
A. Kompetensi Dasar  Yang Diharapkan 
Mahasiswa mampu memahami dan menentukan pola
komunikasi agar komunikasi berjalan dengan efektif,
sehingga mempermudah tercapainya tujuan individu dan
organisasi.

B. Tujuan Khusus Pengajaran
Selesai perkuliahan ini mahasiswa dapat :

Keberhasilan 

Komunikasi Dlm 

Orgns

Selesai perkuliahan ini mahasiswa dapat :
1. Menjelaskan bagaimana hubungan komunikasi dalam 

suatu organisasi
2. Membedakan berbagai pola organisasi
3. Mengetahui bagaimana mengelola komunikasi
4. Mengetahui cara meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi
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FUNGSI DAN BENTUK FUNGSI DAN BENTUK 

KOMUNIKASI ORGANISASIKOMUNIKASI ORGANISASI

� KOMUNIKASI INTERNAL: merujuk pada pertukaran 

informasi dan gagasan di dalam organisasi. 

Komunikasi di antara anggota suatu organisasi 

penting untuk melakukan fungsi secara efektif.Untuk 

mempertahankan arus informasi yang sehat, mempertahankan arus informasi yang sehat, 

menajer yang efektif menggunakan saluran 

komunikasi formal dan informal. 

Nurjanah. M.Si             Nurjanah. M.Si             

Dosen Komunikasi UNRIDosen Komunikasi UNRI



pertukaranpertukaranpertukaranpertukaran gagasangagasangagasangagasan diantaradiantaradiantaradiantara paraparaparapara

administratoradministratoradministratoradministrator dandandandan karyawankaryawankaryawankaryawan dalamdalamdalamdalam suatusuatusuatusuatu

perusahaanperusahaanperusahaanperusahaan atauatauatauatau jawatanjawatanjawatanjawatan,,,, lengkaplengkaplengkaplengkap dengandengandengandengan

strukturnyastrukturnyastrukturnyastrukturnya yangyangyangyang khaskhaskhaskhas ((((oooorganisasirganisasirganisasirganisasi)))) dandandandan

pertukaranpertukaranpertukaranpertukaran gagasangagasangagasangagasan secarasecarasecarasecara horizontalhorizontalhorizontalhorizontal dandandandan

verticalverticalverticalvertical didalamdidalamdidalamdidalam perusahaanperusahaanperusahaanperusahaan atauatauatauatau jawatanjawatanjawatanjawatan

Komunikasi Internal

verticalverticalverticalvertical didalamdidalamdidalamdidalam perusahaanperusahaanperusahaanperusahaan atauatauatauatau jawatanjawatanjawatanjawatan

yangyangyangyang menyebabkanmenyebabkanmenyebabkanmenyebabkan pekerjaanpekerjaanpekerjaanpekerjaan berlangsungberlangsungberlangsungberlangsung

((((ooooperasiperasiperasiperasi dandandandan manajemenmanajemenmanajemenmanajemen))))
(Lawrence D. Brennun)

upaya yang dilakukan dalam  menyampaikan pesan, ide, 

gagasan serta informasi lainnya dapat terjadi dalam

konteks secara vertikal, horizontal, maupun secara

diagonal di dalam suatu organisasi
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Fungsi komunikasi internalFungsi komunikasi internalFungsi komunikasi internalFungsi komunikasi internal

Ф Mengkomunikasian kebijaksanaan direksi
dan manajemen pada karyawan

Ф Menjelaskan perubahan kebijakan
direksi dan manajemen agar karyawan
memahami dasar pengambilan keputusan
yang diambil

Ф Membangun jaringan komunikasi
interkatif antara karyawan, manajemeninterkatif antara karyawan, manajemen
dan direksi

Ф Membantu proses restrukturisasi, mulai
dari sosialisasi kebijakan hingga pelatihan
untuk mengurangi dampak buruk
restrukturisasi

Ф Membantu peningkatan rasa memiliki
karyawan terhadap perusahaan

Ф Membantu terciptanya budaya perusahaan
yang sesuai dengan visi organisasi
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BentukBentukBentukBentuk KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi InternalInternalInternalInternal

φ Komunikasi Vertikal (Vertical φ Komunikasi Vertikal (Vertical 

Communication)

φ Komunikasi Horizontal (Horizontal 

Communication)

φ Komunikasi Cabang atau Komunikasi 

Diagonal (Crosswise Communication)
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• SALURAN KOMUNIKASI FORMAL ;
Terikat struktur resmi sebuah organisasi, 

yang meringkas garis wewenang. 

Komunikasi yg hanya mengandalkan saluran 

formal menghadapi distorsi/ salah 

pengertian. Terbagi atas arus informasi 

kebawah; arus informasi   keatas ; dan arus 

informasi horisontal.informasi horisontal.

• SALURAN INFORMASI INFORMAL ;
Digunakan untuk menyebarkan dan 

menerima pesan informal.
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�KOMUNIKASI EKSTERNAL: membawa

informasi ke dalam dan keluar organisasi.

Prsh bertukar pesan dengan pelanggan ;

penjual ; distributor; pesaing; investor;

wartawan; Komunikasi ini sering secara hati-

hati diatur terutama dalam masa kritis ( kasus)hati diatur terutama dalam masa kritis ( kasus)

; bisa juga terjadi secara informal sebagai

bagian operasi bisnis rutin.

�Kontak Informal dengan dunia luar; sebagai

anggota organisasi otomatis menjadi saluran

komunikasi dengan dunia luar.
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� Kontak Formal dengan dunia luar; 

�Pesan pemasaran (promosi) dan Hubungan 

Masyarakat.

� Tugas : Carilah contoh krisis komunikasi yang 

dihadapi psh misalnya karena “ bencana lingkungan; dihadapi psh misalnya karena “ bencana lingkungan; 

pemogokan; kegagalan produk secara masal; proses 

hukum; perubahan manajemen mendadak; fitnah 

dsb” dan pemecahan yang dilakukan ( bisa ditambah 

dengan pendapat sendiri). 
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ORGANISASI : SEKELOMPOK 

MASYARAKAT YG SALING BEKERJA 

SAMA UTK MENCAPAI SUATU TUJUAN

SUATU SISTEM YG MAPAN YG 

BEKERJA SAMA UTK MENCAPAI 

KOMUNIKASI MERUPAKAN 

LEM (PEREKAT)ANTAR 

KELOMPOK SCR 

1.Hubungan Komunikasi

KOMUNIKASI 

ORGANISASI 

BEKERJA SAMA UTK MENCAPAI 

TUJUAN BERSAMA MELALUI 

SUATU JENJANG KEPANGKATAN 

DAN PEMBAGIAN TUGAS

KELOMPOK SCR 

BERSAMA2 DPT 

MELAKUKAN FUNGSINYA 

DG BAIK

TUJUANYA ADALAH UTK MEMPELAJARI KOMUNIKASI 

ORGANISASI TTG: BENTUK KOMUNIKASI APA YG TERJD, 

METODE DAN TEKNIK APA YG DIPAKAI,MEDIA APA YG 

DIGUNAKAN, DAN BAGAIMANA PROSESNYA
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� menetapkan tujuan
� Membuat dan melaksanakan 

keputusan
� mengukur prestasi kerja
� merekrut dan mengembangkan 

staff
� pelayanan pelanggan
� negoisasi dengan pemasok
� interaksi dengan peraturan yang 

FUNGSI KOMUNIKASI DLM 

ORGANISASI

1. KOMUNIKASI 

MEMUNGKINKAN 

ORG UTG SALING 

BERTUKAR 

INFORMASI

� interaksi dengan peraturan yang 
ada, dan untuk membuat 
produk.

2.    MEMBANTU MENGHUBUNGKAN 

KLP ANGGOTA YG TERPISAH

Nurjanah. M.Si             Nurjanah. M.Si             

Dosen Komunikasi UNRIDosen Komunikasi UNRI



POLA KOMUNIKASI

1. Saluran komunikasi formal

2. Saluran komunikasi informal

Ad.1. Saluran komunikasi formal

a. Komunikasi dari atas ke bawah (top-down) : berkaitan dg tg jwb

dan wewenang, dg tujuan : memberikan pengarahan atau instruksi

kerja, informasi alasan pekerj dilaksanakan, informasi prosedur dan

praktek organisasional, umpan balik pelaks kerja kpd kary, tujuanpraktek organisasional, umpan balik pelaks kerja kpd kary, tujuan

yg ingin dicapai perush, kelemahan :kemungkinan sensor atau

penyaringan info penting.

b. Komunikasi dari bawah ke atas (bottom-up), dari kary ke pimpinan

, kelemahan : cenderung ABS

c. Komunikasi harizontal : sederajat atau selevel, gunanya untuk

persuasi, mempengaruhi, dan memberi informasi.

d. Komunikasi diagonal: melibatkan dua level yang berbeda.
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Keterbatasan Komunikasi formal :

“kemungkinan munculnya distorsi atau gangguan

penyampaian informasi ke level yg lebih tinggi, krn setiap

keterkaitan dlm jalur komunikasi dapat menggbrkan

munculnya kesalahpahaman”

Cara mengatasinya : mengurangi jmh tingkatan (level) dlm struktur

orgnsasi.

AD. 2.Saluran Komunikasi Informal :

orang-orang yg ada dlm organisasi berkomunikasi dg luasorang-orang yg ada dlm organisasi berkomunikasi dg luas

tanpa memperdulikan jenjang hirarki, pangkat atau

kedudukan/jabatan.

Cara Mengelola Komunikasi

A. Penanganan pesan-pesan rutin

1. mengurangi jmh pesan

2. Memberi instruksi yg jelas

3. mendelegasian sebagian tgjwb

4. memberi pelatihan kpd petugas
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B. Situasi krisis komunikasiB. Situasi krisis komunikasi
1. Siapkan tim yg trampil/cekatan dlm menangani krisis

2. Usahakan manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi

3. Ciptakan sebuah pusat informasi dilengkapi dg berbeagai peralatan 
elektronik

4. Ceritakan suatu kejadian scr menyeluruh, terbuka dan jujur, jika memang 
ada yg salah segera minta maaf

5. Tunjukkan keseriusan perusahaan, bkn saja melalui pernyataan tp jg tind 
nyata.

Beberapa keterampilan khusus yg diperlukan dalam Kombis :

1. membaca

2. mendengar

3. percakapannya  menarik3. percakapannya  menarik

4. wawancara

5. berdiskusi dg kelompok-kelompok kecil

6. berpidato dan presentasi

7. menulis surat, memo, dan laporan.

Intinya : keterampilan komunikasi dapat diperoleh melalui latihan-latihan  atau 
praktek-praktek dan penelaahan terhadap apa yang menjadi kekuatan 
dan kelemahan yang dimiliki

� Ada 2 falsafah dalam komunikasi yaitu :

1. Bersikap diam, tidak mengatakan sesuatu

2. Atau katakan apa yang terjadi dengan segera.Nurjanah. M.Si             Nurjanah. M.Si             
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KasusKasus

1. Seorang konsumen dikabarkan meninggal setelah mengkonsumsi
suatu produk yang dikonsumsi oleh perusahaan. Mendengar
kejadian tersebut aparat keamanan dan kesehatan segera
melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di tempat kejadian.
Hasil sementara mengisyaratkan bahwa produk tsb mengandung
suatu unsur atau zat yg membahayakan kesehatan, dan
berdasarkan hsl labor ternyata memang demikian. (seperti kasus
buyat, formalin). Apa pendapat anda?.

2. Kasus di mana sebaliknya, dugaan konsumen tidak terbukti,2. Kasus di mana sebaliknya, dugaan konsumen tidak terbukti,
tetapi telah menyebar ke mana –mana informasinya yang keliru.

Dalam menghadapi krisis perusahaan, hal yang penting adalah
mengusahakan agar pikiran tenang, jernih dan jangan emosional.
Tanggapan yang rasional akan membantu memberikan inspirasi
dan mempertinggi rasa percaya diri untuk mencari solusi dan
jalan keluar.

Jelaskan apa yang menjadi permasalahan kepada publik dan para
karyawan, dan pada saat yang sama mengatasi dan
mengendalikan sumber masalah.

Nurjanah. M.Si             Nurjanah. M.Si             

Dosen Komunikasi UNRIDosen Komunikasi UNRI



Komunikasi Vertikal

K

O

M

U

N

I

K

A

Presiden 

Direktur

Wk. 

Presiden 

Direktur

K

O

M

U

N

I

K
A

S

I

K

E

B

A

W

A

H

Direktur

Manajer 

Departemen

Kepala 

Seksi

Karyawan

A

S

I

K

E

A

T

A

S

Nurjanah. M.Si             Nurjanah. M.Si             

Dosen Komunikasi UNRIDosen Komunikasi UNRI

Wakil Presiden 
Direktur

Manajer 
Departemen

Manajer 
Departemen

Kepala SeksiKepala Seksi

KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi HorizontalHorizontalHorizontalHorizontal
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Wakil Presiden 
Direktur

Kepala Seksi

Manajer 
Departemen

Manajer 
Departemen

Kepala Seksi Kepala SeksiKepala Seksi

KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi DiagonalDiagonalDiagonalDiagonal
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Manajer Umum

Manajer Pemasaran Manajer Produksi Manajer

Keuangan

Bagian

Penjualan

Bagian

Promosi

Bagian

pubrik

Bagian

penelitian

Bagian

Akuntansi
Bagian

Keuangan

Karyawan
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Manajer Umum

Manajer Pemasaran Manajer Produksi Manajer

Keuangan

Bagian

Penjualan

Bagian

Promosi

Bagian

pubrik

Bagian

penelitian

Bagian

Akuntansi
Bagian

Keuangan

Karyawan
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