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ABSTRAK
Perubahan bentuk organisasi yang awalnya merupakan kelompok dengan bidang pelayanan
berbeda mulai dari anak-anak, buruh, korban bencana alam hingga kaum religius maupun
terpelajar ini berdiri sendiri-sendiri lalu menjadi divisi-divisi dengan satu yayasan yang
menaungi tentunya akan muncul kompleksitas yang tinggi dalam proses komunikasi dalam
divisi hingga yayasan. Kegitan komunikasi yang terjadi ditambahkan dengan berbagai
kegiatan yang dilakukan dalam yayasan membentuk iklim komunikasi. Penelitian ini ingin
menjelaskan iklim komunikasi di Yayasan Kasih Bangsa Surabaya (YKBS) yang terbentuk
dari gabungan empat divisi yaitu SMM, Wadas, SRK dan PPS dalam pendampingan yang
berbeda namun sama-sama bergerak di bidang pelayanan sosial. Dengan metode deskriptif
kualitatif diharapkan mendapat data yang mendalam dan mengandung suatu makna yang
dapat mendukung ditemukannya iklim komunikasi organisasi yang sedang diteliti dalam
kehidupan sehari-hari di YKBS.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan iklim komunikasi YKBS ini tergolong positif atau
suportif berdasarkan enam indikator pembentuk iklim komunikasi ideal yaitu iklim
kepercayaan, kejujuran, pembuatan keputusan bersama, keterbukaan dalam komunikasi ke
bawah, mendengarkan dalam komunikasi ke atas, serta perhatian pada tujuan-tujuan
berkinerja tinggi.
Kata kunci: yayasan sosial, iklim komunikasi, perubahan organisasi
PENDAHULUAN

Yayasan pada mulanya adalah

Keberadaan yayasan merupakan
kebutuhan

bagi

masyarakat

yang

terjemahan dari istilah Stichting yang
berasal dari kata Stichen yang berarti

berharap akan adanya suatu wadah atau

membangun

lembaga yang bersifat serta bertujuan

Bahasa Belanda dan Foundation dalam

sosial,

Bahasa Inggris. (Kamus Umum Bahasa

keagamaan

dan kemanusiaan.

Sifat dasar manusia sebagai mahkluk
sosial yang tidak dapat hidup seorang diri
serta

mempunyai

memperhatikan
sosial

nasib

sesamanya.

keinginan
dan
Dengan

Proses

dalam

berdirinya

yayasan

di

untuk

Indonesia sudah ada sejak lama sebelum

kebutuhan

lahirnya Undang-Undang Yayasan dan

adanya

dasarnya

hanyalah

masyarakat.

keagamaan dan kemanusiaan manusia itu

yayasan

dapat

berkembang

dengan

mendirikan

Indonesia, 1990)

yayasan, maka segala keinginan sosial,

diwujudkan

atau

adanya

Hal

yang

kebiasaan
ini

ada

dengan

dalam

menyebabkan
di

pesat

Indonesia
jumlahnya

lembaga yang dapat diakui dan diterima

dalam masyarakat tanpa aturan yang

keberadaannya di masyarakat.

jelas. Akibat lain yang muncul adanya
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yayasan yang disalahgunakan sehingga

Saat ini yayasan atau foundation

menyimpang dari tujuan semula yang

merupakan

berprinsip

hukum dengan bidang kegiatan yang

non

profit

serta

sosial

organisasi yang

sosial,

berbadan

keagamaan dan kemanusiaan yang status

bersifat

keagamaan

hukum sebagai badan dan subyek hukum

kemanusiaanyang dapat didirikan dengan

belum memiliki kekuatan hukum yang

persyaratan formal yang ditentukan dalam

kuat.

perundang-undangan.

Di

dan

Indonesia,

Hal ini juga terjadi pada Sanggar

peraturan yang terkait dengan yayasan

Merah Merdeka (SMM) yang sudah berdiri

sudah diatur dalam Undang-Undang atau

sejak 1998 dan sekarang bertempat di

UU Nomor 28 Tahun 2004. Dalam rapat

Bendul Merisi Surabaya dengan tujuan

paripurna DPR yang diadakan tanggal 7

melayani

anak-anak

September

keluarga

kurang

dari

keluarga-

mampu

dan

2004

menyetujui

undang-

undang mengenai yayasan dan disahkan

menghadirkan sapaan cinta Allah kepada

oleh

mereka, Wadah Asah Solidaritas (Wadas)

Soekarnoputri, pada tanggal 6 Oktober

yang

2007

2004. Dengan landasan tersebut empat

merupakan lembaga pendampingan buruh

kelompok mulai dari SMM, Wadas, SRK

industri

Solidaritas

dan PPS yang merupakan karya sosial

Relawan untuk Kemanusiaan (SRK) lahir

para imam dan bruder Congregation of the

dari pengalaman mengorganisir bantuan

Mission (CM) di kota Surabaya dijadikan

korban bencana alam pada tsunami Aceh,

satu dan menjadi Yayasan Kasih Bangsa

gempa Padang, gempa Jogja dan letusan

Surabaya (YKBS) yang menjadi payung

Merapi yang menyediakan diri menjadi

bagi karya sosial selanjutnya.

sudah

dan

ada

sejak

tahun

perkebunan,

kelompok siap siaga yang mengkoordinir
donatur,

mengerakkan

RI,

Megawati

Dengan diaturnya yayasan dalam

dan

sebuah undang-undang, banyak sekali

menangani korban agar setiap orang yang

dampak yang terjadi dalam perubahan

berada

darurat

organisasi

memperoleh sentuhan manusiawi dan

kumpulan

saja

bantuan seperlunya, terakhir adalah Pusat

yayasan

formal.

Pengembangan Sosial (PPS) yang ada

dilakukan

dalam

perubahan sosial yang tak bisa sekedar

menjadi hal yang dapat dianggap sebelah

ditunggu, tetapi harus diperjuangkan lewat

mata. Yayasan dituntut dapat menjalankan

analisis dan latihan yang serius dan

kehidupan

berkelanjutan.

ini

profesional. Agar dapat menjalankan nilai

awalnya hanya menjadi organisasi yang

profesionalisme tersebut, yayasan yang

melakukan pelayanan sosial tanpa belum

merupakan

mempunyai dasar hukum yang kuat.

adanya koordinasi yang baik diantara

dalam

relawan

Presiden

keadaan

Empat

kelompok

yang

awalnya

lalu

sebuah

menjadi

sebuah

Pelayanan
yayasan

tidak

organisasinya

sebuah

yang

organisasi

lagi

secara

perlu
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anggota organisasinya.

sosial yang tidak hanya di Surabaya,

Menurut Shcein dalam eJournal
Ilmu Komunikasi, organisasi merupakan

bahkan terjauh pendampingan buruh di
Banyuwangi.
Koordinasi menjadi suatu bagian

“koordinasi sejumlah kegiatan manusia
yang telah direncanakan untuk mencapai
maksud dan tujuan tertentu bersama
melalui pembagian tugas dan fungsi serta
melalui serangkaian wewenang dan
tanggung jawab.” (Sartika, 2014)

yang penting dalam menjalankan suatu
organisasi agar setiap anggotanya dapat
menjalankan tugas dan tanggung jawab
tanpa adanya tumpang tindih pekerjaan,
sehingga dapat tercapai tujuan bersama

Menurut tokoh lain, Muhammad
(2007),

organisasi

Untuk

mendukung

koordinasi,

bentuk sistem yang terbuka dari aktivitas

koordinasi

yang terkoordinasi atau diatur oleh dua

proses komunikasi. Pengiriman dan juga

orang atau lebih agar dapat mencapai

penerimaan berbagai pesan organisasi

tujuan

yang

Berdasarkan

kedua

kebutuhan

proses

suatu

bersama.

merupakan

organisasi.

penyampaian

menggunakan

terjadi

dalam

didalamnya

kelompok

formal

definisi organisasi tersebut, satu unsur

maupun informal ini yang disebut dengan

penting

komunikasi organisasi (Wiryanto, 2008).

yang

ada

organisasi

adalah

sehingga

tujuan

di

dalam

adanya

suatu

koordinasi

bersama

dalam

organisasi dapat tercapai.

dan kegiatan-kegiatan

dan

mendefinisikan
adalah

Proses mengintegrasikan tujuantujuan

Pace

suatu

penafsiran

Faules

(2013)

komunikasi

organisasi

pertunjukkan

pesan

di

dan

antara

juga

unit-unit

menurut

komunikasi yang menjadi bagian dari

Handoko (2003) yang perlu dikoordinasi

organisasi. Unit komunikasi organisasi

dalam organisasi dibagi ada tiga tingkatan

yang

mulai manajemen bawah, manajemen

dalam suatu jabatan yang termasuk dalam

menengah

tingkatan manajemen di Yayasan Kasih

puncak.

dan

tentunya

Semakin

manajemen

banyak

anggota

Betapa sulitnya mengontrol proses

adalah

seseorang

Bangsa Surabaya.

organisasi maka semakin kompleks pula
proses koordinasi yang akan dilakukan.

dimaksudkan

Dalam komunikasi yang sehari-hari
terjadi

dalam

organisasi,

terbentuklah

suatu lingkungan internal yang digunakan

manajemen yang ada di berbagai daerah

untuk

menggambarkan

tanpa menggunakan proses koordinasi

keseluruhan

yang baik. Tanpa adanya koordinasi tentu

pesan yang tersampaikan. Dalam persepsi

saja sumber daya tersebut tidak akan

para

dapat dikelola secara efektif dan efisien.

lingkungan

Hal inipun terjadi pada Yayasan Kasih

berkesan

Bangsa Surabaya yang bergerak di bidang

seperti ramah, terbuka, birokratis, atau

lingkungan

karyawan,

pesan

internal
dalam

situasi
kerjamelalui

yang

organisasi

suasana

muncul
dapat

sehari-hari
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penuh kecurigaan. Selanjutnya, pesan

hubungan-hubungan

dalam komunikasi ada yang disampaikan

dialami

baik verbal maupun non-verbal, jenis „isi‟

lingkungan

pesan maupun „rasa‟ dalam pesan dan

sebuah iklim komunikasi dalam suatu

„gaya‟

ragam.

organisasi.

dalam

dikatakan

pesan

pun

Selanjutnya,

beraneka

pesan-pesan

anggota

personal

organisasi

kerja

dapat

Secara
bahwa

yang

di

dalam

membentuk

singkat
iklim

dapat

komunikasi

komunikasi di lingkungan kerja dapat

mencerminkan bagaimana pengalaman

dipersepsikan informatif atau evaluatif,

empiris karyawan tentang komunikasi dan

dalam nada membantu atau mengecam,

perlakuan atasan terhadap dirinya dan

dengan

atau

segenap karyawan, maupun hubungan

persaudaraan. Yang terakhir, peristiwa

dan komunikasi, sikap, dan pengertian

yang

yang

gaya

terkait

sinis,

menggurui,

dengan

pesan

adalah

kejadian melalui tindakan, perlakuan, dan

berkembang

di

antara

sesama

karyawan.

interaksiyang berbingkai tempat, waktu,

Selanjutnya Redding dalam Pace

dan situasi yang dianggap penting oleh

dan Faules (2013) beranggapan bahwa

karyawan, seperti ketika terjadi upacara,

iklim komunikasi organisasi itu jauh lebih

perayaan,

penting

perubahan,

pembaharuan,

dibandingkan

dengan

kegagalan bahkan sampai adanya konflik.

keterampilan atau teknik komunikasi agar

Dalam hal ini, kualitas pesan dan juga

dapat menciptakan suatu organisasi yang

peristiwa yang terkait dengan pesan, pada

efektif. Pernyataan inilah yang dilanjutkan

dasarnya

dalam mendefinisikan iklim komunikasi

berhubungan

dengan

kompetensi dan latar komunikasi.
Berbagai kegiatan atau kejadian

organisasi

sebagai

kualitas

dalam

lingkungan

internal

organisasi

yang

yang terjadi dalam organisasi dianggap

dialami

sebagai

perlakuan

anggotanya mencakup persepsi segenap

terhadap

karyawan mengenai pesan dan peristiwa

karyawan. Oleh karena itu, mulai dari

yang terkait dengan pesan dan terjadi

lingkungan internal, pesan, serta peristiwa

dalam

yang mengandung pesan ini dianggap

komunikasi dianggap penting pula karena

mengandung

terkait

manifestasi

organisasi

dan

dari

manajemen

makna

penting

bagi

secara

organisasi.

dengan

karyawan. Tanggapan atas makna penting

perasaan

ketiga

pembuatan

hal

tersebut

nampak

melalui

pribadi

yang

oleh

tiap-tiap

Adanya

semangat,

hati,

berpengaruh

keputusan

dan

iklim

dan
pada

tindakan-

pengertian, sikap, semangat, dan rasa

tindakan sebagai anggota organisasi yang

puas karyawan baik positif atau negatif

mempunyai hubungan interdependen dan

yang mengarahkan mereka pada kerja

saling mempengaruhi satu dengan yang

sama

lainnya.

sesama

dengan

atasan

karyawan.

maupun

Dengan

antar

demikian,

Melihat

pentingnya

peran
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komunikasi

dalam

suatu

organisasi,

efektivitas proses komunikasi yang ada

serta mengingat banyaknya anggota yang
terlibat didalamm suatu organisasi.

akan menentukan kesuksesan organisasi

Hambatan

tersebut

tentunya

dalam jangka pendek maupun jangka

menjadi salah satu pengganjal dalam

panjang. Efektivitas organisasi terletak

organisasi

pada efektivitas komunikasinya sebab

bersama. Hambatan komunikasi dalam

melalui

organisasi yaitu mulai dari hambatan

komunikasi

yang

baik

dapat

menghasilkan pemahaman yang sama

dalam

antara

semantik,

pengirim

dan

juga

penerima

untuk

proses

mencapai

tujuan

komunikasinya,

psikologis,

manusiawi,

informasi pada semua tingkatan dalam

organisasional

organisasi. Iklim komunikasi inilah yang

Beberapa

menjadi salah satu faktor yang berperan

ditemukan pada penelitian yang telah

agar komunikasi di yayasan menjadi lebih

dilakukan sebelumnya.

efektif.

dan

fisik,

antar

hambatan

pribadi.

tersebut

sudah

Meskipun hambatan komunikasi
Pentingnya

iklim

komunikasi

bukanlah

menjadi

satu-satunya

terhadap sebuah organisasi tampaknya

penghambat dalam organisasi, tetapi tentu

tidak dapat diragukan lagi, bagaimana

saja harus dicari solusinya. Mengingat

menciptakan sebuah keadaan komunikasi

bahwa

yang

terpenting

kondusif

hubungan

sangat

antara

mempengaruhi

anggota

komunikasi
dalam

adalah

unsur

organisasi,

maka

organisasi.

hambatan tersebut dapat mengganggu

Menurut Guzley (Merrlintya, 2015), iklim

efektivitas komunikasi organisasi. Seperti

komunikasi

yang

juga

mempengaruhi

telas

dijelaskan

pengakuan, penerimaan, dan realisasi

diharapkan

dengan

tujuan-tujuan

komunikasi

yang

organisasi

dan

sistem

sebelumnya,
adanya

iklim

baik

dapat

kepercayaan dan nilai, yang mempunyai

menyelesaikan hambatan yang ada di

dampak pada pemeliharaan kebanggaan

dalam komunikasi organisasi.

sebagai anggota organisasi atau niat

Peneliti

untuk bertahan dan tidak keluar dari suatu

karena

organisasi tentunya.

sangat

Dalam

pelaksanaan

kegiatan

memiliki

memilih
tingkat

kompleks

komunikasinya.

karya

sosial

variasi

dalam

yang

kegiatan

Kompleksitas

organisasi tentu tidaklah selalu berjalan

komunikasi

tersebut

dengan mulus-mulus saja, tentunya akan

sosialitas

manusia

banyak terjadi hambatan. Hambatan yang

kompleks.Paus

sering

menuliskan dalam Centesimus Annus,

muncul

komunikasi.

Hal

adalah
ini

hambatan

terjadi

sejalan

kegiatan

Yohanes

dengan

yang
Paulus

juga
II

karena

komunikasi adalah kunci utama dalam
usaha mencapai kesuksesan organisasi

“…pokok pembahasan dan, dalam
arti tertentu, prinsip pemandu ensiklik
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Paus Leo dan seluruh ajaran sosial Gereja
adalah
pandangan
tentang
pribadi
manusia dan nilai unik pribadi….” (CA art.
11).”
Fokus utama dalam ajaran sosial
Gereja adalah pribadi-pribadi manusia
yang konkret dan juga historis. Artinya,
manusia yang lengkap dengan segala
aspek dan dinamika kehidupannya (Romo
Rudy Hermawan,
menyebabkan

2008).Hal ini

karya

sosial

yang

memiliki

banyak aspek yang harus diperhatikan.
Variasi bentuk pelayanan yang dilakukan
pun akan semakin beragam terutama ada
empat divisi di dalam Yayasan Kasih
Bangsa Surabaya.

fungsional) dalam suatu organisasi untuk
mencapai

tujuan

secara

efektif

juga

efisien. Menurut definisi tersebut, dalam
organisasi

ada

tingkatan

yang

Tingkatan

departemen
perlu

diintegrasikan.

manajemen

dikoordinasi

dalam

ataupun

yang

perlu

organisasi

dibagi

menjadi tiga tingkatan yang berbeda yaitu
(1) manajemen bawah (Low Management)
adalah tingkat yang paling rendah dalam
organisasi

yang

memimpin

serta

mengawasi tenaga operasional yang biasa
disebut

manajemen

manajemen

lini

pertama;

menengah

(2)

(Middle

Management) meliputi beberapa tingkatan
dalam organisasi yang membawahi dan

Keunikan yang lain adalah adanya
peran pemuka agama Katolik yaitu Romo
yang menjadi pemimpin dalam yayasan
dengan pegawai yayasan serta pelayanan
yang dilakukan tidak hanya dilakukan
pada umat Katolik melainkan masyarakat
umum.

juga mengarahkan kegiatan para manajer
lainnya

dan

kadang

beragamnya (heterogen) sumber daya

karyawan

operasional; (3) manajemen puncak (Top
Management)

inilah

bertanggungjawab

atas

yang
keseluruhan

manajemen dalam organisasi.
Semakin

Hal ini akan berdampak pada

juga

kompleks

suatu

organisasi maka semakin kompleks pula
proses koordinasi yang harus dilakukan.

manusia yang harus dikoordinasi yayasan.
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti
menarik

pertanyaan

besar

yaitu

bagaimana iklim komunikasi di Yayasan
Kasih Bangsa Surabaya.

Komunikasi Organisasi. Dalam
bukunya

yang

berjudul

Komunikasi

Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja
Perusahaan,

definisi

komunikasi

organisasi menurut R. Wayne Pace dan
KAJIAN TEORI

Don F. Faules (2013)

Organisasi.
(2007)

Menurut

organisasi

Handoko

adalah

proses

pengintegrasian dari tujuan dan berbagai
kegiatan

pada

satuan-satuan

terpisah

(departemen

atau

yang
bidang

“Pertunjukkan dan penafsiran pesan
diantara
unit-unit
komunikasi
yang
merupakan bagian dari suatu organisasi
tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unitunit
komunikasi
dalam
hubungan–
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hubungan hierarki antara yang satu
dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu
lingkungan.”

kemampuan

individu

menyampaikan

untuk

pesan

atau

dapat
informasi

dengan baik, lalu menjadi pendengar yang
Komunikasi atau kegiatan bertukar

baik, dapat menggunakan berbagai media

informasi adalah inti suatu sistem sosial

audio-visual

atau organisasi. Komunikasi yang juga

penting

menjadi alat penghubung tiap individu

komunikasi hingga berjalan efektif dalam

dalam

suatu

organisasi.

Oleh

karena

itu,

juga

pula

merupakan

dalam

organisasi.

bagian

melaksanakan

Komunikasi

ini

pencapaian

tujuan

organisasi

sangat

merupakan keterampilan yang terpenting

bergantung

pada

efektivitas

proses

dalam kehidupan setiap manusia dan juga

komunikasi dalam suatu organisasi untuk

organisasi. Bentuk komunikasi tertinggi

dapat mencapai tujuan bersama.

adalah komunikasi empatik yang memiliki

Dalam

komunikasi

organisasi

makna

melakukan

komunikasi

untuk

menurut Sendjaja dalam jurnal interaksi

mengerti dan memahami karakter dan

(Merrlintya, 2015) ada beberapafungsi

maksud dan peran orang

komunikasi

menerima pesan (Knutson, et al., 2003).

organisasi,

salah

satunya

lain yang

adalah fungsi persuasif yang digunakan
Iklim

dalam mengatur suatu organisasi. Dalam

Komunikasi

Organisasi.

fungsi ini dipercaya bahwa kekuasaan

Semua anggota dalam suatu organisasi

serta

selalu

saling berinteraksi dan menimbulkan suatu

mendapatkan hasil sesuai dengan yang

iklim komunikasi tertentu. Seperti iklim fisik

diharapkan. Karena hal inilah, banyak

yang merupakan keadaan cuaca yang

pimpinan

dapat mempengaruhi aktivitas seseorang,

kewenangan

yang

tidak

lebih

akan

suka

untuk

menggunakan persuasi pada bawahannya

begitu

daripada

mempengaruhi berbagai hal yang terjadi di

memberi

perintah.

Sebab

pula

pekerjaan yang dilakukan secara sukarela

dalam

oleh

meliputi

karyawan

akan

menunjukkan

dengan iklim

organisasi.

Iklim

berbagai

persepsi

komunikasi

komunikasi
mengenai

kepedulian yang lebih besar dibanding

pesan dan peristiwa yang berhubungan

apabila

dengan pesan yang terjadi dalam suatu

pimpinan

memperlihatkan

kekuasaan dan kewenangannya saja.
Emerson
Sunarjo

(1995)

yang

organisasi (Pace dan Faules, 2013:147).

dikutip

dalam

Iklim komunikasi organisasi inilah

menambahkan

bahwa

yang dapat berpengaruh dalam cara hidup

komunikasi yang diterima dengan persepsi

pegawai

yang sama hingga mencapai suatu tujuan

menentukan kepada siapa mereka bicara,

atau

sasaran

disukai,

dari

oleh

siapakah

komunikasi

yang

perasaan dan kegiatan kerja mereka,

dikatakan efektif. Selain hal tersebut,

bagaimana perkembangan serta apa yang

adalah

yang

Mulai

ditentukan

komunikator

yang

organisasi.

bagaimana
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ingin dicapai dan juga bagaimana cara

kerja

setiap anggota menyesuaikan diri dalam

sehingga tujuan organisasi tidak dapat

suatu organisasi.

tercapai. Iklim komunikasi yang negatif

Dalam iklim komunikasi, ada dua

organisasi

juga

dapat

yang

tidak

sehat,

mengakibatkan

perilaku yang berpengaruh yaitu sikap

anggotanya

suportif dan defensif. Jack Gibb (dalam

komitmen

Jalaludin

memiliki sense of belonging terhadap

Rakhmat,

2013:132)

menyatakan bahwa sikap suportif yang

Orang

bersikap

defensif

pada

tidak

organisasi

memiliki
dan

tidak

organisasi tempat mereka bekerja.

dapat mengurangi sikap defensif dalam
komunikasi.

menjadi

para

Beberapa alasan pentingnya iklim
komunikasi perlu diperhatikan menurut

apabila ia tidak bisa menerima keputusan,

Hardjana

tidak jujur, dan juga tidak empatis dalam

mengaitkan konteks organisasi dengan

berorganisasi. Oleh karena itu, perilaku

konsep, perasaan dan harapan anggota

komunikasi defensif adalah komunikasi

organisasi;

yang

kepentingan

menjelaskan perilaku anggota organisasi;

pembicara dan bersikap negatif terhadap

(3) dapat memahami dengan lebih baik

penerima pesan komunikasi.

apa

berorientasi

Kebalikan

pada

dari

sikap

defensif

(2007)

yaitu

(2)

yang

(1)

dapat

mendorong

dapat

membantu

anggota

dari

organisasi untuk bersikap dengan cara

adalah perilaku komunikasi suportif yaitu

tertentu;

komunikasi yang berorientasi dan bersikap

keutuhan suatu budaya serta membimbing

positif pada kepentingan penerima pesan

perkembangan budaya tersebut; (5) dapat

komunikasi,

menjembatani praktik-praktik pengelolaan

dalam

secara

komunikasi

demikian,

efektivitas

khusus

tercermin

empatik.

Dengan

komunikasi

(4)

dapat

berperan

dalam

sumber daya manusia.

tidak

Menurut Redding, dengan adanya

hanya terkait dengan pengertian tetapi

iklim

juga penciptaan dan pemeliharaan iklim,

menunjukkan kepada anggota organisasi

motif, sikap saling menghormati, dan rasa

bahwa organisasi tersebut mempercayai

saling mempercayai (Hardjana, 2007).

mereka dan juga memberi kebebasan

Iklim

komunikasi

yang

suportif

komunikasi

organisasi

dapat

dalam mengambil resiko, mendorong dan

yang sering juga disebut positif akan

memberikan

membuat tujuan organisasi dapat terwujud

mengerjakan

sesuai dengan yang diharapkan oleh para

dengan adanya iklim ini menyediakan

anggotanya

informasi

yang

meningkatkan serta mendukung komitmen

mengenai

organisasi,

dalam organisasi. Iklim komunikasi yang

mendengarkan dengan penuh perhatian

defensif

akan

serta memperoleh informasi dan kejujuran

lingkungan

dari anggota organisasi. Adanya anggota

atau

menyebabkan

dan

cenderung

disebut

negatif

terciptanya

akan

tanggung

jawab

tugas-tugas.

terbuka

dalam

Kemudian

dan

cukup

anggota

dapat
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yang aktif memberi apresiasi kepada para

penentuan tujuan; (4) keterbukaan dalam

anggota

komunikasi ke bawah: anggota organisasi

organisasi

lainnya,

dapat

menunjukkan bahwa keterlibatan mereka

dapat

penting bagi keputusan organisasi dan

informasi yang bersifat rahasia serta relatif

juga menaruh perhatian pada pekerjaan

mudah

yang

tentunya berhubungan langsung dengan

bermutu

tinggi

serta

memberi

tantangan. (Pace dan Faules, 2013: 154)
Pace

dan

Faules

(2013)

tugas

dengan

mudah

memperoleh

mereka.

mempengaruhi

memperoleh

informasi

Keterbukaan
kemampuan

yang

anggota

menyatakan dalam bukunya bahwa paling

untuk

sedikit ada enam faktor besar dalam

mereka dengan anggota atau bagian lain;

pembentukan iklim komunikasi organisasi.

(5) mendengarkan dalam komunikasi ke

Enam

(1)

atas: anggota di setiap tingkatan dalam

kepercayaan: anggota organisasi dalam

organisasi baiknya mendengarkan saran

semua tingkat harus berusaha keras untuk

atau laporan masalah yang dikemukakan

mengembangkan serta mempertahakan

anggota di setiap satu tingkat bawahnya

hubungan

adanya

dengan pikiran yang terbuka. Informasi

juga

dari bawahan ini dipandang cukup penting

kredibilitas didukung oleh pernyataan dan

untuk dapat dilaksanakan, kecuali apabila

tindakan;

suasana

ada yang berlawanan dengan aturan

organisasi yang diliputi keterusterangan

organisasi; (6) perhatian pada tujuan-

harus

hubungan-hubungan

tujuan berkinerja tinggi: anggota di semua

dalam organisasi, para anggota mampu

tingkatan menunjukan komitmen terhadap

mengatakan apapun yang ada dalam

tujuan-tujuan

pikiran mereka. Lebih baik apabila bisa

produktivitas

sampai tidak berpikir lagi apakah mereka

rendah, dan juga menunjukan perhatian

berbicara kepada teman, bawahan, atau

besar

atasan;

keputusan

Keenam faktor yang mempengaruhi iklim

bersama: anggota dalam semua tingkat

komunikasi organisasi inilah yang akan

organisasi

menjadi dimensi penelitian.

faktor

tersebut

yang

kepercayaan,

dilandasi

keyakinan,

(2)

dan

kejujuran:

mewarnai

(3)

adalah

pembuatan

diajak

berkomunikasi

dan

mengkoordinasikan

ini

yang

pekerjaan

berkinerja

tinggi,

serta kualitas tinggi, biaya

pada

anggota

organisasi

lain.

berkonsultasi mengenai berbagai masalah
dalam wilayah kebijakan organisasi dan

Hambatan Komunikasi. Adanya

yang relevan dengan kedudukan mereka.

hambatan

Para anggota di semua tingkat diberi

tentunya menjadi salah satu pengganjal

kesempatan

dalam organisasi untuk mencapai tujuan

berkomunikasi

dan

dalam

proses

berkonsultasi dengan manajemen tepat di

bersama.

atas mereka agar berperan dalam proses

dalam komunikasi organisasi yaitu (1)

pembuatan

Hambatan

keputusan

dan

juga

Macam-macam

komunikasi

dalam

Proses

hambatan

Komunikasi:

9

Wono: Iklim Komunikasi Yayasan Kasih Bangsa Surabaya

timbul karena ketidakjelasan informasi

yang terjadi pada Yayasan Kasih Bangsa

yang akan disampaikan; (2) Hambatan

Surabaya.

Semantik: terjadi akibat pemahaman yang

penelitian deskriptif kualitatif merupakan

sedikit mengenai bahasa dan juga istilah-

metode penelitian yang dilandasi oleh

istilah asing yang digunakan dalam pesan;

filsafat postpositivisme dan digunakan

(3) Hambatan Fisik: terjadi akibat ada

untuk

gangguan cuaca, gangguan sinyal, dsb;

dimana

(4) Hambatan Manusiawi: terjadi akibat

instrumen kunci.

Menurut

meneliti

tingkat emosi manusia yang tidak menentu

pada

peneliti

Dengan

Sugiyono

(2012),

kondisi

objektif,

berperan

sebagai

menggunakan

metode

dalam menanggapi informasi atau pesan;

deskriptif kualitatif dalam penelitian inipun

(5) Hambatan Psikologis: berasal dari

diharapkan

gangguan

pengirim

mendalam dan mengandung suatu makna

pesan ataupun penerima pesan sehingga

yang dapat mendukung ditemukannya

informasi tersebut mengalami perubahan;

iklim komunikasi organisasi yang sedang

(6) Hambatan Antar Pribadi: timbul antar

diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif ini

pribadi dalam sebuah organisasi, biasanya

adalah

muncul karena adanya salah paham antar

perhatian kepada masalah-masalah yang

anggota yang menyangkut masalah tugas

sedang

atau wewenang dari anggota yang ada

dilaksanakan di Yayasan Kasih Bangsa

dalam

Surabaya.

kondisi

kejiwaaan

organisasi;

(7)

Hambatan

mendapat

penelitian

terjadi

yang

saat

data

yang

memusatkan

penelitian

Organisasional: biasanya muncul karena
tingkat hirarki, wewenang manajerial dan

HASIL

spesialisasi seperti tingkat pemahaman

PEMBAHASAN

terhadap suatu pesan yang berbeda dan
mengakibatkan terjadinya hambatan.

disimpulkan

komunikasi

itu

bahwa

tidaklah

Peneliti memilih Yayasan Kasih

proses

mudah

dan

payung

bagi

lembaga-lembaga

Surabaya karena mengalami perubahan
organisasi

yang

untuk

perubahan

iklim

suatu

tujuan

dalam

organisasi dan dalam aktivitas lainnya.

karya

sosial para imam dan bruder CM di

membutuhkan jalan yang sangat panjang
mencapai

DAN

Bangsa Surabaya (YKBS) yang menjadi

Dari berbagai hambatan tersebut,
dapat

PENELITIAN

berdampak
komunikasi

pada
dalam

yayasan tersebut. SMM, Wadas, SRK dan
PPS yang sekarang menjadi divisi dalam

METODE

YKBS dulunya merupakan lembaga atau

Penelitian
metode

deskriptif

menganalisis
fenomena

ini

lalu

mengenai

menggunakan
kualitatif

organisasi tersendiri yang berdiri tanpa

untuk

memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan

mengungkapkan

berkembangnya kegiatan yang dilakukan

iklim

komunikasi

dan dibutuhkan pengakuan oleh negara
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agar gerak pelayanan dapat dilakukan

Seperti yang diungkapkan Guzley

dengan lebih baik, kelompok-kelompok

dalam jurnal interaksi (Merrlintya, 2015)

tersebut menjadi satu dengan disahkan

mengenai

dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak

berpengaruh

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

penerimaan, dan realisasi tujuan-tujuan

AHU.454.AH.01.04. Tahun 2010.

organisasi dan sistem kepercayaan dan

Yayasan

yang

akhirnya

mulai

iklim

komunikasi
pada

juga

pengakuan,

nilai. Dampak yang nyata dapat dilihat

beroperasi resmi pertengahan tahun 2011

pada

ini memiliki struktur organisasi yang sudah

organisasi atau niat untuk bertahan dan

lengkap dalam tiga tingkatan yaitu Top,

tidak keluar dari suatu organisasi yang

Middle dan juga Low Management. Yang

tinggi apabila iklim komunikasi dalam

dimaksudkan Top Management adalah

suatu organisasi ditemukan positif atau

pengurus harian YKBS yang berpusat di

suportif. Iklim komunikasi yang negatif

jalan Kinibalu 41 Surabaya yaitu kepala

pada YKBS membuat anggotanya banak

yayasan serta sekretariat, bendahara serta

yang

pengurus

yang

bergabung dalam YKBS. Pada tahun 2012

termasuk Middle Management, adalah

akhir hingga awal 2014 ada tujuh pegawai

koordinator

yang mengundurkan diri dengan berbagai

harian.

tiap

Selanjutnya

divisi.

Terakhir

yang

kebanggaan

memutuskan

sebagai

untuk

tidak

alasan.

karyawan baik yang full-timer maupun

memutuskan untuk tidak lagi bergabung

part-timer yang ada di tiap di tiap divisi.

dalam YKBS pastinya membuat jalannya

Jumlah seluruh anggota dari tiga tingkatan

organisasi menjadi tidak lancar. Jumlah

manajemen tersebut ada enam belas

atau

orang.

dipenuhi agar gerak pelayanan YKBS
sebelumnya

yang

dilakukan pada pertengahan tahun 2014

tidak

komposisi

50%

lagi

termasuk dalam Low Management adalah

Penelitian

Hampir

anggota

yang

terganggu

pegawai

berubah

karena

harus

kurangnya

pegawai sehari-harinya.

mengenai iklim komunikasi di dalam YKBS

Seiring dengan berjalannya waktu,

mendapatkan hasil negatif atau defensif

YKBS tentunya mendapatkan pegawai

yang berarti lingkungan kerja dalam YKBS

baru

tidak sehat, sehingga ada gangguan

sebelumnya ditinggalkan oleh pegawai

dalam mencapai tujuan. Dengan iklim

lama. Penelitian ingin dilanjutkan oleh

komunikasi yang negatif juga berimbas

peneliti karena selama tahun 2014 hingga

pada

bekerja

2016 terjadi pergantian pengurus YKBS

sehingga beberapa tidak lagi memiliki

yang tentunya dengan komposisi pegawai

komitmen dalam yayasan karena tidak lagi

yang berbeda pula. Peneliti melihat dalam

memiliki sense of belonging terhadap

kurun waktu dua tahun ini, karyawan yang

yayasan tempat mereka bekerja.

memutuskan

para

karyawan

yang

untuk

mengisi

hubungan

posisi

kerja

yang

dengan
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YKBS hanya tiga orang dari empat belas

karyawan

jumlah seluruh pengurus YKBS.

menyampaikan usulan dan bertanggung

Adanya

penurunan

jumlah

lebih

banyak

dan

berani

jawab dengan hasil keputusan bersama.”

karyawan yang memutuskan hubungan

Hal ini menunjukkan tidak ada

kerja dengan YKBS dan sangat signifikan

batasan hierarki yang berarti dalam YKBS

antara tahun 2012-2014 sebanyak tujuh

sehingga kepercayaan yang ditunjukkan

orang dengan tahun 2014-2016 yang

lewat

hanya

membawa

tiga

orang

membuat

peneliti

kejujuran

dalam

dampak

berpendapat

positif

dengan

melakukan penelitian lanjutan mengenai

banyaknya ide baru untuk pelayanan

iklim komunikasi dalam YKBS. Peneliti

YKBS selanjutnya tentunya sesuai dengan

menemui

setelah

visi dan misi yayasan yang diingatkan

mendapat data selama dua tahun terakhir

selalu pada setiap anggotanya. Suasana

terkait

yang

pengurus

YKBS

dengan jumlah karyawan dan

besarnya turnover yang terjadi.
Perubahan

yang

sosial

berjalannya

terjadi

pula.

organisasi

untuk

terciptanya

kepercayaan dan kejujuran ini tidak lepas
dalam

dari dimensi iklim komunikasi yang lain.

organisasi ini tentunya berdampak pada
perubahan

mendukung

Dengan

dengan

baik,

Dimensi
bersama

yang

pembuatan

keputusan

memungkinkan

semua

anggota organisasi dalam semua tingkat

pelayanan yang dilakukan pun dapat

diajak

dilakukan dengan baik sehinga visi dan

berkonsultasi mengenai masalah dalam

misi yayasan dapat dicapai dengan efektif

wilayah kebijakan organisasi yang sesuai

dan efisien. Dimensi iklim komunikasi yaitu

dengan kedudukan mereka di YKBS. Para

kepercayaan yang di dalamnya ada unsur

anggota ini sudah diberi kesempatan

keyakinan dan kredibilitas serta didukung

berkomunikasi dan berkonsultasi dengan

oleh

manajemen

pernyataan

dan

tindakan

para

untuk

di

berkomunikasi

atas

adanya

yang

dalam

setahun terakhir yaitu setiap Kamis ke

organisasi sehingga para pegawai dalam

empat untuk top dan middle management.

YKBS ini mampu mengatakan apa yang

Para pegawai dimampukan berperan pula

ada dalam pikiran tanpa khawatir sedang

dalam proses pembuatan keputusan dan

berbicara

sejawat,

juga penentuan cara mewujudkan visi misi

bawahan, atau atasan sudah lebih baik

yayasan lewat rapat koordinasi rutin tiap

dari

didapatkan

divisi setiap jumat dan akan dibawa pada

melalui hasil wawancara dengan Romo

rapat pleno seluruh tingkatan manajemen

kepala YKBS yang menyatakan bahwa

pada hari Selasa minggu kedua setiap

keterusterangan

kepada

sebelumnya.

teman

Hal

ini

“Keaktifan para karyawan sekarang
sangat tinggi dibanding sebelumnya. Para

yang

rutin

melalui

anggota YKBS serta dimensi kejujuran
diliputi

pertemuan

mereka

dan

dalam

bulannya untuk membicarakan programprogram

usulan

atau

yang

sedang
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dikerjakan oleh tiap divisi. Pada dimensi

bahwa

ini para anggota dikondisikan untuk sangat

memberikan

terlibat dalam pengambilan keputusan

dengan keadaan yayasan.

bersama yang tentunya membuat para

Selanjutnya

pegawai

merasa

senang

dan

lebih

dihargai.

yayasan

sudah

upah

yang

berusaha
sesuai

dimensi

pula

iklim

komunikasi kelima yaitu mendengarkan
dalam komunikasi ke atas memungkinkan

Dimensi

adalah

setiap tingkatan dalam YKBS ini dapat

keterbukaan dalam komunikasi ke bawah

mendengarkan saran maupun laporan

dimana setiap pegawai di YKBS dengan

masalah yang dikemukakan tiap angggota

mudah

informasi

dalam setiap tingkat bawahnya dalam

rahasia terlebih lagi yang berhubungan

organisasi dengan pikiran terbuka sedang

langsung dengan tugas mereka saat yang

diperbaiki dalam YKBS dalam setiap

memudahkan pengkoordinasian pekerjaan

pertemuan

mereka dengan orang atau bagian-bagian

bawahan mulai dipandang penting untuk

lainnya dengan baik ini sudah diperbaiki

dilaksanakan, kecuali apabila ada hal

dalam YKBS. Koordinasi yang awalnya

yang berlawanan dengan nilai-nilai yang

belum terstruktur kini mulai dirapikan

ada dalam YKBS. Dalam rapat rutin tidak

dengan

hanya

dapat

adanya

selanjutnya

memperoleh

jurnal

harian

yang

rutinnya.

melulu

Informasi

pemberian

dari

instruksi

dikerjakan oleh tiap divisi agar koordinasi

melainkan diskusi antara koordinator divisi

dapat lebih mudah dilakukan daripada

dengan anggotanya. Kepala YKBS saat ini

menunggu pertemuan mingguan. Hal ini

yaitu Romo Ignasius Suparno CM merasa

pun mempermudah manajemen atas yang

muntuk dimensi ini masih sangat ingin

karyawan divisinya tidak berada di kantor

ditingkatkan. Beliau ingin sekali sebagai

untuk mengetahui perkembangan serta

kepala

hal-hal yang perlu dikoordinasikan segera

mendengarkan langsung setiap saran dari

tanpa menunggu pertemuan rutin. Hal

tiap-tiap pribadi yang ada di dalam YKBS.

rahasia seperti keadaan keuangan YKBS

Tapi

yang merupakan data rahasia yayasan

tahun terakhir, hal ini baru dapat sekali

sosial inipun sudah dibuka pada seluruh

dilakukan di awal tahun 2016 dan karena

anggota YKBS agar setiap anggota tahu

berbagai hal belum dapat dilaksanakan

keadaan yayasan yang sebenarnya dan

kembali. Padahal Romo Parno (panggilan

sense

YKBS

Romo kepala YKBS) sangat berharap bisa

semakin tinggi karena mereka dapat

melakukan dimensi kelima ini dengan ruti

mengetahui kerja keras mereka dalam

karena Beliau pun merasa akan sangat

bekerja sudah berdampak sebesar apa

baik

dalam

langsung

of

belonging

jumlah

terhadap

pemasukkan

serta

penggunaan dana tersebut dan juga tau

yayasan

selama

bagi

dapat

dengan

kempemimpinannya

tiap

pribadi

berbincang

untuk

dengan

rutin

dua

dapat
santai

menyampaikan saran mereka dari hati ke
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hati

agar

feedback

didengarkan

oleh

dapat

langsung

pelayanan yang dituntut dilakukan dengan

tertinggi

hati karena setiap kegiatan pelayanan

pimpinan

sehinga timbul keakraban yang lebih serta

YKBS

iklim komunikasi diharapkan dapat lebih

masyrakat

luas

dan

suportif dari tahun-tahun sebelumnya yang

dampaknya

dapat

dirasakan

dirasa

adanya perubahan sosial tentunya dengan

hambatan

psikologis

dan

organisasionalnya masih tinggi.
Terakhir

dalam

langsung

berhubungan dengan
diharapkan
dengan

kualitas yang tinggi untuk peningkatan

dimensi

iklim

komunikasi adalah perhatian pada tujuan

kualitas hidup manusia dalam berbagai
aspek.

berkinerja tinggi yang dapat dilihat dalam
semua tingkat di YKBS menunjukan suatu
komitmen

terhadap

PENUTUP
Simpulan.

tujuan-tujuan

Penelitian

iklim

berkinerja tinggi, sehinggal produktivitas

komunikasi yang dilakukan pada Yayasan

tinggi serta kualitas pelayanan tinggi,

Kasih Bangsa Surabaya (YKBS) yang

dengan biaya rendah, dan angootanya

merupakan

perhatian satu dengan yang lain. Untuk

agama Katolik ini mengalami perubahan

dimeni terakhir ini YKBS masih berbenah

dalam empat tahun terakhir yaitu tahun

dalam beberapa hal sepeti produktivitas

2012-2014 dan 2014-2016. Dalam dua

tingi tentunya dalam pelayanan perlu

tahun pertama pada penelitian yang sudah

didukung dengan right man on the right

dilakukan oleh peneliti ditemukan iklim

place menurut Romo Parno dan hal ini

komunikasi yang defensif yang merupakan

yang

masih

karyawan

terus

yang

digali

ada.

lebih

baik

sosial

berbasis

dari

setiap

salah satu pemicu karyawan tidak lagi

Menurut

Beliau

memiliki

bahwa setiap pribadi itu bisa berubah
menjadi

yayasan

seiring

komitmen

untuk

bekerja

bersama-sama lagi dalam YKBS.

dengan

Untuk

meningkatkan

iklim

perkembangan yang terjadi, oleh karena

komunikasi dalam YKBS dilakukan usaha

itu YKBS tidak akan berhenti untuk selalu

yang intensif dari anggota manajemen

menyesuaikan

puncak agar setiap anggota yayasan

dengan

minat

pekerjaan

tiap

anggotanya

yang

dilakukan.

Hambatan

pribadi

yang

sedikit

mengganggu

dalam

komunikasi

antar

anggota YKBS pun menjdi perhatian yang

disosialisasikan

ulang

visi

dan

misi

yayasan pada setiap anggota yayasan
agar

dapat

menjalankannya

secara

bersama-sama.

mendapat perhatian agar tiap anggota pun

Peningkatkan frekuensi pertemuan

merasa diperhatikan dan kembali bersama

yang untuk pembahasan kebijakan serta

fokus pada tujuan berkinerja tinggi. Hal ini

kegiatan divisi sudah mulai rutin dilakukan

sangat diperhatikan mengingat pekerjaan

dalam dua tahun terakhir ini. Untuk

yang dilakukan YKBS merupakan kegiatan

pertemuan yang beragendakan evaluasi
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untuk mendengarkan keluhan maupun
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diusahakan

agar

dapat

lebih

sering

dilakukan lagi. Hal ini dilakukan dengan
harapan

semakin

baiknya

komunikasi

yang terjadi antar anggota baik dalam
divisi maupun dengan pengurus YKBS.
Segala aktifitas yang dilakukan dengan
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bekerja di yayasan diharapkan dapat
mengurangi hambatan komunikasi yang
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divisi dapat berkurang dan lingkungan
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