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Konsep Komunikasi Organisasi 

Goldhaber menjelaskan bahwa komunikasi organisasi merupakan proses menciptakan dan saling 

menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain. 

Kemudian, Ia juga menjelaskan bahwa komunikasi organisasi bertujuan untuk mengatasi 

lingkungan yang tidak pasti dan selalu berubah ubah. Lebih lanjut ia menjelaskan tujuh konsep 

dalam komunikasi organisasi 

1. Proses: Organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang dinamis. Oleh karena itu, proses 

dibutuhkan agar dapat menciptakan serta saling menukar pesan diantara anggotanya. Dimana 

gejala ini terjadi secara terus menerus sehingga dikatakan sebagai suatu proses.   

2. Pesan: Dalam komunikasi organisasi pesan menjadi suatu hal yang sangat penting. Seseorang 

dalam organisasi harus mampu menciptakan dan menerima pesan dengan baik dan pesan yang 

baika adalah pesan yang mampu diterima sama seperti apa yang disampaikan 

3. Jaringan: Organisasi ibarat sebuah jaringan yang terdiri atas serangkaian seri. Seri ini terdiri atas 

sekumpulan orang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu. Sekumpulan orang tersebut 

kemudian menjalankan tugas, fungsi, dan perannya masing-masing dalam sebuah organisasi. 

4. Keadaan Saling Tergantung: Hal ini sudah menjadi sifat organisasi sebagi suatu sistem terbuka. 

Ketergantungan dibutuhkan bilamana suatu bagian tidak berfungsi sebagaimana mestinya akan 

mengganggu kinerja dari bagian lain juga.   

5. Hubungan: Organisasi sebagai suatu sistem sosial. Fungsi dari beberapa bagiannya dijalankan 

oleh manusia bergantung kepada hubungan diantara manusia-manusia itu sebagai anggotanya. 

6. Lingkungan: Lingkungan adalah semua totalitas baik fisik maupun sosial yang diperhitungkan 

dalam pengambilan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem yang disebut organisasi. 

lingkungan ini dapat dibedakan atas lingkungan internal dan eksternal organisasi.  

7. Ketidakpastian: Dalam komunikasi organisasi, posisi ketidakpastian disini adalah untuk 

memenuhi kesediaan informasi yang tersedia juga informasi yang diharapkan. 

Makna Komunikasi Organisasi 

1. Perspektif Subjektif 

Dalam perspektif ini pemaknaan komunikasi organisasi sebagai proses penciptaan makna atas 

interaksi diantara unit-unit organisasi yang menciptakan mengelola, bahkan mengubah 

organisasi. Fokus dalam pemaknaan yaitu sebuah cara yang dilakukan individu sebagai anggota 

organisasi berinteraksi dan menciptakan makna atas peristiwa komunikasi yang terjadi.  

 



2. Perspektif Objektif 

Dalam perspektif ini ditekankan tentang pemaknaan komunikasi organisasi.  Penekanan dapat 

dilihat dari perannya sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi 

dalam suatu organisasi. 

Selain itu, fokus dalam pemaknaan ini adalah penanganan pesan yang meliputi, menerima, 

menafsirkan dan bertindak berdasar informasi yang diperoleh dalam suatu organisasi. 

Komunikasi disini dipandang sebagai alat untuk merekayasa organisasi yang memungkinkan 

individu mampu beradaptasi dalam lingkungan organisasi. 

 


