Nuha adalah pola 

rantai, pola yang proses penyampaian informasinya secara bertahap. 

Orang yang berada di posisi tengah-tengah lebih berperan sebagai 

pemimpin daripada mereka yang berada di posisi lain. Komunikasi 

formal juga berperan penting untuk menyampaikan sebuah pendapat 

atau ide di sebuah forum musyawarah. Dalam pola komunikasi semua 

saluran mempunyai kelebihan dimana semua pesan dapat tersampaikan 

secara menyeluruh. Sedangkan pada pola komunikasi rantai, isi pesan 

yang akan di tunjukkan di kawatirkan akan tidak tersampaikan secara 
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menyeluruh. Tetapi, selain mempunyai kekurangan pola komunikasi 

juga mempunyai kelebihan tersendiri bagi anggota-anggota yang kurang 

percaya diri dalam menyampaikan suatu informasi maupun pendapat 

kepada atasan. 

2. Sistem pengaderan di UKM UKI Ulin Nuha tetap menerapkan 

kaderisasi formal dan informal. Namun proses dari pengurus mereka 

saja yang berbeda dalam mengkader anggotaya. Sehingga anggota di 

UKM UKI Ulin Nuha lebih optimal lagi ketika menjadi pengurus inti. 

B. Saran 

        Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah penulis peroleh 

selama melakukan penelit ian, maka peneliti mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa pola 

komunikasi antara pengurus dan anggota berpengaruh secara 

signifikan terhadap kelangsungan organisasi di UKM UKI Ulin Nuha. 

Selain itu diharapkan juga menambah pengetahuan dan pengembangan 

dalam teori pola komunikasi khususnya dalam komunikasi organisasi. 

2. Diharapan setelah adanya sistem pengaderan yang baik, kualitas dan 

kuantitas yang ada di UKM UKI Ulin Nuha semakin bisa lebih baik 

lagi, dan memberikan pengetahuan untuk kalangan organisasi kampus 

khususnya yang berbasis pengaderan dari pengurus ke anggota. 
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