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Dalam Komunikasi Bisnis terdapat langkah-

langkah ketika Anda akan menyusun sebuah

bentuk komunikasi, baik lisan atau tertulis.

Adapun proses komposisinya adalah sebagai

berikut:
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Proses Komposisi

•Perencanaan

•Organisasi dan komposisi•Organisasi dan komposisi

•Revisi
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• Planning. Selama fase perencanaan, Anda

memikirkan tentang fundamental pesannya,

alasan pengkomunikasian, dan audience. Anda

menganalisa audience agar Anda bisa

merangkai pesan untuk kebutuhan dan harapan

mereka. Kemudian Anda memilih saluran

komunikasinya dan medium yang bisa

mengcover harapan dan kebutuhan audience
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Organizing and Composing.
Tahap berikutnya adalah untuk
mengorganisasikan ide-ide dan mulai
menyusun draft pertama Anda.menyusun draft pertama Anda.
Pemilihan kata, membuat kalimat dan
paragraf, dan memilih ilustrasi-ilustrasi
dan rincian-rincian untuk mendukung
main idea Anda.
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Revising.
Setelah ide dan pikiran Anda diformulasikan

dan disusun dalam draft pertama, Anda

melangkah kembali untuk melihat apakah

Anda telah mengekspresikan ide/ gagasanAnda telah mengekspresikan ide/ gagasan

Anda secara benar. Anda review isi dan

organisasikan pesan Anda secara

keseluruhan seperti style, structure, dan

tingkat kemudahan dibaca dan diartikan

maknanya oleh orang lain secara benar.
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Step 1. Planning : Definisikan Tujuan dari Pesan

Anda

•Tujuan harus jelas dan langsung pada

maksudnya. Seperti misalnya pesan untuk order

sesuatu: Untuk menginformasikan, untuk

mempengaruhi, himbauan, ajakan, atau untuk

bekerjasama dengan audience Anda
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Penentuan Tujuan
� Mengapa tujuan harus jelas

� Keputusan untuk meneruskan pesan

� Keputusan untuk menanggapi audiens

� Keputusan untuk memusatkan isi pesan

� Keputusan untuk menetapkan media yang akan 
digunakan
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Penentuan Tujuan

�Tujuan komunikasi bisnis
�Memberi informasi

�Memberi persuasi

�Melakukan kolaborasi�Melakukan kolaborasi

�Cara menguji tujuan
�Realistis?

�Tepat waktu?

�Tepat orangnya?

�Tepat tujuannya?
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Step 2 : Menganalisa Audience dan 

Pengadaptasian Pesan A. B. C. D. 

Mengetahui Profile Audience 

• Jika Anda sedang berkomunikasi dgn seseorang

yang Anda tahu banyak tentang dia, seperti dgn

bos Anda, analisa audience sgt mudah. Anda bisa

memprediksikan reaksi perseorangan denganmemprediksikan reaksi perseorangan dengan

baik dan benar. 

• Jika audience asing bagi Anda, Anda harus

melakukan beberapa investigasi untuk

mempelajari mereka sebelum Anda memberikan

informasi yang mereka butuhkan, 

•Mengidentifikasi Audience Utama Anda

•Mengetahui Besar dan Komposisi Audience Nurjanah, M.Si                      
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Berikut adalah cara tercepat untuk membantu

anda mengingat beberapa hal yang Anda

butuhkan untuk mengetahui audience Anda

A nalyze Who is your audience? 

U nderstand What is the audience's knowledge of       

the subject? 

D emographics What are the ages, genders, and 

educational background of your audience? educational background of your audience? 

I nterests What interests does your audience 

have?

E nvironment Is your audience friendly or hostile? 

N eeds What information does your audience need? 

C ustomize How can you customize your message 

to connect with your audience? 

E xpectations What does your audience expect?
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Step 3 : Pemilihan Channel dan Medium 

yang Tepat/ Sesuai/ Cocok

Ketika Anda memilih saluran dan media, 

pertimbangkan urgensi, formalitas, 

kompleksitas, kerahasiaan, emotional 

content, dan biaya pengiriman pesan content, dan biaya pengiriman pesan 

anda sebaik anda mengenali harapan 

audience dan kebutuhan anda sendiri. 
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Saluran Lisan akan baik apabila : 

• Anda membutuhkan umpan balik segera dari audience 

• Pesan Anda relatif simpel dan mudah untuk diterima. 

• Anda tidak membutuhkan catatan tetap 

• Anda mampu menciptakan perhatian dan kontak audience 

dengan baik sekali. 

• Anda ingin menciptakan interaksi untuk memecahkan • Anda ingin menciptakan interaksi untuk memecahkan 

masalah atau mencapai sebuah keputusan 

Media Lisan : 

• Percakapan tatap muka, pidato, rapat, pertemuan. 

• Telephone dan Voice mail 

• Audiotape dan Videotape 

• Teleconference dan Videoconference 
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Saluran Tertulis akan baik apabila 

• Anda tidak membutuhkan umpan balik segera 

• Pesan Anda details dan komplek yang membutuhkan 

perencanaan hati-hati 

• Anda membutuhkan catatan tetap dan mampu 

membuktikan 

• Anda mencoba menjangkau sebuah audience yang besar 

dan secara geografis tersebar. dan secara geografis tersebar. 

• Anda ingin meminimalkan adanya peluang distorsi yang 

seringkali terjadi ketika sebuah pesan disampaikan secara 

oral dari orang ke oranglain. 

Media Tertulis 

• Surat-surat, Memo, laporan, proposal, papers 

• E-mail 

• Regular and special mail 

• Faxes Nurjanah, M.Si                      
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Step 4 : Organizing and Composing 

Pengorganisasian Pesan 

Menurut Julian Santoyo of Community Health Group, untuk 

mencapai pengorganisasian pesan yang baik adalah dengan 

mengikuti 3 step proses. 

1) Define your ideas [tetapkan ide/ gagasan yang akan di 

kemukakan, baik tertulis atau lisan] kemukakan, baik tertulis atau lisan] 

2) Group the ideas [menyusun outline dari pada stuktur 

pesan] 

3) Establish their sequence by selecting either a direct or an 

indirect approach or put the ideas in sequence [meletakan 

ide dan gagasan dalam sebuah pesan yang runtut dan 

terstruktur rapi. Indirect = induktif, direct = deduktif
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Step 5 : Penyusunan Pesan 

proses penyusunan naskah isi atau konsep pesan. 

Yang harus diperhatikan adalah struktur kalimat dan 

kosakata, yang secara tatabahasa, baik lisan 

maupun tulis harus baik dan benar, disesuaikan maupun tulis harus baik dan benar, disesuaikan 

dengan audience Anda. 

Berdasarkan latarbelakang proses penuangan 

gagasan, sebuah karangan dapat dikategorikan ke 

dalam dua golongan, yakni FIKSI dan NON FIKSI. 
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•Karangan fiksi sangat menonjolkan unsur 

imajinasi pengarangnya. Sekalipun banyak juga 

karangan fiksi yang berangkat dari realitas, namun 

tidak disampaikan secara utuh atau sudah 

ditambahi atau dikurangi atau bahkan diubah ditambahi atau dikurangi atau bahkan diubah 

sesuai dengan kemampuan imajinatif 

pengarangnya. Contohnya, Novel, Roman, 

Cerpen. 

• Karangan non fiksi menyampaikan suatu realitas, 

yang dalam proses penulisannya lebih 

mengandalkan pemikiran
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Contohnya, Karya jurnalistik dengan kaidah proses 
penulisan 5 W + 1 H. Who [Siapa yang pegang 
peranan], What [apa peristiwanya], When [bilamana 
peristiwanya terjadi], Where [dimana peristiwa peristiwanya terjadi], Where [dimana peristiwa 
terjadi], Why [mengapa peristiwa itu terjadi] dan How 
[bagaimana peristiwa itu terjadi]. 
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SEKIAN 

SAMPAI KETEMU MINGGU DEPANSAMPAI KETEMU MINGGU DEPAN
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