
IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI 

 

Iklim organisasi adalah konsep 

merefleksikan isi dan kekuatan dari 

nilai-nilai umum, norma, sikap, tingkah 

laku dan perasaan anggota terhadap 

sistem sosial. 
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HAKEKAT  

PENGORGANISASIAN 

Ini ceritera tentang empat orang yang bernama: 

Everybody, Somebody, Anybody dan Nobody. 

Ada satu tugas penting yang harus dikerjakan dan 

Everybody diminta untuk mengerjakannya. Everybody 

yakin bahwa Somebody akan mengerjakannya. Sebetulnya 

Anybody dapat mengerjakannya, tetapi Nobody yang 

mengerjakannya.  Somebody marah sebab itu tugas 

Everybody. Everybody pikir bahwa Anybody dapat 

mengerjakannya,  tetapi Nobody sadar bahwa Everybody 

tidak akan mengerjakannya.  Akhirnya, Everybody 

menyalahkan Somebody yang sebetulnya Nobody diminta 

oleh Anybody. 



Siklus Pengorganisasian perubahan iklim  

Proses /  Tahap Pengorganisasian : 

1. Tahap Enactment secara sederhana berarti bahwa 

para anggota organisasi menciptakan ulang 

lingkungan mereka dengan menentukan dan 

merundingkan makna khusus bagi suatu peristiwa 

2. Tahap seleksi,aturan-aturan dan siklus komunikasi 

digunakan untuk menentukan pengurangan yang 

sesuai dengan ketidakjelasan 

3. Tahap retensi,memungkinkan organisasi menyimpan 

informasi mengenai cara organisasi itu memberi 

respon atas berbagai situasi 

 



LANDASAN IKLIM ORGANISASI 

 Rasa tanggungjawab 

 Standar atau harapan tentang kualitas pekerjaan 

 Ganjaran/ reward 

 Rasa persaudaraan 

 Semangat tim 

 



DIMENSI IKLIM KOMUNIKASI 

 Supportiveness 

 Partisipasi membuat keputusan 

 Kepercayaan 

 Keterbukaan 

 Tujuan kinerja yang tinggi 



TINGKAH LAKU SUPPORTIVENESS 

 Anggota organisasi memfokuskan pesan kepada 
kejadian yang diamati 

 Orientasi masalah 

 Spontanitas 

 Empathi 

 Anggota organisasi memperlakukan anggota yang 
lain sebagai teman 

 Anggota organisasi bersifat fleksibel dan 
menyesuaikan diri pada situasi komunikasi yang 
berbeda-beda 



PERSOALAN IKLIM ORGANISASI 

 Persepsi mengenai sumber komunikasi 

 Persepsi tersedianya informasi bagi anggota 

organisasi 

 Persepsi mengenai organisasi itu sendiri 



MENGUKUR KEPUASAN KOMUNIKASI INFORMAL 

 Iklim komunikasi 

 Komunikasi dari supervisi 

 Integrasi organisasi 

 Kualitas media 

 Komunikasi horizontal & informal 

 Perspektif organisasi 

 Komunikasi subordinat/ bawahan 

 Umpan-balik pribadi 



FAKTOR KEPUASAN KOMUNIKASI ORGANISASI 

 Kepuasan dengan pekerjaan 

 Kepyasan dengan ketepatan informasi 

 Kepuasan dengan kemampuan seseorang 

menyarankan penyempurnaan 

 Kepuasan dengan efisiensi 

 Kepuasan dengan kualitas media 

 Kepuasan dengan cara komunikasi teman sekerja 

 Kepuasan dengan keterlibatan dalam komunikasi 

organisasi sebagai suatu kesatuan 



PENGEMBANGAN KARIR 

 Organisasi membuat rencana jangka panjang 

 Organisasi menentukan kebutuhan tenaga kerjanya 

 Organisasi membuat analisis tenaga kerja 

 Organisasi menghitung perbedaan diantara 
sumberdaya manusia yang ada 

 Organisasi menentukan pendidikan yang dibutuhkan 

 Organisasi mengkomunikasikan persyaratan tenaga 
kerja 

 Organisasi menerima dan menginterview calon 
karyawan 

 



Tekom dan penciptaan iklim 

Network theory and analysis 

 Jaringan adalah struktur sosial yang dihasilkan dari 

komunikasi diantara individu-individu dan kelompok-kelompok 

( Littlejohn , 1996:303 ). Menurut Rogers and Rogers “ a 

network is a grouping intermediate in size beetwen the 

individual and the organization. It also is intermediate in the 

degree of structure that is present “. 

 Ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain, maka 

akan terjadi kontak atau hubungan-hubungan, saluran-saluran 

ini menjadi instrumental dalam semua bentuk fungsi social, 

dalam organisasi-organisasi dan di masyarakat secara luas , 

sehingga jaringan merupakan tema yang bermanfaat untuk 

mengorganisasikan semua aspek komunikasi. 

 



Tekom dan penciptaan iklim 

 Teori jaringan komunikasi biasanya diterapkan dalam 

sejumlah organisasi. Ketika suatu jaringan  komunikasi 

terbentuk maka pada setiap hubungan komunikasi 

akan terjadi gerak atau informasi dari seseorang ke 

orang lain, sehingga berpengaruh kepada orang-

orang yang terlibat pada proses komunikasi. 

Pengaruh jaringan komunikasi di dalam suatu 

organisasi ada dua macam yaitu : pengaruh pola pikir 

dan pengaruh pada pola perilaku. Anggota 

organisasi akan saling berinteraksi sehingga dapat 

menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dalam 

organisasi itu. 

 


