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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi dalam organisasi dianggap penting. Seluruh anggota yang 

berada dalam struktural organisasi, baik pimpinan ataupun bawahan tentunya 

melakukan aktivitas pengiriman dan penerimaan pesan. Komunikasi 

memungkinkan orang mengkoordinasi, yakni  mengkoordinir setiap kegiatan 

untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Komunikasi yang 

terjadi sangat mempengaruhi kualitas sebuah organisasi, karena komunikasi 

memiliki peran yang cukup kuat untuk membentuk kerja sama antar anggota 

organisasi. Dengan kata lain, apabila komunikasi berjalan dengan baik, maka 

organisasi tersebut akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila komunikasi 

tidak berjalan dengan baik, maka organisasi tersebut tidak akan bisa berjalan 

dengan baik.  

Sebagaimana menurut Wahjono (2010) yang mengatakan bahwa dalam 

suatu organisasi, komunikasi berfungsi sebagai penggerak organisasi. Karena 

tujuan organisasi mustahil atau akan sulit dicapai tanpa adanya komunikasi. 

Komunikasi menjadi titik yang penting karena segala proses perencanaan dan 

pengorganisasian tidak akan dapat dijalankan dengan baik tanpa komunikasi 

yang baik. Pada hakikatnya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan 

dengan tujuan memperoleh pengertian atau persepsi yang sama di antara 

komunikator dan komunikannya. Begitu pula dengan Beach, Werther dan 
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Davis (dalam Moekijat, 1993 : 7-8) yang menjelaskan bahwa organisasi tidak 

akan dapat melaksanakan fungsinya tanpa adanya komunikasi. Pada dasarnya 

suatu kegiatan kelompok atau organisasi membutuhkan komunikasi di antara 

para anggotanya, dimana komunikasi mengikat dan mendorong para anggota 

organisasi untuk bertindak. Dengan komunikasi, mereka dapat menghubungi 

orang lain dengan perantaraan ide-ide, fakta-fakta, pikiran-pikiran dan nilai-

nilai. 

Komunikasi adalah istilah yang populer dalam kehidupan manusia. 

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu melakukan interaksi antar sesamanya 

dengan sarana komunikasi. Dalam aktivitasnya, partisipan komunikasi selalu 

membangun makna atau menegosiasikan makna dari suatu pesan. Latar 

belakang setiap partisipan akan sangat berpengaruh dalam membangun 

kesamaan makna (Santoso, 2010). 

Dari penjabaran di atas, dapat disebutkan bahwa “Salah satu tantangan 

besar dalam komunikasi organisasi adalah bagaimana menyampaikan 

informasi ke seluruh bagian organisasi dan bagaimana menerima informasi 

dari seluruh bagian organisasi. Proses ini berhubungan dengan aliran 

informasi. Apa yang dikemukakan dalam struktur dapat saja bukan yang 

sebenarnya terjadi. Efisiensi dapat bergantung pada aliran informasi, tetapi ini 

bukan pertimbangan satu-satunya. Organisasi mengandalkan inovasi dan harus 

mampu menghasilkan informasi dari para anggotanya. Aliran informasi dapat 

membantu menentukan iklim dan moral organisasi, yang pada gilirannya 

berpengaruh pada aliran informasi” (Pace, 2006 : 170). 
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Tentu saja tantangan tersebut juga berlaku untuk semua organisasi, 

termasuk organisasi formal seperti AIESEC Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM). Dalam sebuah situs web resmi AIESEC Internasional di 

https://aiesec.org yang diakses pada 20 Juli 2014 pukul 15.00 wib 

menjelaskan : 

“AIESEC merupakan jaringan pemuda global yang berdampak pada 
dunia melalui pengalaman pengembangan kepemimpinan. AIESEC 
Internasional berpusat di Teilingerstraat 126-3032-AW Rotterdam-
Belanda. AIESEC telah memfasilitasi kegiatan kepemimpinan 
pemuda serta magang internasional & pengalaman relawan selama 
lebih dari 65 tahun. AIESEC adalah organisasi pemuda terbesar 
yang dikelola di dunia, saat ini sudah tersebar lebih dari 124 negara 
dan teritori, serta memiliki lebih dari 86.000 anggota” (AIESEC 
Internasional, 2013). 

Dari penjelasan di atas, dapat memunculkan pemahaman bahwa AIESEC 

adalah organisasi pemuda internasional yang memberikan banyak 

pengembangan kepada anggotanya. Menawarkan kesempatan untuk berpikir 

secara global dan memberi pengaruh positif kepada masyarakat. Dalam situs 

wikipedia di http://en.wikipedia.org/wiki/AIESEC yang diakses pada 20 Juli 

2014 pukul 15.15 wib menyebutkan asal nama AIESEC. 

“Kata AIESEC adalah akronim dari bahasa Perancis  “Association 

Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et 

Commerciales” yang berarti “asosiasi internasional siswa ilmu 

ekonomi dan komersial”. Namun, nama lengkap tersebut tidak lagi 

digunakan. Dengan kata lain, sebutan yang digunakan saat ini 

hanyalah akronimnya, yaitu AIESEC” (Wikipedia, 2014). 

 

https://aiesec.org/#/about
http://en.wikipedia.org/wiki/AIESEC


4 
 

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang jaringan AIESEC. 

Dalam sebuah situs web resmi AIESEC Indonesia di http://www.aiesec.or.id 

yang diakses pada 20 September 2014 pukul 09.00 wib menyebutkan : 

“AIESEC Indonesia didirikan pada tahun 1984 dan telah menjadi 
platform bagi orang-orang muda di Indonesia untuk 
mengembangkan kepemimpinan mereka melalui pengalaman 
kepemimpinan yang unik. Kantor pusat AIESEC Indonesia berada 
di ITC Duta Mas Fatmawati B1/12 4th floor, Jakarta Selatan 12025 
Indonesia. Setiap tahun, AIESEC di Indonesia mengadakan 5 
konferensi nasional untuk melengkapi sekitar 2.000 anggota dengan 
beberapa soft skill yang mereka butuhkan, untuk menjalankan 
proyek-proyek sosial, peristiwa, pertukaran, dan hal organisasi 
lainnya. AIESEC sekarang ada di 14 kota yakni 28 perguruan tinggi 
di Indonesia, diantaranya Jakarta, Surabaya, Bandung, Malang, 
Semarang, Padang, Jogjakarta, Makassar, Palembang dan lainnya” 
(AIESEC Indonesia, 2014). 

 
Berkaitan dengan ulasan AIESEC Indonesia di atas yang menunjukkan 

bahwa terdapat 28 AIESEC di Indonesia, UMM merupakan salah satu 

universitas yang berkontribusi dalam pengembangan jaringan AIESEC. 

AIESEC adalah satu-satunya organisasi pemuda internasional di UMM. 

Lahirnya AIESEC di UMM tergolong masih baru. Dari hasil wawancara 

dengan Presiden AIESEC UMM, Moh. Salehoddin, yang dilakukan pada 

tanggal 4 Agustus 2014 mengatakan “AIESEC UMM didirikan pada tanggal 

16 Juni 2012. Saat ini, jumlah keseluruhan anggota AIESEC UMM adalah 

125 orang, yang terdiri dari 1 pimpinan (president), 8 wakil presiden (vice 

presidents), 28 manajer (managers) dan 88 anggota (members)” (Salehoddin, 

2014).  

AIESEC UMM merupakan organisasi yang terdiri dari beberapa 

mahasiswa yang berasal dari berbagai jurusan atau fakultas (lihat lampiran 

http://www.aiesec.or.id/
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17). Tentu saja hal ini tidak akan menjadi mudah ketika mereka melakukan 

kesepakatan. Dengan kata lain, akan banyak perbedaan sudut pandang dalam 

mengeluarkan pendapat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat banyak 

hambatan dalam pengkoordinasian anggota. Namun, sampai saat ini AIESEC 

UMM tetap bertahan dan berkembang dengan pesat. AIESEC UMM berbeda 

dengan organisasi lain yang ada di UMM seperti “Kine Klub” sinematografi 

dan “Focus” yang hanya fokus dengan satu produk yakni fotografi. 

Walau terhitung masih muda, AIESEC UMM telah menjalankan 

beberapa program yang beragam yang mana mencetak seorang pemimpin 

dengan beberapa program pengembangan diantaranya kepemimpinan, proyek 

sosial dalam dan luar negeri, magang profesional di luar negeri, konferensi-

konferensi dan sebagainya. Menurut Salehoddin, presiden AIESEC UMM, 

“proyek terbesar yang telah diselenggarakan AIESEC UMM adalah Show 

Your Country (SYC) Project”. Salehoddin menambahkan, “SYC merupakan 

proyek terbesar AIESEC UMM yang melibatkan berbagai elemen seperti Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM), Universitas lain, Pramuka dan Non-AIESECer 

(AIESECer adalah sebutan anggota AIESEC)”. Menurutnya, SYC 

diselenggarakan pada bulan Juli-Agustus 2014 lalu. Adapun gambaran proyek 

ini adalah memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia kepada para 

Exchange Partisipant (mahasiswa asing yang menjalankan proyek) 

(Salehoddin, 2014). Hal ini dikuatkan dengan adanya pemberitaan SYC 

Project di media massa dan situs web UMM (lihat lampiran 1). 



6 
 

Komunikasi organisasi merupakan kajian yang sangat menarik. 

Alasannya adalah karena kajian ini memiliki makna praktis yang berguna bagi 

para pelaku dan partisipan organisasi. Siapa saja yang melihat bahwa 

organisasi tidak dapat dilepaskan dari interaksi, maka ia akan meyakini bahwa 

interaksi tersebut tidak akan dapat dilepaskan dari proses komunikasi. 

Komunikasi organisasi merupakan persilangan antara ilmu komunikasi dan 

ilmu organisasi. Salah satu gejala komunikasi organisasi yang tidak dapat 

terhindarkan adalah adanya kesalahan penanggapan persepsi antar sesama 

anggota organisasi. Gejala semacam itu merupakan tantangan tersendiri untuk 

mengkaji pola komunikasi organisasi. 

Sebagai sebuah organisasi, tentunya AIESEC UMM tidak terlepas dari 

pola komunikasi organisasi. Untuk itu, menentukan suatu pola komunikasi 

yang tepat dalam suatu organisasi merupakan suatu keharusan. Karena pola 

komunikasi menentukan bagaimana mengalirnya informasi dalam organisasi 

secara menyeluruh atau tidak menyeluruh. Dari pemaparan di atas, maka 

peneliti ingin meneliti bagaimana “Pola Komunikasi Organisasi AIESEC 

UMM dalam Mengkoordinasi Anggota pada SYC Project 2014”. Penelitian 

ini didasarkan rasa penasaran peneliti bahwa organisasi AIESEC adalah satu-

satunya organisasi internasional di Universitas Muhammadiyah Malang dan 

telah menyelenggarakan proyek besar yaitu SYC Project. Dengan 

menggunakan dasar penelitian naturalistik, maka diharapkan akan mampu 

melihat bagaimana pola komunikasi organisasi AIESEC UMM dalam 

mengkoordinasi anggota pada SYC Project 2014 secara murni dan alamiah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana Pola Komunikasi 

Organisasi AIESEC Universitas Muhammadiyah Malang dalam 

Mengkoordinasi Anggota pada Show Your Country (SYC) Project 2014?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin 

dicapai oleh peneliti pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan pola komunikasi organisasi AIESEC Universitas 

Muhammadiyah Malang dalam mengkoordinasi anggota pada show your 

country (SYC) project 2014. 

 

1.3 Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberi konstribusi dalam pengembangan 

bahan kajian pada penelitian ilmu komunikasi, terutama studi pola 

komunikasi organisasi bagi mahasiswa ilmu komunikasi. 

 

1.3.2 Praktis 

Dapat memberikan pandangan kepada institusi masyarakat dan 

praktisi komunikasi mengenai pola komunikasi organisasi internasional 

seperti AIESEC UMM. 


