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Fungsi Komunikasi Organisasi
Menurut Sendjaja (1994), fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu ;
1. Fungsi Informatif – Organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi, dimana
setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik guna
kelancaran dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya.
2. Fungsi regulatif – Berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu
organisasi. (Baca juga: Komunikasi Sosial)
3. Fungsi persuasif – Merupakan cara lain dari perintah. Dimana kebanyakan pemimpin organisasi
lebih memilih menggunakan cara persuasif dari pada perintah kepada bawahannya. Hal ini
dikarenakanasumsi terkait penggunaan cara yang lebih halus akan menyebabkan seseorang lebih
menghargai suatu tugas yang dibebankan kepadanya.
4. Fungsi Integratif – Berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota
organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pegerjaanya dengan baik.

Pendekatan Komunikasi Organisasi
Terdapat beberapa pendekatan komunikasi terhadap organisasi, diantaranya :
1.

Pendekatan Sistem

Karl Weick merupakan salah satu ahli yang mempelopori pendekatan sistem dalam studi
komunikasi organisasi. Ia menganggap bahwa sistem hierarki, garis komunikasi, dan prosedur
operasi standar merupakan musuh dari sebuah organisasi. Selain itu, Weick berpandangan bahwa
organisasi sebagai suatu kehidupan organis. Organisasi harus mampu beradaptasi dalam berbagai
kondisi dan perubahan.
Menurutnya, organisasi akan berkembang ketika para anggota memiliki kebebasan dan
komunikasi interaktif. Weick juga melihat bahwa organisasi sebagai suatu proses evolusioner yang
bersandar pada tiga rangkaian proses yaitu penentuan, seleksi dan penyimpanan.

Pendekatan Budaya
Clifort Greetz berpendapat bahwa organisasi merupakan bagian dari suatu budaya. Organisasi
adalah cara hidup bagi para anggota. Cara tersebut digunakan untuk membentuk sebuah realita
bersama serta menjadi pembeda dengan budaya lainya.
Kemudian, budaya dalam organisasi diciptakan oleh interaksi-interaksi para anggotanya. Interaksi
yang sudah bagian dari aktifitas sehari-hari dalam organisasi ini kemudian membentuk suatu
budaya dalam organisasi tersebut, Aktifitas-aktifitas dari para anggota diantaranya meliputi cerita,
simbol-simbol serta aktifitas lainya. Sehingga, dari aktivitas tersebut, muncullah seperangkat
pemahaman dalam organisasi yang kemudian menjadi budaya organisasi.
2.

Pendekatan Kritik

Pandangan ini menganggap bahwa kepentingan organisasi sudah mendominasi hampir disemua
segi kehidupan dalam masyarakat. Pada hakikatnya, kehidupan kita banyak ditentukan oleh
keputusan yang menyangkut kepentingan-kepentingan organisasi seperti perusahaan. Dimana
komunikasi menjadi medium utama didalamnya.

