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ABSTRAK 

 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa 

komunikasi organisasi dalam hal strategi komunikasi merupakan sebuah 

keharusan bagi setiap organisasi guna mewujudkan tujuan bersama. Hal ini 

dikarenakan komunikasi dalam organisasi memiliki empat fungsi informatif, 

regulatif, persuasif dan integratif. 

Diantara organisasi yang cukup intens dalam menerapkan komunikasi 

organisasi dan strategi komunikasi ialah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

Komunikasi organisasi diperlukan oleh HTI guna melakukan penyampaian pesan 

kepada komunikan dalam hal dakwah. Sementara itu sarana dakwah yang mesti 

ditempuh oleh HTI adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai negera Islam 

atau khilafah Islamiyah. 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menemukan gambaran 

komunikasi HTI dan praktik dari strategi komunikasi HTI. Ini penting untuk 

ditemukan karena, melalui pengetahuan dari hasil penelitian ini, peneliti dapat 

merumuskan bagaimana komunikasi organisasi dan strategi komunikasi yang 

tepat dalam dakwah di era modern. 

HTI yang peneliti maksud pada penelitian ini adalah HTI Banyumas. 

Komunikasi HTI yang bersifat instruktif secara umum memberi peluang bagi 

peneliti untuk melihat komunikasi organisasi dan strategi komunikasi HTI secara 

umum hanya dengan melalui HTI Banyumas. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan komunikasi organisasi HTI Banyumas 

menggunakan dua model yaitu komunikasi internal sebagai bentuk instruksi dan 

koordinasi sehingga secara struktur memungkinkan terjadinya komunikasi ke atas, 

komunikasi ke bawah, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal. Selanjutnya 

ialah komunikasi eksternal guna hubungan dengan masyarakat, periklanan, 

promosi dan survaei konsumen yang keseluruhannya untuk melakukan publikasi. 

Adapun pola yang digunakan iala pola instruktif, diplomasi, propaganda dan 

controlling, sedang gaya komunikasinya menggunakan gaya struktural dan 

kultural. 

Sedangkan di dalam melakukan strategi komunikasi sebagai upaya 

mewujudkan khilafah Islamiyah HTI Banyumas dilakukan dalam bentuk turunan 

kegiatan dari tahapan dakwahnya. Tahapan tersebut meliputi tahap kaderisasi, 

tahap interaski dan tahap pengambil alihan kekuasaan. Langkah turunan tersebut 

ialah dengan melakukan komunikasi terhadap komunikan yang dikelasifikasi 

menjadi enam yaitu; anggota, pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, 

pemerintah dan masyarakat umum. 

Adapun pelaksanaan komunikasinya ialah dengan berbagai macam kegiatan 

yang disiapkan secara terprogram dan insidental serta berdasarkan instruksi dari 

DPP HTI meliputi diskusi, Halaqoh Islam dan Peradaban, Kegiatan Rajaban, 

Training, Workshop, Aksi, Gelaran Pustaka dan lain sebagainya. Media 

komunikasi yang digunakan meliputi media cetak dan media elektronik. 

 

 

Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Strategi Komunikasi, Hizbut Tahrir 

Indonesia 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB – LATIN 

Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 158/1987 dan nomor: 0543 

b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif - Tidak dilambangkan ا

 -  ba>‟ Bb ب

 -  ta> Tt ت

 s|a>‟ S|s| S dengan satu titik di atas ث

 - ji>m Jj ج

 ha>‟ H}h} H dengan satu titik di atas ح

 - kha>‟ Khkh خ

 - da>l Dd د

 z|a>l Z|z| Z dengan satu titik di atas ذ

 - ra>‟ Rr ر

 - za>i Zz ز

 - si>n Ss س

 - syi>n Sysy ش

 s}a>d S}s} S dengan satu titik di bawah ص

 d}a>d D}d} D dengan satu titik di bawah ض

 t}a>‟ T{t{ T dengan satu titik di bawah ط

 z}a>‟ Z{z{ Z dengan satu titik di bawah ظ

 ain „ Tanda petik„ ع

 - Gain Gg غ

 - fa>‟ Ff ؼ

 - qa>f Qq ؽ

 - ka>f Kk ؾ

 - la>m Ll ؿ

 - mi>m Mm ـ

 - nu>n Nn ف

 - ha>‟ Hh هػ

 - wa>wu Ww و

 Hamzah - Tanda petik ء

 - ya>‟ Yy ي
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acaan Madd     Bacaan Diftong  

ā = a panjang      = اُْو au 

ī= i panjang      =  ْ ُا a   

ū= u panjang 
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KATA PENGANTAR 
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, 

segala puji bagi Allah atas limpahan Berkah dan Anugerah-Nya, salawat dan 

salam beserta Karunia-Nya semoga selamanya tercurah kepada Nabi Muhammad 

SAW, Pembawa Risalah dan Pemimpin Umat Islam. 

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

kehendak-Nya juga limpahan Rahmat yang diberikan-Nya, peneliti dapat memulai 

sampai menyelesaikan penelitian tesis berjudul “KOMUNIKASI ORGANISASI 

(Studi Analisis Strategi Komunikasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 

Banyumas Sebagai Upaya Mewujudkan Khilafah Islamiyah)”. 

Dalam proses penelitian tesis ini, terbagai rintangan dan cobaan peneliti 

hadapi. Alhamdulillâh peneliti ucapkan, berkat limpahan do‟a, motivasi, 

semangat, dan dukungan dari orang-orang sekitar, peneliti dapat menyelesaikan 

tesis ini. Untuk semuanya itu peneliti ucapkan Jazakumullaahu Khairan Katsiran 

Wa ahsana al-Jazaa. Mudah-mudahan setiap pengorbanan yang telah diberikan, 

baik moral maupun materal dan spiritual, menjadikan amal ibadah di hadapan 

Allah SWT. Aamiin Ya Robbal „Alamiin. 

Tesis ini ditulis dan dipersiapkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian Program Magister Ilmu Agama Islam pada Program 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Semarang. Dalam proses penelitian tesis 

ini, tidak sedikit pihak yang terlibat langsung sesuai dengan perannya, untuk itu 

dengan penuh rasa hormat peneliti menyampaikan terima kasih yang tak terhingga 

kepada : 
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 َوما أَْرَسْلناَك إاِلَّ َرْحَمةً لِْلعالَِميَن

 

 

Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan 

sebagai rahmat bagi alam semesta” (QS. Al Anbiya: 107) 
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