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ABSTRAK 

 
Komunitas pada umumnya terbentuk karena kesamaan yang dimiliki oleh para 

orang-orang yang terlibat didalamnya. Kesamaan tersebut bisa karena hobi ataupun 
visi dan misi. Selain itu ada pula komunitas yang terbentuk karena kesamaan nama 
anggotanya, yakni Paguyuban Asep Dunia (PAD). Awal berdirinya PAD karena rasa 
penasaran seorang Asep Iwan Gunawan yang ingin mengetahui seberapa banyak 
pemilik nama Asep yang dituangkan melalui Facebook Fanpage “How Many There 
Asep in Facebook?” pada tahun 2010. 

Penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui  “Bagaimana pola 
komunikasi komunitas Paguyuban Asep Dunia (PAD) dalam  melestarikan budaya 
Sunda?” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi pasif dan 
dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap satu orang Key Informan dan lima 
orang Informan yang merupakan anggota PAD. Pemilihan informan didasari pada 
pemahaman mengenai sejarah berdiri, pembentukkan anggota, program dan aktivitas 
komunitas. 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa pola komunikasi yang digunakan adalah 
komunikasi satu arah, dua arah dan multi arah. Komunikasi satu arah dilakukan 
menggunakan Website resmi PAD. Untuk komunikasi dua arah menggunakan pesan 
Whatsapp Grup (WAG), dan media sosial seperti : Instagram, Facebook Fanpage dan 
Twitter. Sedangkan untuk komunikasi multi arah terjadi pada saat pertemuan tatap 
muka seperti kegiatan tahunan, Konperensi Asep-Asep, Halal Bi Halal dan Rakornas. 

Selain itu, ditemukan pula bentuk komunikasi Deskriptif, yakni Kelompok 
Tugas (tahap orientasi, tahap konflik, tahap pemunculan, tahap peneguhan), 
Kelompok Pertemuan, dan Kelompok Penyadar. Sementara untuk komunikasi 
Preskriptif (Memberi Petunjuk), serta hambatan-hambatan yang terjadi didalam 
komunitas PAD seperti Hambatan Teknis, Semantik, Psikologis, Fisik, Status dan 
Kerangka Berpikir. 
 
Kata kunci : Pola Komunikasi, Komunitas, PAD 
 

https://lib.mercubuana.ac.id/




