
JURNAL

IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM CHILDHOOD CANCER 

CARE (Studi Deskriptif Kualitatif Iklim Komunikasi Organisasi pada 

Komunitas Childhood Cancer Care di Rumah Sakit Dr.Moewardi Surakarta)

Oleh:

ELISA DWI WULAN HAPSARI

D0211038

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2015



1

IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM CHILDHOOD CANCER 

CARE (Studi Deskriptif Kualitatif Iklim Komunikasi Organisasi pada 

Komunitas Childhood Cancer Care di Rumah Sakit Dr.Moewardi Surakarta)

Elisa Dwi Wulan Hapsari

Hamid Arifin

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract
Humans need a communication to interact, whether between 

individuals, individuals and groups, and between groups, therefore human is 
referred as social creature. The essence of human beings is basically social 
human consciousness itself on the status and the position of himself in his life, and 
how responsibilities and obligations in togetherness, with the essence of it creates 
a community that would be a container for the organization. 

In an organization, communication will generate synergies through 
linking flow system and raise the performance between the inside from that 
organization. Climate and organizational culture can be formed due to 
communication within the organization. Childhood Cancer Care illustrates how 
organizational communication climate in their communities.

The purpose of this research is to determine organization communication 
climate in carrying out the functions and achieve community goals of Childhood 
Cancer Care in Dr. Moewardi Surakarta Hospital.

This research is a qualitative description observation. Methods of 
collecting data that used in this research are observation, interview, and 
documentation. The measures of data analysis are data reduction, presentation 
and conclusion.

Based on this research we can conclude that the values forming of the 
communication climate from Childhood Cancer Care overall are conducive. Each 
element of the organization strives to create good communication between 
ourselves and togetherness that is visible from these values.
Key words : organizational communications, childhood cancer
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Pendahuluan

Dalam suatu kehidupan manusia pasti membutuhkan interaksi dengan 

manusia lainnya, interaksi ini disebut sebagai proses komunikasi. Komunikasi 

merupakan suatu proses pemberian dan pertuaran pesan informasi yang akan 

dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Ada yang disebut two-way-

communications yaitu komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik diantara 

komunikator dan komunikan.Manusia berkomunikasi untuk saling berinteraksi, 

baik antar individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Manusia 

merupakan makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri, mereka membutuhkan 

satu sama lain karena manusia tidak akan mampu mencapai apa yang diinginkan 

jika manusia tersebut hanya hidup seorang diri, oleh karena itu manusia disebut 

sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dalam mengkomunikasikan 

pemikiran dan perasaannya, manusia menjalankan peranannya dengan 

menggunakan simbol-simbol.

Esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran 

manusia itu sendiri tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan, serta 

bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan, dengan 

adanya esensi tersebut maka terciptalah sebuah komunitas.Komunitas dapat 

terbentuk dari aktivitas komunikasi masyarakat yang memiliki minat atau 

kegemaran yang sama baik dibidang kesehatan, sosial, lingkungan, pendidikan, 

maupun seni budaya. Mulai dari komunitas yang memiliki kesamaan hobi seperti 

komunitas pecinta film, komunitas pecinta hewan reptil, komunitas skateboard, 

komunitas sepeda fixie, dan sebagainya. Ada pula yang berhubungan dengan 

aktivitas olahraga seperti komunitas taekwondo dan komunitas Surakarta 

Running. 

Dalam penelitian ini, penulis meneliti komunitas Childhood Cancer 

Care(3C), karena komunitas ini merupakan komunitas sosial yangbelum berumur 

lama namun sudah mendapat banyak respon positif dari masyarakat khususnya 

para anak muda yang peduli terhadap anak-anak penderita kanker.
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Komunitas Childhood Cancer Care kerapkali mengadakan kegiatan-

kegiatan sosial guna membantu mencari dana untuk para fighter yang berada di 

Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta. Beberapa kegiatan sosial yang pernah 

dilakukan antara lain adalah mengadakan lomba mewarnai untuk anak-anak di 

salah satu mall di kota Surakarta, mengadakan live music yang diadakan rutin 

setiap malam minggu di salah satu rumah makan di Surakarta, mengadakan acara 

yang bertajuk Run For Hope yang memiliki konsep acara layaknya reality show di 

Korea. Seluruh keuntungan dari acara ini lantas disumbangakan kepada anak-anak 

peyandang kanker, seperti pembelian susu, popok, biaya BPJS, keperluan  anak 

dan orang tua selama di Rumah Sakit, dan lain sebagainya.

Suatu kelompok dibentuk pasti diawali dengan cara berkomunikasi, baik 

dengan cara yang sederhana ataupun cara yang kompleks. Namun seiring 

perkembangan jaman yang semakin maju, cara berkomunikasi telah berubah 

karena kecanggihan teknologi. Komunikasi tidak hanya sekedar pada kata-kata 

yang terucap, melainkan bentuk dari interaksi apa saja. Misalnya dengan sikap 

badan, ungkapan minat, anggukan kepala yang membenarkan, senyuman, sikap 

dan perasaan yang sama. Diterimanya pengertian yang sama merupakan kunci 

dalam komunikasi.

Dalam suatu organiasai, komunikasi akan menghasilkan sinergi melalui 

sistem aliran yang menghubungkan dan membangkitkan kinerja antar bagian 

dalam organiasi itu sendiri. Iklim dan budaya organisasi dapat terbentuk karena 

adanya komunikasi dalam organisasi. Hal ini yang harus dipahami oleh pengelola 

organisasi agar perbedaan-perbedaan individu dan ketidakmengertian 

(misunderstanding) dalam organisasi bisa diperkecil dan dikurangi, sehingga 

konflik bisa dihindari.

Dalam komunitas Childhood Cancer Care sendiri, terdapat berbagai 

selentingan dalam internal organisasinya. Jika dilihat oleh orang di luar 

organisasi, 3C merupakan komunitas yang memiliki reputasi baik, namun dibalik 

itu semua terdapat berbagai macam masalah di dalam organisasi. 

Schein dalam Arni Muhammad menyebutkan bahwa “Organisasi 

mempunyai karakteristik tertentu yang mempunyai struktur, tujuan, saling 
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berhubungan satu bagiandengan bagian lain dan tergantung kepada komunikasi 

manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut.”1

Hubungan antar Ilmu Komunikasi dengan organisasi terletak pada 

peninjauan yang terfokus kepada manusia-manusai yang terlibat dalam mencapai 

tujuan organisasi. Kemajuan suatu organisasi tidak dapat terhindar dari iklim 

dalam organisasi, iklim tersebut menggambarkan suasana yang ada dalam suatu 

organisasi. 

Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana iklim komunikasi organisasi dalam melaksanakan fungsi dan 

mencapai tujuan komunitas Childhood Cancer Care di Rumah Sakit Dr. 

Moewardi Surakarta?

Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

Untuk megetahui bagaimana iklim komunikasi organisasi dalam 

melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan komunitas Childhood Cancer 

Care di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta.

Telaah Pustaka

1. Komunikasi

Miftah Thoha menuliskan bahwa secara sederhana komunikasi 

dapat diartikan sebagai proses penyampaian dan penerimaan berita atau 

informasi dari seseorang ke orang lain.2 Sedangkan menurut Onong Uchjana 

Effendy menyebutkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu”3. Menurut Stephen W. Littlejohn komunikasi 

adalah salah satu hal yang paling persuasif, penting, dan rumit dalam hidup 

                                                            
1 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005. Hal. 23.
2 Miftah Thoha, Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002. Hal. 145
3 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 
2001. Hal. 10



5

manusia.4 Komunikasi sebagai pengetahuan sosial melibatkan pengertian 

bagaimana manusia berlaku dalam membuat, menukar, dan mengartikan 

pesan-pesan.

Komunikasi juga mengenal feedback atau umpan balik. Umpan 

balik ini diartikan sebagai respon peneguhan dan surveomekanisme internal. 

Sebagai respon umpan balik adalah pesan yang dikirim kembali dari 

penerima ke sumber. Umpan balik sebagai peneguhan (reinforcement) juga 

bermula dari respon yang diberikan. Apabila respon yang diberikan sesuai 

dengan apa yang diharapkan, maka akan terjadi pengulangan sehingga 

mendorong sikap terbentuk lebih cepat. Respon ini bisa bertambah kuat atau 

sama sekali menolak isi komunikasi yang diberikan. Dalam hal ini respon 

berfungsi sebagai peneguh yang memperkuat, bisa saja memperkuat apa 

yang disetujuinya atau menolak dan mencari sumber komunikasi lain.

Harold D. Laswell dalam Deddy Mulyana berpendapat bahwa cara 

terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi adalah dengan menjelaskan 

“who says what in which channel to whom with what effect”. Definisi yang 

disebutkan oleh Lasswell menekankan pada adanya efek dalam proses 

komunikasi.5

Komunikasi dalam kaitannya dengan kelompok/organisasi 

diungkapkan oleh Brent D. Rubent dalam Arni Muhammad sebagai suatu 

proses melalui mana individu dalam hubungannya dalam kelompok, dalam 

organisasi, dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan dan 

menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang 

lain.6

2. Komunikasi sebagai Proses Sosial

Dalam bahasa yang paling mudah, komunikasi adalah usaha untuk 

mencapai persamaan makna antara dua belah pihak. Usaha pencapaian 

                                                            
4 Stephen W. Littlejohn, Theories of Human Communication. USA: Wadsworth Publishing 
Company. 2002. Hal. 5
5 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007. 
Hal. 69
6 Arni Muhammad, Op.Cit. Hal 3



6

persamaan makna tersebut dilakukan dengan cara mengirim pesan melalui 

berbagai cara agar dapat dimengerti kedua belah pihak. Komunikasi 

diartikan oleh Carl Hovland dalam Deddy Mulyana sebagai upaya yang 

sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi 

serta pembentukan pendapat dan sikap.7

Definisi ini menjelaskan bahwa unsur-unsur komunikasi tidak 

semata-semata mencakup penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak 

lain, namun lebih dari itu. Definisi ini mencakup bagaimana komunikasi 

berpengaruh sebagai pembentuk opini publik dan sikap publik (public 

attitude). Bahkan di dalam definisinya yang lain, Hovland menerjemahkan 

komunikasi sebagai proses mengubah perilaku orang lain.

Carl Hovland dalam Deddy Mulyana meneliti kredibilitas sumber 

(komunikator) hubungannya dengan efek persuasi (perubahan sikap). 

Hovland adalah peneliti yang memperkenalkan penelitian-penelitian 

eksperimental dalam komunikasi massa. Seorang ahli sosiologi, meneliti 

melalui pemutaran film berbeda kepada dua kelompok berbeda, dan melihat 

efek dari film tersebut terhadap individu. Kredibilitas terdiri dari; Expert

(ahli dalam bidang tersebut);Competency (memiliki kompetensi);Skill (harus 

memliki kemampuan dalam bidangnya);Trust (harus bisa dipercaya).8

Paul F. Lazarsfeld dalam Deddy Mulyana mengungkapkan 

hubungan antara status sosial, ekonomi, mass media exposure dan pengaruh 

interpersonal atau efek pengetahuan, sikap dan perubahan perilaku.9 Hal ini 

juga berkaitan dengan subyek yang akan diteliti karena Komunitas 

Childhood Cancer Care dibentuk dari berbagai macam latar belakang 

volunteer yang berbeda-beda.

3. Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi merupakan suatu pertunjukan dan 

penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari 

                                                            
7 Deddy Mulyana, Op.Cit., Hal. 5
8 Deddy Mulyana, Ibid.
9 Deddy Mulyana, Op.Cit., Hal. 7
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suatu organisasi tertentu.10R. Wayne Pace dan Don F. Fauler mendefinisikan 

komunikasi organisasi yang diterjemahkan oleh Deddy Mulyana dalam 

bukunya yang berjudul Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja 

Perusahaan, bahwa komunikasi organisasi adalah “pertunjukan dan 

penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari 

suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdri dari unit-unit komunikasi 

dalam hubungan-hubungan hierarki antara yang satu dengan yang lainnya 

dan berfungsi dalam suatu lingkungan.”11

Sedangkan Redding dan Sanborn dalam Arni Muhammad 

mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan 

penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk

dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan 

persatuan pengelola, komunikasi downward atau komunikasi dari bawahan 

kepada atasan, komunikasi horizontal atau komunikasi dari orang-orang 

yang sama level/tingkatannya dalam organisasi, keterampilan berkomunikasi 

dan berbicara, mendengarkan, menulis dan komunikasi evaluasi program.12

Komunikasi dalam organisasi khususnya mempunyai hubungan 

dengan satu atau lebih dimensi-dimensi struktural organisasinya (misalnya 

peranan, status, kompleksitas teknologi, pola-pola otoritas dan sebagainya). 

Komunikasi dengan luar organisasi (external communication) adalah 

pertukaran pesan antara organisasi atau masuknya arus informasi dari luar 

(lingkungan ke dalam organisasi).13

Setiap langkah dalam manajemen dan pengoperasisan suatu 

organisasi sangat tergantung pada komunikasi, misalnya peningkatan 

aktivitas, penyelesaian konflik, memperbaiki semangat pekerja dan 

meningkatkan produktivitas. Organisasi merupakan suatu elaborasi 

sekelompok saluran-saluran yang saling berhubungan, dirancang untuk 

                                                            
10 Husein Umar, Metode Riset Perilaku Organisasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. Hal. 
65-66
11Deddy Mulyana, Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya. 2000. Hal 31.
12 Arni Muhammad, Op.Cit. Hal. 65
13 Tommy Suprapto, Pengantar Teori Komunikasi. Yogyakarta: Media Pressindo. 2006. Hal. 100
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mengumpulkan, menganalisis, dan menyaring informasi.14 Komunikasi 

menyediakan alat-alat untuk pengambilan keputusan, melaksanakan 

keputusan, menerima umpan balik, dan mengoreksi tujuan serta prosedur 

organisasi. Oleh karena itu, apabila komunikasi terhenti, maka aktivitas 

organisasi juga akan berhenti.

4. Iklim Komunikasi Organisasi

Tiaguri (1968) mengatakan bahwa iklim organisasi adalah kualitas 

yang relatif abadi dari lingkungan internal organisasi yang dialami oleh 

anggota-anggotanya, mempengaruhi tingkah laku mereka serta dapat 

diuraikan dalam istilah nilai-nilai suatu karakteristik tertentu dari 

lingkungan.15

Komunikasi internal sangat berhubungan dengan kenyamanan 

iklim komunikasi dan iklim organisasi di dalam suatu organisasi. Ouchi 

(1981), Peters dan Waterman (1982), dan Deals dan Kennedy (1982) dalam 

jurnal Does Organizational Culture Mediate The Relationship Between 

Transformational Leadership and Organizational Commitment

mengungkapkan mengenai hubungan antara budaya organisasi dan 

komitmen organisasi secara teoritis sebagai berikut : “Organizational 

culture affects a range of organizational and individual outcomes including 

productivity, performance, commitment, and self-confidence.”16

Keberlangsungan hidup suatu organisasi tidak dapat terlepas dari 

iklim dalam organisasi, yang menggambarkan adanya suasana yang ada 

dalam organisasi. Dalam menggambarkan suasana dalam organisasi dapat 

dilihat dari iklim organisasi dan iklim komunikasi yang ada dalam 

organisasi. Hal inilah yang akan diteliti lebih dalam pada Komunitas 

Childhood Cancer Care.

                                                            
14 Tommy Suprapto, Ibid.
15 Arni Muhammad, Op.Cit. hal. 82
16Nor Hazana Abdullah, dkk. 2015. “Does Orgaanizational Culture Mediate The Relationship 
Between Transformational Leadership And Organizational Commitment?”.Industrial Management 
Institute, (Online), Vol. 4(18-32). (http://aimijournal.com/, diakses pada 4 Juli 2015).
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Payne dan Pugh dalam buku Arni Muhammad mendefinisikan 

iklim organisasi sebagai “Suatu konsep yang merefleksikan isi dan kekuatan 

dari nilai-nilai umum, norma, sikap, tingkah laku dan perasaan anggota 

teradap suatu sistem sosial.”17Dalam buku yang sama, Litein dan Stringers 

memberikan beberapa dimensi iklim organisasi, yaitu rasa tanggung jawab, 

standar atau harapan tentang kualitas pekerjaan, ganjaran atau reward, rasa 

persaudaraan dan semangat tim.18

Redding dalam buku Arni Muhammad mengemukakan lima 

dimensi penting dari iklim komunikasi, yaitu adalah; Supportiveness, atau 

bawahan mengamati bahwa hubungan komunikasi mereka dengan atasan 

membantu mereka membangun dan menjaga perasaan diri berharga dan 

penting; Partisipasi membuat keputuan; Kepercayaan, dapat dipercaya dan

dapat menyimpan rahasia; Keterbukaan dan keterusterangan; Tujuan kinerja 

yang tinggi, pada tingkat mana tujuan kinerja dikomunikasikan dengan jelas 

kepada anggota organisasi.19

Deddy Mulyana menawarkan lingkup kajian komunikasi organisasi 

bahwa komunikasi organisasi terjadi dalam suatu jaringan yang lebih besar 

daripada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi seringkali 

melibatkan komunikasi antar pribadi dan ada kalanya juga komuniksai 

publik. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, 

yaitu komunikasi kebawah, komunikasi keatas dan komunikasi horizontal. 

Sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi, 

seperti komunikasi antar sejawat, juga termasuk gosip.20

5. Gerakan Sosial dalam Komunitas

Karen Tracy dalam buku Stephen W Littlejohn membagi 

pengertian komunitas menjadi lima definisi. Pertama, komunitas sebagai 

sekumpulan orang yang berada dalam satu wilayah geografis yang sama. 

Kedua, komunitas sebagai sekumpulan orang dengan satu identitas budaya 

                                                            
17 Arni Muhammad, Op.Cit
18 Arni Muhammad, Ibid.
19 Arni Muhammad, Ibid. Hal. 85
20 Deddy Mulyana, Op.Cit., Hal. 75
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yang sama. Ketiga, komunitas sebagai sekelompok orang yang melakukan 

aktivitas atas minat yang sama. Keempat, komunitas sebagai sekelompok 

orang yang memiliki keprihatinan yang sama untuk melakukan perubahan. 

Kelima, komunitas sebagai sekelompok orang yang mengerjakan satu 

tanggung jawab pekerjaan yang sama.21

Tracy dalam buku Stephen W Littlejohn menambahkan ada dua 

tradisi untuk memahami konsep komunitas dalam komunikasi, yaitu 

komunitas sebagai sebuah term deskriptif dan komunitas sebagai sebuah 

ideal normatif.22 Komunitas dalam term deskriptif meliputi studi deskriptif 

tentang speech, wacana, dan komunitas praktis, didominasin oleh pengertian 

komunitas (pertama) dan komunitas (ketiga). Tradisi normatif tentang 

bagaimana komunikasi menghubungkan komunitas dan juga efek negatif 

serta positif, secara khusus dalam pengertian komunitas (keempat) dan 

pengertian komunitas (kelima). Komunitas dalam term normatif dapat 

dilihat dalam gerakan politik.23

Interaksi di dalam komunitas pada akhirnya membentuk budaya

yang nantinya menjadi kultur yang diteruskan ke generasi berikutnya. 

Seperti yang diutarakan oleh Melville J. Herskovits dan Bronislaw 

Malinowski dalam website Kang Atul dengan judul Kebudayaan dan 

Komunikasi Virtual bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat 

(komunitas) ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu 

sendiri.24

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif.Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan 

                                                            
21Stephen W Littlejohn dan Karen A. Foss. Op.Cit., Hal. 143
22Stephen W Littlejohn dan Karen A. Foss. Ibid., Hal. 144
23 Stephen W Littlejohn dan Karen A. Foss. Ibid.
24 Kang Atul. “Kebudayaan dan Komunitas Virtual”. Diunggah pada 27 Februari 2012. Diakses 
dari http://kangarul.com/kebudayaan-dan-komunitas-virtual/html.
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ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya 

tidak dapat di ukur dengan angka.

Dalam penelitian ini, pemilihan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling. Informasi dipilih secara purposive dengan selektif sehingga diharapkan 

informan adalah responden yang menguasai masalah yang sedang diteliti dalam 

penelitian ini secara pasti.Penggunaan teknik ini dirasa akan lebih efektif karena 

melalui teknik ini peneliti akan langsung mendapatkan data yang dibutuhkan 

sehingga mengurangi jumlah data yang tidak relevan. Sehingga peneliti menunjuk 

Pembina, Ketua Umum, Ketua Divisi, dan anggota aktif Childhood Cancer Care. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interview, 

observasi dan juga kepustakaan dengan analisis data menggunakan triangulasi 

data dan juga menggunakan model analisis interkatif untuk validitas data pada 

penelitian ini.

Sajian dan Analisis Data

1. Kegiatan Komunitas Childhood Cancer Care

Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh komunitas 3C merupakan kegiatan 

penggalangan dana yang mana hasilnya akan disumbangkan seluruhnya untuk 

keperluan anak-anak penyandang kanker. Seperti contohnya Run For Hope yang 

diadakan di The Park Mall, Charity Night yang diadakan dua minggu sekali di 

Café Tiga Tjeret, serta penjualan merchandise yang meliputi gelang, tote bag, 

serta kaos.

Kegiatan Run For Hope diadakan di The Park Mall dengan diikuti kurang 

lebih seratuspeserta yang mayoritas berasal dari kota Surakarta. Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak. Run For Hope

memiliki tujuan utama untuk menggalang dana agar komunitas 3C ini dapat 

membantu meringankan beban anak-anak penyandang kanker baik bantuan secara 

materi maupun non materi.Selain Run For Hope ada kegiatan Charity Night yang 

diadakan setiap dua minggu sekali di Café Tiga Tjeret. Dalam kegiatan ini, 3C 

bekerjasama dengan pihak Cafe Tiga Tjeret sehingga 3C diberikan tempat khusus 
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untuk menghibur para tamu yang datang serta diberi kesempatan pula untuk 

berjualan merchandise seperti gelang, totebag, serta kaos.

Kegiatan lainnya yang melibatkan anak-anak penyandang kanker biasanya 

dilaksanakan di Ruang Maya Ananta di Rumah Sakit Dokter Moewardi seperti 

Ramadhan Ceria yaitu bermain serta buka bersama anak-anak kanker pada bulan

Ramadhan, wisuda survivor yaitu penghargaan kepada para fighter (anak-anak 

penyandang kanker) yang telah selesai di kemo terapi, dan lain sebagainya.

2. Iklim Komunikasi Organisasi pada Childhood Cancer Care

Redding dalam Buku Arni Muhammad mengemukakan lima dimensi atau 

nilai penting dari iklim komunikasi organisasi, nilai tersebut meliputi nilai 

dukungan, nilai partisipasi pembuatan keputusan, nilai kepercayaan, keyakinan, 

keandalan, nilai keterbukaan dan keterusterangan, serta nilai pencapaian kinerja 

tinggi.25

a. Nilai Dukungan

Nilai dukungan dalam komunitas 3C dapat terlihat dari hubungan antar 

ketua 3C dengan anggota. Hubungan itu berupa interaksi-interaksi yang 

bentuknya saling menyapa satu sama lain atau dukungan dalam pekerjaan. 

Komunikasi tersebut dipandang lebih efektif dan bermanfaat diantara 

anggota organisasi, apabila mereka dalam berkomunikasi menunjukan 

sifat saling mendukung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Likert bahwa 

setiap interaksi antar pimpinan menunjukan sifat mendukung dan sebagai 

sesuatu yang membangun sehingga merasa bahwa dirinya berharga serta 

penting.26 Iklim komunikasi dalam konteks nilai dukungan pada 

komunitas 3C terlihat pada peristiwa ketika divisi yang satu saling 

membantu kegiatan divisi lainnya. Nilai dukungan tersebut juga terlihat 

pada pekerjaan anggota yang mendapat dukungan oleh ketua 3C dalam 

melaksanakan setiap pekerjaannya. Ketua 3C juga turun langsung untuk 

membantu kegiatan yang sedang dikerjakan oleh anggotanya.

                                                            
25 Arni Muhammad, Op.Cit., Hal 83
26 Tubbs, Stewart L., Sylvia Moss, Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi (Buku 
Kedua), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, Hal. 172.
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b. Nilai Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Komunitas 3C sebagai sebuah organisasi selalu berhubungan dengan 

apa yang dinamakan kebijakan atau pengambilan keputusan. Pengambilan 

keputusan yang menyangkut kebijakan melibatkan anggota organisasi. 

Mereka diharapkan memberikan masukan, kritik dan ide-ide kreatif agar 

tercapai tujuan organisasi yang diinginkan. Ide tersebut nantinya akan 

ditampung dan dibahas dalam rapat. Oleh karena itu peran serta seluruh 

anggota 3C dalam berkomunikasi dan berkonsultasi menyangkut masalah 

kebijakan organisasi harus terus dilibatkan. Hal ini didukung oleh Pace 

bahwa semua pegawai disemua tingkat harus diberi kesempatan dalam 

berkomunikasi dan konsultasi agar berperan serta dalam proses pembuatan 

keputusan dan penetuan tujuan.27

Nilai partisipasi pembuatan keputusan terlihat dari keterlibatan para 

anggota 3C dalam pengambilan keputusan, serta proses penyampaian 

ide/gagasan dalam setiap rapat yang menyangkut kebijakan 3C.

c. Nilai kepercayaan, keyakinan, keandalan

Iklim komunikasi yang baik ditandai dengan adanya nilai keprcayaan 

anggota organisasi. Para anggota dan ketua 3C sekiranya dapat 

mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang didalamnya 

terdapat nilai keyakinan, kepercayaan dan keandalan. Sesuai dengan pesan 

Davis mengenai komunikasi atasan dan bawahan, “Pimpinan hendaklah 

berusaha membentuk kepercayaan diantara pengirim dan penerima pesan. 

Kepercayaan ini akan mengarahkan kepada komunikasi yang terbuka yang 

akan mempermudah adanya persetujuan yang diperlukan diantara bawahan 

dan atasan.”28

Nilai kepercayaan, keyakinan dan keandalan yang terjadi di 3C terlihat 

pada kepercayaan ketua kepada anggota dalam mempercayakan setiap 

pekerjaan yang dilakukan. Keandalan informasi mengenai pekerjaan yang 

diberikan ketua juga terkait oleh nilai iklim tersebut. 
                                                            
27Wayne R. Pace dan Don F. Faules.Komunikasi Organisasi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2006, Hal. 147.
28 Arni Muhammad, Op.Cit., Hal. 113.



14

d. Nilai Keterbukaan dan Keterusterangan

Iklim komunikasi dalam konteks nilai keterbukaan sering kita lihat 

hubungannya dengan komunikasi ke bawah. Pengertian komunikasi ke 

bawah menunjukan arus pesan yang mengalir dari para atasan atau para 

pemimpin kepada bawahannya. Menurut Lewis dalam buku Arni 

Muhammad, komunikasi ke bawah adalah untuk menyampaikan tujuan, 

untuk merubah sikap, membentuk pendapat, mengurangi ketakutan dan 

kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah 

kesalahpahaman karena kurang informasi dan mempersiapkan anggota 

oranisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan.29 Iklim komunikasi 

pada nilai keterbukaan dan keterusterangan di 3C tergambar dari 

keterbukaan dalam komunikasi ke bawah antara Ketua kepada nggota dan 

keterbukaan kepada rekan sekerja (sesama anggota).

e. Nilai Tujuan Kinerja Tinggi

Demi mencapai kemajuan organisasi, ketua 3C berusaha mencari cara 

dalam memperoleh kinerja terbaik dari para anggotanya, caranya dengan 

menerangkan pemahaman visi misi kepada seluruha anggota. Pemahaman 

yang baik mengenai visi dan misi berkaitan dengan kinerja yang diberikan 

para anggota, bila anggota ingin mencapai terlaksananya visi misi 

organisasi mereka harus memberikan segala hal yang terbaik dalam 

dirinya. Oleh karena itu motivasi yang tertanam dalam pencapaian visi 

misi organisasi membutuhkan kinerja dan kemampuan terbaik dalam diri 

para anggota. Nilai tujuan kinerja tinggi pada komunitas 3C terlihat dari 

pemahaman yang kurang mengenai visi misi yang ingin dicapai, sehingga 

motivasi dalam mencapai visi misi tersebut tidak dirasakan pada beberapa 

anggota yang akibatnya berdampak pada pudarnya komitmen anggota 

terhadap 3C.

3. Faktor Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi di Komunitas 3C

Iklim komunikasi merupakan kumpulan persepsi-persepsi atas 

unsur-unsur dalam organisasi. Pace & Faules mengatakan ada empat unsur 

                                                            
29 Arni Muhammad, Op.Cit., Hal 108.
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organisasi yang mempengaruhi iklim komunikasi yang berlangsung yaitu : 

anggota organisasi, pekerjaan dalam organisasi, struktur dalam organisasi, 

dan pedoman organisasi.30 Pada pengamatan di lapangan ditemukan 

bahwa terdapat dua unsur yang mempengaruhi iklim komunikasi 

komunitas 3C yaitu unsur anggota organisasi dan pekerjaan organisasi.

a. Anggota Organisasi

Faktor yang mempengaruhi iklim komunikasi suatu organiasi 

berasal dari anggota organisasi. Anggota organisasi merupakan orang-

orang yang melaksanakan pekerjaan organisasi, dalam hal ini para 

anggotaatau seluruh pengurus 3C. Melaksanakan pekerjaan 3C 

memerlukan suatu pemahaman mengenai tujuan organisasi yang ingin 

dicapai karena pada kegiatan itu para anggota terlibat dalam kegiatan-

kegiatan pemikiran seperti kemampuan memahami konsep-konsep yang 

ada. Konsep-konsep itu merupakan pemahaman mengenai tujuan 

organisasi.

b. Pekerjaan Organisasi

Pekerjaan yang dilakukan anggota organisasi terdiri dari tugas-

tugas yang menghasilkan suatu pelayanan kepada anak-anak penderita 

kanker di Rumah Sakit Dr Moewardi. Pekerjaan yang terlampau banyak 

akan berimbas pada manajemen waktu yang kurang baik. biasanya ini 

terjadi pada seorang ketua kepada anggotanyaa. Sehingga ini berdampak 

pada kurangnya pendekatan ketua dan anggota.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai 

iklim komunikasi organisasi pada komunitas Childhood Cancer Care (3C), maka 

penulis menyimpulkan bahwa dalam komunitas 3C terdapat komunikasi formal 

dan informal. Dalam komunikasi formal, terjadi perpindahan pesan dengan 

memperhatikan hubungan posisional. Dalam hal ini, Ketua 3C menyampaikan 

setiap informasi kepada bawahannya melalui koordinator tiap divisi, begitu pula 

                                                            
30Wayne R. Pace dan Don F. Faules. Op.Cit., Hal. 147.
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sebaliknya anggota dapat menyampaikan informasi kepada ketua melalui 

koordinator divisinya. Komunikasi informal yang terjadi berupa selentingan-

selentingan dari sesama anggota, misalnya mengenai kesalahpahamaan dalam 

berkomunikasi. 

Sedangkan ditinjau dari nilai-nilai pembentuknya, iklim komunikasi 

seperti nilai Dukungan, Partisipasi Pembuatan Keputusan, Kepercayaan, 

Keyakinan Keandalan, Keterbukaan dan Keterusterangan, dan Tujuan Kinerja 

Tingggi, maka setiap elemen organisasi berupaya menciptakan komunikasi yang 

baik secara kekeluargaan dan kebersamaan yang terlihat dari nilai-nilai tersebut. 

Iklim komunikasi tersebut tampak dalam peristiwa-peristiwa dibawah ini, antara 

lain:

a. Para anggota merasakan dukungan secara langsung dan tidak langsung 

dari Ketua ketika pekerjaan yang mereka lakukan didukung dan dihargai 

oleh Ketua.

b. Pengambilan keputusan dalam organisasi selalu melibatkan para anggota 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses penampungan 

ide/gagasan dari anggota ke koordinator dalam rapat divisi, kemudian 

koordinator menyampaikan ke ketua dalam rapat presidium. Partisipasi 

setiap anggota dalam mengungkapkan suatu gagasan merupakan hal yang 

diutamakan dalam 3C demi kelancaran mencapai tujuan bersama.

c. Kepercayaan yang diberikan Ketua dirasakan langsung kepada anggota, 

terlihat ketika atasan mempercayakan semua pekerjaan sesua dengan tugas 

pada divisi masing-masing, termasik dalam transparansi keuangan.

d. Pada nilai keterbukaan dan keterusterangan dalam iklim organisasi 3C, 

umumnya sudah dapat diterapkan ke seluruh anggota 3C. ketua 3C sudah 

mengupayakan hal tersebut dengan cara dia bersedia mendapat kritik atau 

masukan serta menerima dan mendengarkan kesulitan atau keluhan dari 

anggotanya.

Sedangkan yang mempengaruhi iklim komunikasi organisasi di 3C antara 

lain:
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e. Kurangnya keterbukaan dalam berkomuniaksi ke bawah mengenai 

informasi tentang keputusan-keputusan organisasi.

f. Seringnya terjadi kesalahan dalam berkomunikasi baik ke atas maupun ke 

bawah yang menyebabkan kesalahan dalam berkoordinasi.

g. Kurangnya pemahaman mengenai visi dan misi serta tujuan dalam 

organiasi.

Saran

a. Manajemen waktu yang dikelola dengan baik dapat menjadi solusi dalam 

memberikan waktu luang kepada para anggota dan pengurus untuk dapat 

saling bertatap muka untuk sekedar mengakrabkan diri. Sehingga 

hubungan antara volunteer baru dengan volunteer terdahulu bisa terjalin 

lebih akrab

b. Keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan 

organisasi dapat dijaga dan dipertahankan, begitupula dengan pemberian 

keparcayaan yang terjadi antara atasan-bawahan dan rekan sekerja 

sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik.

c. Masalah keterbukaan dan koordinasi pada level atasan dan bawahan 

sedapat mungkin diselesaikan, karena hal tersebut akan mempengaruhi 

komunikasi dalam organiasi yang sedang berlangsung.

d. Pemahaman yang baik mengenai visi misi dan tujuan dapat mengarahkan 

anggota untuk meningkatkan kualitas anggota itu sendiri, untuk itu 

komunikasi secara lisan dan tulisan diperlukan dapalm pemahaman hal 

tersebut.
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